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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
01 / 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 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes:  
 
- Ordinària 22/2012, de 5 de novembre.  
- Extraordinària 23/2012, de 9 de novembre. 
- Ordinària 24/2012, de 3 de desembre. 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
02 - Dictamen de ratificació de l'acord de la Junta Veïnal de l'EMD de Jesús d'aprovació de la concertació 
d'una operació de crèdit a curt termini per import de 150.000,00 euros. 
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
03 - Moció dels grups municipals Partit del Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Iniciativa – Entesa per Tortosa en defensa del model d'immersió lingüística i 
del model educatiu de l'escola catalana. 
 
04 - Moció del grup municipal d'Iniciativa – Entesa per Tortosa per prevenir els desnonaments de la 
residència habitual. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
05 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 55/2012, de 26/11/2012 
- 56/2012, de 03/12/2012 
- 57/2012, de 10/12/2012 
- 58/2012, de 17/12/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
- De la 2166/2012 a la 2530/2012 
 
06 - Informes de l’Alcaldia.  
 
07 -  Control dels òrgans de la Corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

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

- Ordinària 22/2012, de 5 de novembre.  
- Extraordinària 23/2012, de 9 de novembre. 
- Ordinària 24/2012, de 3 de desembre. 

 
*-*-* 

 
 
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i ordenar la 
transcripció al llibre d’actes.  
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SERVEIS CENTRALS 
 
 
02 - DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA VEÏNAL DE L'EMD DE JESÚS D'APROVACIÓ DE LA 
CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER IMPORT DE 150.000,00 EUROS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist  l’escrit del President de l’EMD de Jesús, de 21 de desembre de 2012, pel qual s’interessa la 
ratificació de l’acord de la Junta Veïnal de l’EMD de Jesús adoptat en sessió del dia 20 de desembre de 
2012, pel qual s’aprova concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per 
import de 150.000,00 euros amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per atendre durant l’exercici 2013 
necessitats transitòries de tresoreria derivades del pagament d’obligacions amb consignació 
pressupostària corresponents al seu Pressupost General de 2012. 
 
Vist l’informe d’Intervenció d’aquest Ajuntament i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, emès en sessió de 2 de gener de 2013. 
 
Atès que l’article 45.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com 
l’article 83.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, preveuen la necessària ratificació, per l’Ajuntament corresponent, dels acords 
sobre operacions de crèdit adoptats per les entitats municipals descentralitzades. 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament és l’òrgan competent per a la ratificació de l’acord esmentat. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Ratificar íntegrament l’acord de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, 
adoptat en sessió de 20 de desembre de 2012, pel qual s’aprova la concertació, amb Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A., d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, per import de 
150.000,00 euros per atendre, durant l’exercici 2013, necessitats transitòries de tresoreria derivades del 
pagament d’obligacions amb consignació pressupostària corresponents al seu Pressupost general de 
2012. 
 
Segon. Donar compte del present acord de ratificació a l’EMD de Jesús. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, el nostre grup municipal no té 
representació a la EMD de Jesús, per tant la nostra posició és d’abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 19 vots a 
favor, corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), I-ET-E (2), PP 
(1) i PxC (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal d'ERC (1). 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Al respecte, dir-los-hi que, tal i com els hi consta al seu ordre 
del dia, que dins d’aquest apartat hi havia cinc propostes, cinc mocions de diferents grups municipals, de 
les quals quatre versaven sobre la mateixa qüestió que, essencialment, era sobre, sota diferents títols i 
denominacions, sobre la defensa del model d’immersió lingüística i el model educatiu de l’escola catalana 
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al llarg dels últims 30 anys. D’això hi havia una moció del PSC, una de Convergència i Unió, una d’Esquerra 
Republicana i una d’Iniciativa. I després, n’hi ha una altra d’Iniciativa sobre una altra qüestió. 
 
Bé, sobre aquestes quatre mocions, els quatre grups proposants, segons ja m’ha comunicat han arribat a 
un acord de consensuar una moció única que, per tant, senyor secretari, quedaria com a punt tres de 
l’ordre del dia i els altres punt quedarien eliminats de l’ordre del dia, perquè queden retirats tots quatre i 
incorporaríem aquest al seu lloc. 
 
Aquesta és una moció que té una part dispositiva, concretament 10 punts, 10 acords que són els que 
s’aproven i no hi ha una exposició de motius, donat que segur que tindríem més dificultat en quant a 
temps i continguts de poder consensuar-la, per tant, el que fem, el que és important de la moció són els 
acords i cada grup municipal, doncs, podrà emfatitzar en les seves intervencions el que cregui més adient 
o convenient però, en tot cas, és una única moció. 
 
També hem acordat en Junta de Portaveus que els presentats ho faran el quatre grups en el mateix ordre 
que van entrar, van tenir entrada a Registre de l’Ajuntament aquestes mocions, per tant, faríem un primer 
torn de presentació que, en tot cas, no s’hauria d’estendre més de 5 minuts per cadascun dels 
presentants, que començaria el PSC, continuaria Convergència i Unió, seguiria Esquerra Republicana i 
conclouria la presentació Iniciativa per Catalunya. Després es donaria veu als grups municipals que no 
l’hagin presentada, si així ens ho demanen, que disposarien dels 3 minuts habituals per poder, saben que 
donada l’excepcionalitat, doncs, si passen uns segons no passarà res i faríem un segon torn, si ho volen 
els proposants i després al·lusions, si n’hi ha. 
 
 
 
03 - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA EN DEFENSA DEL MODEL 
D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I DEL MODEL EDUCATIU DE L'ESCOLA CATALANA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
“ Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei orgànica de millora de la qualitat 
educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació i que pretén un sistema educatiu segregador 
que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot 
l’alumnat. 
 
 
Segon: Expressar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió lingüística, un sistema d’integració i 
d’inclusió social que ha estat model d’èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens 
social i polític a Catalunya.  
 
Tercer: Demanar la retirada de l’avantprojecte de llei i l’obertura d’un període de diàleg amb la comunitat 
educativa i amb totes les forces socials i polítiques que permetin assentar les bases d’un model educatiu 
consensuat i sostenible. 
 
Quart: Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics al Parlament de Catalunya que en el 
cas de no retirar-se l’esmentat text, interposin un recurs davant del Tribunal Constitucional, ja que la 
LOMCE podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
 
Cinquè: Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, 
agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma. 
 
Sisè: Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les ingerències del Govern 
de l’Estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les 



                                   

- 5 / 19 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

mobilitzacions promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural 
d’arreu del país. 
 
Setè: Demanar la dimissió del ministre Wert ja que la seva proposta de LOMCE atempta contra el nostre 
model de país i la cohesió social. 
 
Vuitè: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la defensa de les 
competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el 
català i el model lingüístic de la nostra escola.  
 
Novè: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’educació de Catalunya (LEC), que està en plena 
consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que 
garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del 
català i del castellà. 
 
Desè: Traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern d’Espanya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés, del Senat i del Parlament 
Europeu, a les entitats municipalistes i a l’entitat Somescola.cat. 
 
 
Meritxell Roigé  i Pedrola   
Potaveu del grup municipal de CiU   
   
 

Antoni Sabaté Ibarz 
Portaveu del grup municipal del PSC  
 

Josep Felip Monclús i Benet    
Portaveu del grup municipal d’ERC 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del grup municipal d’I-ET-E “. 

 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Antoni 
Sabaté Ibarz: Per l’afonia de la meva companya, perquè justament va ser ella, la Dolors Bel, que va 
intervenir en defensa de la moció que el nostre grup municipal va presentar en el Ple ordinari del mes de 
novembre, relacionat amb la Llei orgànica de mejora de la calidad educativa, de la LOMCE, en la que 
reprovava les declaracions i l’actuació del ministre José Ignacio Wert i bé, en fi, nosaltres vam fer 
referència, en part, al que avui es concreta més àmpliament, perquè està més relacionat amb el nostre 
model lingüístic, que jo crec que queda recollit en l’acord que hem assolit els diferents grups municipals 
proposants i que nosaltres, més enllà també del nostre model d’ensenyament relacionat amb la llengua, 
ficàvem també un especial èmfasi en la defensa del model educatiu català, basat en el sistema públic 
d’educació, basat també, diguem, en la no segregació per raó de sexe i, que d’alguna manera, queda 
recollit àmpliament, d’una forma sintètica, en el punt primer dels acords que hem assolit. Per tant, res més 
a dir, sinó que reiterar el nostre posicionament expressat ja al mes de novembre, ampliat avui més de 
forma “pormenoritzada” en el contingut aportat pels diferents grups municipals relacionats amb la llengua, 
bàsicament. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora Meritxell 
Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc celebrar l’acord assolit per les 
quatre formacions que havien presentat una moció en termes similars i, per tant, agrair-los també l’esforç 
de poder arribar a aquesta moció única. 
 
Entrant ja en la moció, l’esborrany de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa, la LOMCE, que ha 
elaborat el Ministeri d’Educació, vol trencar el model d’escola catalana, tant pel que fa a la llengua com pel 
que fa al nostre model educatiu. Amb el text que proposa el Ministeri, el català passa a ser la quarta 
llengua per darrera del castellà i també de les altres dos llengües estrangeres i el català, per tant, deixa de 
ser matèria troncal i, per tant, tal i com diu aquest esborrany, un alumne podrà tenir el títol de la ESO o del 
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batxillerat sense haver examinat de català. Per tant, és evident que des del Ministeri, des del Govern de 
l’Estat espanyol el que se cerca, el que es vol aconseguir és que s’imparteixi el 50% d’assignatures en 
català, el 50% en castellà i, per tant es trenqui el model d’immersió lingüística de les escoles catalanes, 
que tant ha funcionat al llarg de més de 30 anys. 
 
Aquest esborrany, a més a més, ha estat amagat, per tant no s’ha conegut fins el moment de la seva 
publicació. No es va conèixer ni s’havia tractar en les reunions amb els diferents departaments 
d’ensenyament i el que queda clar és que el que volem evidenciar és que el que es vol és aquest atac a la 
nostra llengua i al nostre model educatiu.  
 
Per tant, des del grup municipal de Convergència i Unió treballarem per tal de garantir que els centres 
catalans puguin tenir, puguin seguir treballant amb tota la normalitat i amb tota la tranquil·litat, perquè 
entenem que és un model que ha funcionat i és el nostre model i, a més a més, el que és evident és que 
després també els xiquets i xiquetes tenen un bon nivell de castellà i, per tant, no hi ha cap perjudici pel 
que fa als diferents idiomes i a un gran coneixement també de l’idioma castellà i amb resultats acadèmics 
excel·lents, per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol. Per tant, creiem que és el millor model, creiem que 
és un model que ha funcionat i, per tant, estem absolutament en contra i manifestem el nostre rebuig per 
aquest model educatiu i per aquesta política educativa del Govern de l’Estat del Partit Popular. 
 
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: Intentaré també ser breu. Però el que voldria fer és una reflexió en veu alta, no? , perquè 
la pregunta seria: algú hauria de poder imposar-nos un sistema educatiu?, o sigui, Espanya pot imposar-
nos un sistema educatiu a Catalunya? Home, sembla que sí, no?, per la Llei orgànica, per l’Avantprojecte 
de llei orgànica que ens proposa sembla que sí, i això diuen perquè així milloraran la qualitat de l’educació. 
 
Clar, aquí tenim un model que fa molts anys que funciona, és un bon model educatiu públic i és integrador. 
La llengua catalana ha sigut la de referència i quan els xiquets i les xiquetes acaben l’escola saben català i 
castellà, ja ho ha dit abans la portaveu del grup de Convergència i Unió, per damunt de la mitjana de l’Estat 
espanyol.  
 
I clar, aquí el Govern espanyol del PP diu: xiquets, això s’ha d’acabar, hem d’espanyolitzar, espanyolitzar em 
sembla que va ser la paraula que va dir el ministre Wert, no? I llavors aquest model passarà a ser 
d’integrador a desintegrador, perquè separarem per la llengua i davant d’això, que pensa Esquerra 
Republicana de Catalunya? Creiem que això és una actitud de relació colònia – metròpoli, de metròpoli – 
colònia, o sigui, Espanya imposa i Catalunya a creure. I clar, crec que aquest és un argument més per 
allunyar-nos d’Espanya, separar-nos d’Espanya, per tenir un referèndum per aconseguir la independència.  
 
I la resposta que hem consensuat està ficada en 10 punts i pensem que aquest és el que Esquerra recolza 
i ha suprimit algunes de les coses que volia, o que proposava en benefici de l’acord dels proposants. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Bé, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc també, des del 
nostre grup municipal volem celebrar l’acord, el consens, el pacte al qual hem arribat quatre formacions 
polítiques de l’Ajuntament i, per tant, pensem que això és positiu. Dir-ho en veu alta i crec que és un 
missatge bo de cara a la ciutadania. 
 
També volem agrair el fet de que la resta de grups hagin accepta la dimissió, la demanda de dimissió del 
ministre Wert i, per tant, que també l’Ajuntament de Tortosa, al igual que l’Ajuntament de Barcelona, a 
instàncies d’Iniciativa per Catalunya, demanés la dimissió del ministre Wert d’educació. 
 
En relació al projecte, ja s’ha dit, perquè sóc l’últim en intervenir, crec que hi ha diferents motius que fan 
més que necessari mostrar el rebuig per part del nostre Ajuntament d’aquest Avantprojecte de llei 
d’educació, que des del nostre punt de vista és un Avantprojecte de llei amb propostes més pròpies de 
l’etapa pre-democràtica i, per tant, de finals del franquisme, que no pas dels moments actuals de la nostra 
actual democràcia. 
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Volíem afegir només unes petites consideracions. És evident que un dels principals punts, pels quals votem 
en contra d’aquest Avantprojecte de llei orgànica d’educació, és el tema de la llengua, del català, d’anar en 
contra de la immersió lingüística que tant de bé ha fet en aquest país com a llengua vehicular de 
l’educació i, per tant, crec que aquí és evident, però més enllà, des del nostre punt de vista també hi ha 
altres elements. En aquest sentit volia, per exemple, recordar que en tot moment a l’Avantprojecte de llei 
es parla d’educació no com un dret, que està a la Constitució o a l’Estatut, sinó com un factor productiu, la 
qual cosa nosaltres no considerem. També considera l’educació infantil, la dels més menuts i menudes, 
com una etapa assistencial i no pas com una etapa educativa, com fan la resta de països europeus. 
Recentralitza tots els continguts en relació a les matèries que s’han de donar aquí a Catalunya i a les 
comunitats autònomes, però no només la llengua catalana, per exemple, també història. En aquest sentit, 
els continguts d’història també es dicten des del Govern central. I dues coses més: per una altra banda es 
consolida la segregació dels alumnats per sexe i, per tant, es dona finançament a aquelles escoles que 
encara avui en dia no apliquen la co-educació i separen escoles de xiquets i xiquetes com en temps 
immemorials i nosaltres considerem que no poden anar diners públics a escoles que encara separen 
xiquets i xiquetes o potencia la diferenciació de centres educatius i concertats, la qual cosa considerem 
que va en contra de la igualtat d’oportunitats. 
  
Per tant, són diferents elements que al final, més enllà del tema de la llengua, que és molt important i 
també troncal, ens fan mostrar aquest rebuig i, per tant, també els felicitem que per part de l’Ajuntament 
hi hagi aquest consens de rebutjar aquesta proposta del Govern central. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, intentaré seguir 
amb la brevetat. 
 
Bé, en principi, tal com estava plantejat el Ple d’avui, que hi havia quatre mocions, nosaltres no haguéssim 
donat suport a totes quatre, tenim en compte que dos dels punts que no ens agradaven de la moció del 
PSC aquí ja no queden reflectits, i un punt de la moció que presentava Esquerra Republicana tampoc no 
queda aquí reflectit, que era el de la persona non grata, nosaltres, com ja hem avançat a la Junta de 
Portaveus, donarem suport a aquesta moció, tot i que sí que m’agradaria comentar que el punt sisè, quan 
es parla de sumar-se a les mobilitzacions promogudes per Somescola.cat, aquest punt no ens agrada 
perquè creiem que Somescola.cat és una organització totalment polititzada. Ara bé, com que la formació 
política que hi ha darrera d’aquesta entitat no està representada a l’Ajuntament de Tortosa i em sembla 
que ni tan sols al Parlament de Catalunya, bé, per què?, perquè això, per poder donar més consens, doncs, 
ens sumarem i acceptarem, fins i tot, aquest punt. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, jo, vagi 
per davant i subratllant i destacant-ho que, tant els Populars de Tortosa com Terres de l’Ebre imagino que 
també, el tema de la llengua catalana, com el tema del sistema educatiu català és fonamental. Total i 
absolutament fonamental i des de la visió de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya també, no ho oblidéssim. 
 
Dit això, sols diré tres punts i l’últim, el quart, em referiré a la moció que han firmat quatre dels sis partits 
que aquí estan representats. Primer, és un tema que jo he dit aquí ja més d’una vegada. Vindrà a compte o 
no vindrà a compte, però jo crec que sí que ve a compte, per això ho dic. Som un Ple d’un Ajuntament de 
34.734 persones, és a dir, no som el Parlament de Catalunya ni som les Corts de Madrid. No tenim els 
seus àmbits competencials i això és important destacar-ho. Podem expressar opinions envers temes que 
ens afecten directament o indirectament, però la seva resolució, no ho oblidéssim mai, està en un àmbit 
competencial superior, però crec que per això nosaltres aquí no hem de fer més que donar una opinió, res 
més, crec jo. 
 
El nostre àmbit competencial està en la ciutat, està en el tortosins i en les tortosines, està en els 
problemes de pavimentació, problemes, ull, que té qualsevol ciutat. No vaig en contra del Govern 
municipal. Qualsevol ciutat té problemes de “parxejar” carrers, no?, d’asfaltar-los, problemes de deutes, 
d’inversions, de capitalitat, de pla de ciutat, d’immigració, de seguretat. Aquests són els temes que s’han 
de portar aquí, discutir i fer mocions. Els demés, insisteixo, podem opinar però no portéssim més enllà 
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perquè hi ha uns estaments superiors i sinó els llevem, que són el Parlament i les Corts. 
 
Segon punt. Estem davant d’un Avantprojecte, no estem davant d’una llei ja votada, aprovada, publicada al 
BOE i, per tant, ja en plena vigència. Estem davant d’un Avantprojecte. Un text que encara té que superar 
diversos filtres i escenaris de debat i ho ha de superar en un marc legal i jurisprudencial a respectar, ja que 
mentre no es canviï l’estat de dret en què vivim, utilitzant per aquest canvi els mitjans legals i legítims, 
vivim i estem en un estat de dret i no oblidéssim això. Estem en un estat de dret. 
 
Tercer punt. He dit al principi, per a nosaltres, per a mi, el tema de la llengua catalana i el tema de 
l’educació i del sistema educatiu català és prioritari, és fonamental, però no oblidéssim altres lluites 
fonamentals que tenim en el món de l’educació. Jo vull recordar aquí que Espanya és el..., Espanya, de 
moment estem dins, no? i aquesta valoració és global, és el primer país europeu en fracàs escolar i això dit 
per la Unesco. Estem parlant d’un sistema educatiu de baix rendiment educatiu que en aquests moments 
està expulsant un 26,5% d’alumnes sense acabar l’educació obligatòria, provocant una molt mala inserció 
laboral del jovent, que està entre un 50% d’atur en la joventut. 
 
En aquests temes, les raons han de superar els sentiments. Dit això, ja no tinc res més que dir per 
emmotllar-me al temps i ho faré més curt, vull llegir-me ràpidament, opinar ràpidament sobre l’acord que 
aquí s’ha signat fa un moment, no? Em disculparan inexactituds i tal, perquè ha sigut una lectura molt 
ràpida, ho acaben de donar-nos les modificacions ara i jo veig aquí una sèrie de temes que jo els firmaria i 
estaria plenament d’acord, vull dir que no tinc cap problema. Ho estic llegint, aquí en tinc un, per exemple, 
l’obertura d’un període de diàleg amb la comunitat educativa i amb totes les forces socials i polítiques que 
permetin assentar les bases d’un model educatiu consensuat i sostenible. Doncs miri, això ho firmo ara 
mateix, sense cap problema. 
 
O n’hi ha una altra, per exemple, impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, 
agents educatius i partits polítics en relació a aquesta reforma educativa, no? Doncs, jo també, escolti, jo 
això ho firmo. O manifestar el suport a la comunitat educativa, i tant que ho firmem. Ara, hi ha d’altres, 
molt poquetes, que firmaríem, que firmaríem, però n’hi ha alguna, en concret una que no podem firmar per 
raons òbvies.  
 
Llavors, el nostre posicionament davant d’aquesta moció presentada per quatre del sis partits polítics 
representats en aquest Ple, serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. No sé si hi ha peticions de 
paraula, entenc que no. Per tant, sols ens cal congratular perquè s’aprova una moció amb, pràcticament, 
unanimitat, sense cap vot en contra. 
 
En tot cas, agrair a tots l’esforç de tots els grups municipals, en consensuar la proposta i de tots aquells 
que s’han afegit a aquesta proposta i inclús, diria més, inclús els que no han votat, doncs, també és bo que 
sobre una qüestió com aquesta surti una proposta de l’Ajuntament de Tortosa sense cap vot en contra i 
amb una amplíssima majoria. En tot cas, gràcies a tots vostès. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (1), I-ET-
E (2) i PxC (1) i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP . 
 
 
 
04 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA PER PREVENIR ELS 
DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa: 
 



                                   

- 9 / 19 - 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

“ La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i vulnerables, que van 
ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en patir les conseqüències d’esta.   
 
Segons l’Informe de la relatora especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions Unides A/67/286 
Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques 
des de l’any 2007, i a l’any 2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al 
dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats a 
Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a immigrants ”. 
 
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “Efectos de la crisis en los órganos 
judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat més de 50.000 processos 
d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any, amb la qual cosa, se superaran les 400.000 
execucions hipotecàries des de l’esclat de la crisi. 
 
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un context de crisi 
intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma social, que ha estat reconeguda pels 
diversos agents. 
 
En aquest sentit, l’Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 12 de novembre  
reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres 
d’esta Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en 
que concorren circumstàncies d’extrema necessitat. 
 
El Sindicat de Policies Estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als policies que es neguen a 
participar en llançaments hipotecaris. 
 
El president del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden actuar per a 
suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, emparant-se tant en 
normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de 
situacions de veritable crispació o d’atemptat a un dret fonamental com és el de l’habitatge. 
 
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “ les entitats bancàries han 
convertit els tribunals en les seues oficines recaptatòries” i que “es tracta d”una situació preocupant i molt 
dolorosa. Un drama social”. 
 
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació social generada pels 
procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que “ estamos viendo cosas, terribles, inhumanas...”. 
No obstant la resposta oferta, en un primer moment, el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de bones pràctiques, de 
caràcter voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs. 
 
I en un segon moment, el Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar 
la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient. 
 
Este Reial decret llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les preguntes i demandes 
entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com es crearan; i es limita a suspendre els 
llançaments sobre habitatges habituals dels col·lectius que considera especialment vulnerables durant el 
termini de 2 anys, segons una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se en els 
afectats/des “ con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado la situación de 
dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.  
 
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i complexitat de la crisi 
econòmica, la qual requereix de mesures legislatives excepcionals de reforma estructural per l’assoliment 
d’una veritable justícia social, i no una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a 
la pràctica una petita part dels afectats/des. 
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Segons este Reial decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable una unitat familiar 
monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec amb un únic fill/a de 4 anys d’edat. 
 
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden cancel·lar els deutes amb 
les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que puguin refer les seves vides en 
plenitud de drets civils. 
 
Les plataformes d’afectats per la hipoteca i diferents entitats socials han denunciat reiteradament que els 
procediments d’execució hipotecària massius deixen a les persones en una absoluta indefensió, el que 
comporta una violació sistemàtica dels drets humans, contravenint molt especialment el Pacte 
internacional de drets econòmics, socials i culturals, ratificat per l’Estat espanyol. 
 
L’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions presentades el 8 de 
novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol.licitada per un jutjat mercantil de Barcelona, 
expressa que la normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del 
Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La 
Directiva empara a què l’òrgan judicial suspengui  el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el 
caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el consumidor perdi l’habitatge i 
per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior. 
 
Els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i les ciutadanes no poden restar 
indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de 
l’Estat i  de la pràctica abusiva de les entitats bancàries. 
 
Per este motiu el grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa, atenent als motius exposats, presenta al 
Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
PRIMER - Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que 
es puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables. 
 
SEGON - Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no es promulgui una 
nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a la directives de la Unió Europea en defensa 
dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les 
mesures, la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, la 
possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social. 
 
TERCER -  Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les següents accions: 
 
- Sol·licitar al jutge degà del Partit Judicial, la suspensió de qualsevol acte de desnonament mentre no 

s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del 
Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors i 
que, en cas d’ordenar execucions, faci arribar mensualment als Serveis Socials municipals una relació 
dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades

 
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en la Borsa d’Habitatge municipal. 
 
- Cedir un espai municipal de reunió i trobada quinzenal per a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 

les Terres de l’Ebre, creada recentment a la nostra ciutat. 
 
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguen desnonaments de la residència habitual 

de persones empadronades este municipi. Este cessament d’operacions es realitzarà de forma 
immediata per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió 
contractual.  

 
- Ordenar la Policia Local a què, sense contravenir el Codi penal ni la Llei de policies locals de Catalunya, no 
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es col·labore en el llançament de les persones empadronades de la seua residència habitual. En tot cas, 
instem a actuar sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat, i amb l’empatia i 
sensibilitat que una situació d’aquestes característiques requereix, per ser víctimes d’una situació vital 
dura.  

 
QUART - Notificar aquests acords a la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al president del Congrés 
de Diputats, al jutge degà del Partit Judicial, al cap de la Policia Local i als directors/es de les entitats 
bancàries que disposin d’oficines en este terme municipal. ” 
 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup municipal, 
Iniciativa – Entesa per Tortosa, ja vam anunciar en l’últim Ple ordinari que presentaríem una moció amb 
propostes concretes per evitar, des de l’Ajuntament de la nostra ciutat, desnonaments i, per tant, evitar 
aquest drama social que cada vegada, desgraciadament, viuen més ciutadans arreu de Catalunya i també 
a la nostra ciutat. 
 
Un drama social que en aquests moments, segons el Consell General del Poder Judicial, afecta ja a 
400.000 famílies al que és l’Estat espanyol i es deu, bàsicament, a la Llei hipotecària que hi ha al nostre 
Estat, que facilita que les entitats financeres, que els bancs, expulsen dels seus pisos de residència 
habitual i, per tant, queda clar, del seu pis on viuen de manera quotidiana, pel fet de no poder pagar les 
quotes d’hipoteca. Una expulsió que està abocant a milers de ciutadans al carrer i que, a més a més, 
aquestes persones expulsades després acaben tenint igualment el deute, per tota la seva vida, d’aquells 
diners que no han pogut pagar al banc, tot i que s’han quedat al carrer. 
 
Per tant, una situació molt complicada que, repeteixo, està afectant també a la nostra ciutat i al nostre 
territori. De fet, s’ha creat recentment una Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a les Terres de l’Ebre, els 
quals avui tornen a estar presents aquí i als qui saludo, al igual que en l’últim Ple van estar presents també 
quan hi havia una moció que es va presentar pel grup del Partit Socialista. 
 
De fer, la situació és tan dramàtica que fins i tot la pròpia banca, des de la seva associació representativa, 
ha reconegut que estem en un moment d’alarma social, sobretot arran dels diferents suïcidis que s’han 
produït i que s’estan produint en relació a aquest fet. 
 
El Govern espanyol del Partit Popular ha reaccionat amb l’anunci d’una modificació de la Llei, que des del 
nostre grup considerem totalment insuficient perquè aquesta modificació de la Llei només ajudarà a molt 
poques famílies de les afectades i, per tant, la majoria de les persones que estan en aquesta situació 
continuaran igual, havent de marxar dels pisos i, sobretot, tenint el deute durant tota la seva vida. 
 
En relació a aquesta tema, i també ho vam apuntar a l’últim Ple, segons l’advocada general del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea s’ha fet arribar un informe on denuncia que la Llei hipotecària espanyola 
segurament té algunes clàusules abusives perquè és molt antiga i, per tant, el que està succeint aquí a 
l’Estat espanyol i a Catalunya no s’adiu a les normes europees, a la directiva europea i, per tant, nosaltres 
pensem que això és molt important perquè no s’estan donant totes les garantires i tots els drets que els 
ciutadans i ciutadanes necessiten i que l’Estat i, en aquest cas, les administracions públiques els 
defensen. 
 
Els ajuntaments nosaltres pensem que són administracions properes als ciutadans i que també s’han de 
mullar, a diferència del que ara comentava el representant del Partit Popular en relació a l’última moció, 
considerem que sí, que l’Ajuntament s’ha de pronunciar en tot allò que afecti als nostres ciutadans i, per 
tant, expressar el seu rebuig tant a la Generalitat com al Govern central, i això és el que es va fer a l’última 
moció presentada pel Partit Socialista en relació als desnonaments, però també pensem que en aquest 
cas es poden fer altres actuacions concretes des de l’Ajuntament per evitar els desnonaments. 
 
En aquest sentit, la moció, per tant, que nosaltres presentem avui proposa actuacions concretes que es 
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podrien tirar endavant des del nostre Ajuntament per evitar aquests desnonaments. Els punts més 
importants són que l’Ajuntament de Tortosa sol·liciti al jutge degà del nostre partit judicial la suspensió de 
qualsevol acte de desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu de l’actual Llei hipotecària 
que, segons sembla ser, vulnera la Directiva 93/13 del Consell Econòmic Europeu i, per tant, que s’aturin 
tots els desnonaments fins que no se sàpiga que això no s’està vulnerant.  
 
En segon lloc, demanem que des de la Borsa d’Habitatge de l’Ajuntament s’assessori a tots els afectats 
que aquí a la nostra ciutat estan en aquesta situació, perquè ens han arribat moltes queixes de que no hi 
ha la informació necessària.  
 
També proposem cedir un espai de l’Ajuntament o municipal per que es puguin trobar la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre de manera periòdica, cada 15 dies i, per tant, també 
poder fer les seves reunions i informar a tota la gent afectada.  
 
Proposem també deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que a la nostra ciutat estan expulsant a 
tortosins i tortosines dels seus pisos, tal i com han fet altres ajuntaments, sempre i que els productes 
bancaris que tinguéssim amb aquestes entitats, el fet de traure’ls, no siguin subjectes de cap tipus de 
penalització. 
 
I finalment, l’altra mesura a nivell local que proposem és ordenar a la Policia Local que no es col·labori en 
tots els desnonaments previstos, si n’hi ha i que no es col·labori, i que en relació a aquest tema l’última 
cosa que volia dir era que, també des del partit judicial de Tortosa, se’ns faci arribar mensualment als 
serveis socials de l’Ajuntament tots els processos de desnonaments que s’estan produint a la nostra 
ciutat, perquè a hores d’ara tampoc en tenim les dades concretes. 
 
Per tant, són mesures concretes locals que s’han aprovat per diferents ajuntaments al nostre territori i que 
nosaltres pensem que, més enllà de la demanda al Govern central que vam fer a l’últim Ple per retirar la 
llei hipotecària o modificar-la, també caldria afegir, per fer més pressió, al igual que, repeteixo, altres 
administracions locals del nostre han tirat endavant i, per tant, són aquestes les propostes concretes que 
demanem. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova:  Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, una 
moció com aquesta ha estat presentada per Plataforma per Catalunya a ciutats con Vic, Vendrell, també ha 
estat aprovada. Nosaltres, ja li avanço que li donarem tot el suport perquè estem totalment d’acord amb 
això que diu.  
 
Probablement, l’única cosa amb la que no estaríem d’acord, però que no ho tindrem en compte, seria que 
nosaltres diferenciaríem entre tortosins i gent que no són de Tortosa. Tot i així, com que l’objectiu 
d’aquesta moció tracta d’aturar els desnonaments, nosaltres els hi donarem suport. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau: 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, les dades que 
expressa la moció són realment doloroses en el número i els rerafons que hi ha darrera d’ella de drames 
personals, individuals, familiars i de tot tipus. 
 
La crisi econòmica, d’alguna forma, està comportant l’atur i un atur cada vegada més greu i aquest implica 
que no poden cobrir, moltes persones, les necessitats bàsiques com ara són l’habitatge i, alhora origina, 
com acabo de dir, drames individuals i el perill d’una desfeta social.  
 
Creiem nosaltres que són necessàries solucions reals, immediates i efectives. Són necessàries polítiques 
d’habitatge que els garanteixin, a les famílies en situacions límit, aquest habitatge. 
 
Nosaltres creiem que l’Ajuntament, en quant a administració més propera a la ciutadania i coneixedora 
primera dels seus problemes, tenim una responsabilitat especial. Tenim l’obligació, en la mesura de les 
nostres possibilitats, d’idear, planificar i engegar actuacions que donin resposta immediata i suficient als 
problemes presents i futurs sobre l’endeutament hipotecari. 
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Cal exigir i recolzar una regulació àmplia, com per exemple articular procediments extrajudicials, com ara 
resoldre el problema de dació en pagament, resoldre els sobreendeutament vinculat a l’adquisició de 
l’habitatge habitual, garantir aquest habitatge a les persones que estan en greu risc econòmic, reformar la 
Llei hipotecària, etc., sense que des del cor i la memòria puguem oblidar que la crisi econòmica recau 
envers la part més vulnerable del contracte mentre que l’altra part, les entitats financeres, reben ajudes 
públiques milionàries. 
 
Jo vull subratllar aquí, i ho vaig subratllar en una altra moció que va presentar el Partit Socialista al 
novembre, que en el s 7 anys de govern per forces polítiques diferents al Partit Popular, tant a nivell d’Estat 
com a nivell de Catalunya ningú va legislar aquest tema. Es van aportar mocions, es van posicionar a favor, 
en contra, però ningú va legislar. I ressalto el de legislar res envers a aquest dolorós tema. El Partit Popular 
és l’únic que fins avui, fa molt poquet, ha intentat ficar fre al desnonament via lleis, en aquest cas un Real 
decret, el 27/2012, de 15 de novembre, que és primer pas, no és una cosa perfecta, com el mateix 
ministre d’Economia va dir, que és el primer pas per seguir fent camí en aquest tema. 
 
El Real decret esmentat ha de modificar-se per millorar les mesures que conté i afegir-ne d’altres. Mesures 
que per aquest grup municipal són també insuficients davant la gravíssima dimensió del problema i és per 
això, que si bé en el Ple del passat mes de novembre vam veure amb bons ulls la moció presentada pel 
Partit Socialista de Catalunya per garantir el dret a l’habitatge, vàrem també acceptar la majoria de les 
propostes que en aquell moment van ser incloses per Iniciativa – Verds i que avui se’ns presenten en 
forma, en aquest cas, de moció davant la qual nosaltres ens posicionem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Monclús: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies. Bé, la posició d’Esquerra Republicana és la de 
donar suport a aquesta moció. Pensem que els bancs tenen una part molt important de la responsabilitat 
en el que comporta i on s’arriba en aquestes situacions personals tan delicades, que inclús han portat a 
fets luctuosos per part de gent que s’ha vist tan superada per les circumstàncies que no ha sabut per on 
sortir i ha sortit pel pitjor que podia pensar. 
 
I la banca, per exemple, han percebut molts diners del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) 
i resulta que tenen molts pisos buits i el que fan és quedar-se i desnonar a la gent. Clar, pensem que això 
s’ha de donar un marge de confiança, s’ha de legislar i tots aquests recursos econòmics que per 
capitalitzar la banca li han arribat, també han de revertir a la societat. 
 
Per tant, aquest és el motiu pel qual nosaltres donem suport a les propostes que avui fa el grup 
d’Iniciativa. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, el nostre grup, com aquí ja s’ha dit al mes de desembre, al Ple ordinari, va presentar una 
moció demanant la retirada i la modificació de la Llei hipotecària. Avui Iniciativa crec que enriqueix, amb 
matisacions i punts addicionals, la proposta que va fer el nostre grup i, òbviament, votarem a favor en 
conseqüència.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor Alcalde. Regidores, regidors, ja els avanço que 
compartim l’essència de la moció, tot i no compartir alguns dels aspectes de la mateixa, que ara els hi 
explicaré, per una qüestió, segurament, potser més de forma que no de fons. 
 
Dintre de les nostre limitacions competencials, voldria recordar que aquí a Catalunya s’ha aprovat una 
proposta catalana, amb el consens de tots els partits polítics, que té com a objectiu resoldre aquesta 
problemàtica i que demana al Govern de l’Estat que l’assumeixi, que legisli, tot i que a hores d’ara no ho ha 
fet encara, al contrari, la proposta que recull el Real decret llei de 27/2012 del passat 15 de novembre és 
insuficient, discrimina a sector vulnerables de la societat que queden fora d’aquesta normativa i no resol la 
problemàtica existent. 
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Creiem fermament en la proposta catalana, creiem que pot resoldre els problemes perquè recull tot un 
seguit de mesures per evitar el sobreendeutament en una concessió futura de crèdits. També recull que el 
jutge pugui suspendre l’execució hipotecària, articula procediments extrajudicials, entre els quals la dació 
en pagament i també garanteix la permanència en l’habitatge o la modificació de la Llei concursal. 
Especifica també el tractament fiscal que han de tenir les dacions en pagament, perquè no s’agreugi la 
situació econòmica dels deutors hipotecaris, cosa que ara ens ha suposat fer coses pròpies a 
l’administració local per tal de resoldre aquest problema. I també s’estableixen mesures per fomentar el 
lloguer i atenció a les persones que han perdut l’habitatge en quant a aquests processos. 
 
A la vegada, el Govern de la Generalitat, aquesta mateixa setmana, el dia quatre de gener ha publicat unes 
bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència, especial per al pagament de 
lloguer i de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials i també per atendre a aquelles 
persones que han perdut l’habitatge, conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària 
o altres processos reconeguts, com és el cas de la dació en pagament. L’objectiu del Govern de la 
Generalitat amb aquesta ordre d’aquesta mateixa..., de fa tres dies és aconseguir, així, evitar al màxim 
l’exclusió social residencial. 
 
A la vegada, des de l’Ajuntament i dintre del marc competencial que tenim i dintre dels recursos que tenim 
que, com saben, són els que són, hem bonificat, hem habilitat una partida per tal de poder bonificar i no 
haver de liquidar la plusvàlua generada per les execucions hipotecàries i de les dacions en pagament. A la 
vegada, també, des de l’Oficina d’Habitatge intentem, dintre la mesura de les nostres possibilitats, donar 
suport i donar assistència, tenint en compte de que estem parlant de que tenim una persona dintre de les 
nostres possibilitats a la nostra oficina i, per tant, donem aquell suport a aquelles persones que ho 
necessiten i, en tot cas, dintre dels arguments o dintre de l’exposició o dels acords que vostè ens ha 
comentat a la moció, no compartíem alguns dels punts del punt tercer, que seria el cas, en el cas del que li 
he comentat ara ja estem assessorant, ja estem donant assistència, per tant, no entenem que calgui 
tindre-ho recollit dintre d’una moció. 
 
Pel que fa també al fet de sol·licitar-li al jutge degà, entenem, nosaltres creiem en la separació de poders, 
entenem que som competents o no som nosaltres qui li hem de dir al jutge degà què és el que ha de fer 
pel que fa als processos. El que creiem que s’ha de fer és legislar, com ha estat fent el Parlament de 
Catalunya i no en aquest cas, i és el que ha de fer l’Estat, és legislar, modificar la Llei hipotecària i que es 
puguin paralitzar aquestes execucions. A més a més, el jutge degà tampoc té competència per tal de poder 
demanar a la resta de jutges que obeeixin a això que se’ns està demanat des d’aquí. 
 
D’altra banda també, pel que fa a l’espai municipal que ens demanava una entitat de la ciutat, la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, en tot cas, el que creiem és que s’ha de fer per les mesures normals 
que s’han fet, és a dir, demanant-ho a l’Ajuntament, com sé que han fet. Vostè ens diu que és cada 15 
dies, a l’escrit que ens han entrat ens ho demanen setmanalment. En tot cas s’atendrà des de la gestió del 
mercat de Ferreries, que és l’entitat, el lloc, l’espai on ho han demanat, la cessió d’aquest espai i, per tant, 
no creiem que això s’hagi de demanar a través d’una moció d’un partit polític, sinó, com amb la resta 
d’entitats de la ciutat que ens ho han demanat, es posarà a disposició d’aquest espai per a l’ús que 
necessitin. 
 
I, per tant, el que sí que li demanaria, per aquestes qüestions que li he comentat, és poder fer aquesta 
votació separada dels diferents punts de la moció, perquè entenem que, en essència, compartim tota la 
moció però que, en tot cas, discrepem d’aquest punt i, per tant, li demanaríem això, una votació dels 4 
punts per separat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan: 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en primer lloc vull 
agrair, donar les gràcies a tots els grups municipals que han donat suport a la totalitat de la nostra moció i 
també vull fer-ho de manera concreta al grup municipal del Partit Popular en el sentit de que la majoria 
d’aquestes mocions presentades per Iniciativa a diferents ajuntaments del territori català, mai havien 
rebut el suport d’un grup del Partit Popular i, per tant, jo crec que també just dir-ho aquí públicament. 
 
En relació, també, a la intervenció del senyor Dalmau, del Partit Popular, el que no compartim és la idea de 
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que ha dit que el Partit Popular precisament és l’únic que ha intentat fer alguna cosa des de que està al 
Govern. Com a Govern sí, però li hem de recordar que al Congrés dels Diputats, fins a cinc vegades, des del 
grup d’Iniciativa per Catalunya es va presentar, molt abans que esclatés la bombolla immobiliària, una 
proposta de modificació de la Llei hipotecària, molt abans de que hi haguessin suïcidis, molts anys abans, i 
que fins a cinc cops se’ns va tombar la proposta que dúiem a terme, precisament pel Partit Popular, pel 
Partit Socialista que estava al Govern i també per grups com Convergència i Unió i, per tant, jo crec que 
també és just remarcar aquesta situació. 
 
I en relació a la demanda del grup de Convergència de Unió, no tenim cap problema de facilitar la votació 
per separat de tots els punts, però hi ha alguns que no ens han contestat. En relació al tema de la Policia 
Local, que abans no ho he acabat de dir, també volíem expressar que això sempre passés si no hi havia 
una ordre expressa del Jutjat, que ordenés a que hi anés la Policia, per tant, és una matís important. 
 
També, en relació a Convergència i Unió, la proposta que s’ha fet des del Parlament de Catalunya, votada 
majoritàriament per tots els partits catalans a excepció del Partit Popular, ens sembla positiva i, bé, ja vam 
tenir aquest debat en l’últim Ple, però la clau de tot plegat ara per ara està al Congrés dels Diputats i per 
això crec que és important que els ajuntaments siguem sensibles en totes aquestes propostes. 
 
També volem ressaltar en positiu el fet de que, des del Govern municipal, a petició nostra, en el debat de 
les ordenances fiscals es posés aquesta partida de 5.000€ per l’impost de plusvàlues. I, en relació al que 
vostès deien de sol·licitar al jutge degà, jo crec que com a Ajuntament i com a representant dels tortosins i 
tortosines sí que podem demanar al jutge degà del nostre partit judicial que, evidentment, si ell vol, poder 
aplicar el que altres jutges estan aplicant, entre altres motius, perquè molts ajuntaments ho estan fent i 
també amb el vot favorable de Convergència i Unió. 
 
I en relació a la demanada de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’espai, a nosaltres ens han fet 
arribar la petició perquè és des del dia 28 de novembre que s’ha fet arribar a aquest Ajuntament, jo la tinc 
aquí, i encara a hores d’ara no s’ha fet una resposta i, per tant, em sembla molt correcte que finalment es 
doni aquesta posició. 
 
I, l’últim tema, deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que estiguin promovent desnonaments a la 
nostra ciutat, crec que tampoc m’ha contestat sobre aquest tema, però bé, ara veurem la votació però, en 
tot cas, també recordar que diferents grups de Convergència i Unió arreu del país, l’últim l’Ajuntament de 
Tarragona, van votar a favor i, per tant, esperem que vostès també facin el mateix. 
 
En tot cas, procedim a la votació i com ho fem? A partir del tercer punt per separat? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: M’ha paregut entendre, en tot cas, donaríem.... Bé, jo no sé si 
després hi ha torns o no, però m’ha paregut entendre que la petició seria dels quatre punts que té la 
moció, si no recordo malament però, en tot cas, si ens ho aclareixen. 
 
Hi ha alguna paraula de torns de portaveu? No hi ha paraules? Doncs, en tot cas, la senyora Roigé, però jo 
havia entès que, si no m’equivoco hi ha 4 punts a la moció i era la votació dels 4 punts per separat. 
 
Bé, en tot cas, si no hi ha intervencions faríem això, senyor secretari. 
 
Bé, en tot cas, entenc que el primer punt s’aprova per unanimitat. Entenc que el segon punt s’aprova per 
unanimitat. Entenc que el tercer punt queda rebutjat per 12 vots en contra i 8 a favor. I entenc que el quart 
punt queda aprovat per unanimitat. 
 
Si vol després, senyor Jordan, utilitzi el torn de precs i preguntes. Després de les votacions, teòricament, no 
podem intervenir. 
 
Continuem amb el punt vuitè que, si no m’equivoco seria el punt cinquè amb la nova distribució de l’ordre 
del dia, que és la part de control. 
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*-*-* 
 

Sotmès l'assumpte a votació, s’acorda votar per separat els quatre punts de la proposta. Els punts 1, 2 i 4 
s’aproven per unanimitat de tots els membres de la corporació, cosa que suposa la majoria absoluta. El 
punt 3 es rebutja amb 12 vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de CiU i 8 vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC 
(1), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1) . 
 

 
 

PART DE CONTROL 
 
 
05 - 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: 
 
- 55/2012, de 26/11/2012 
- 56/2012, de 03/12/2012 
- 57/2012, de 10/12/2012 
- 58/2012, de 17/12/2012  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 2166/2012 a la 2530/2012 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
06 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
07- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR.JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en relació a l’última 
votació que acabem d’efectuar, simplement, explicar de cara a la ciutadania, que crec que no havia clar, a 
mi mateix no m’havia quedat clar, que els vots, els punts acordats tornen a ser simplement els que havíem 
fet a l’última proposta de l’últim Ple, que és demanar al Govern de l’Estat que es modifiqui la Llei, però 
totes les propostes concretes que jo proposava des del punt de vista del nostra Ajuntament, com 
l’assessorar als afectats, com cedir un espai, com deixar d’operar amb aquells entitats financeres, ordenar 
que la Policia Local no participés en el llançament de les persones, han sigut totalment rebutjats. 
Simplement, a títol explicatiu. Gràcies. 
 
A continuació pren la paraula el senyor del Pino: Senyor alcalde, regidores, regidors, el motiu d’aquesta 
pregunta principalment és per alguns comentaris que han aparegut a les xarxes socials, més concretament 
al Facebook, de fet és per un portaveu d’un grup municipal que fa referència a una de les partides del 
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pressupost aprovat per la corporació a l’últim Ple extraordinari. Jo, concretament, li llegiré no tot en concret 
el que es col·loca però, motivament buscaré concretament la part que motiva la meva pregunta. 
 
No sou prou sensibles socialment amb els qui més estan pagant la crisis i no incorporeu ajudes a les 
famílies. Només amb les subvencions al Club Deportiu Tortosa, al handbol i al club d’atletisme ja arriben, 
gairebé, a 200.000€ d’ajudes, per posar un exemples i, per tant, vull que m’expliqui aquesta partida, la de 
subvencions a les entitats esportives, més que res perquè crec que en el seu moment no es va fer esment 
a la mateixa ni es va fer cap observació quan es va portar el pressupost i crec que es fa necessària que es 
faci una explicació per evitar males interpretacions. 
 
Seguidament respon el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor del Pino. Li respondré, li respondré amb el 
plantejament que vostè fa, sobretot de clarificar, perquè aquestes coses és veritat que tenint un Ple i no 
traient-les i després volent-les escampar per les xarxes socials, doncs, són difícils d’entendre però, en tot 
cas, el que sí que és important és que a tothom li quedi clar el que incorpora el pressupost municipal, per 
això es fa el debat del pressupost municipal, per això també hi ha precs i preguntes al Ple, per clarificar, 
perquè sinó algú pot entendre que aquests casi 200.000€, que no ho són, segons aquests escrit que 
també em van passar còpia a mi diferents entitats esportives de la ciutat i que els va generar preocupació, 
es confrontessin amb altres ajuts o que fossin un liberalitat del propi Govern municipal, quan curiosament, 
curiosament són coses que té la vida, aquestes aportacions que ara li explicitaré i li concretaré, tenen 
origen quan precisament Iniciativa per Catalunya, el seu portaveu és qui feia aquestes declaracions al 
Facebook, que no al Ple, ostentava la regidoria d’esports i, per tant, resulta paradoxal o de poca memòria 
històrica poder fer això, però jo li clarifico. 
 
Miri, no hi ha 200.000€ al Club Deportiu Tortosa, al handbol i al club d’atletisme. Això és una falsedat i la 
gent ha de saber que la gent que ens veu des de casa i que assisteix avui aquí a aquest Ple, ha de saber 
que això és fals. És més, jo li detallaré les partides que vostès tenen al seu abast, perquè no ens les 
inventem, són les que vam aprovar l’altre dia. 
 
Primer, és una falsedat, i jo crec que només té ganes de provocar algun mal entès, que el handbol rebi cap 
subvenció nominativa als pressupostos de l’Ajuntament. El handbol, cap club de handbol rep cap 
subvenció, cap. Rebrà les de lliure concurrència, que són subvencions a entitats esportives quan, si així 
concorren, si, d’acord amb les bases que s’aproven, s’assignen subvencions. Per tant, primera cosa que 
els ha de quedar clar, perquè també havia generat certa preocupació als clubs de handbol, els clubs de 
handbol no tenen partida assignada. Sí que hi ha tres partides que pugen una quantitat significativa, que 
jo els hi detallaré i els hi explicaré d’on són el seu origen, qui va adquirir aquests compromisos, qui tenia la 
regidoria d’Esports quan es van adquirir aquests compromisos i perquè es fa front a aquests compromisos. 
 
Hi ha tres partides significatives. Una, aportació a la Unió Esportiva Remolins Bítem, 67.500€, és una 
transferència de capital. Transferència de capital, qualsevol regidor sap que és per finançar alguna 
inversió, desprès en parlaré. 67.500€. Aportació al Club Deportiu Tortosa, transferència de capital per 
aportar, finançar alguna inversió, 60.650€. I, finalment, una aportació al club d’atletisme de 28.260€, 
també aportació de capital. Total, 156.410€, aportacions de capital. Són aportacions que fa l’Ajuntament 
de Tortosa a aquestes entitats en base a un conveni i per finançar determinades instal·lacions esportives. 
 
Quan es fan signar aquests compromisos, és a dir, quan l’Ajuntament de Tortosa va adquirir aquests 
compromisos? Aquests compromisos, el de la Unió Esportiva Remolins Bítem es va adquirir, per part de 
l’Ajuntament de Tortosa, a l’agost, concretament el 03 d’agost del 2006, essent regidor d’Esports Iniciativa 
per Catalunya. L’aportació al Club Deportiu Tortosa es va subscriure també el 03 d’agost del 2006, essent 
la regidoria Esports Iniciativa per Catalunya. I l’aportació al club d’atletisme es va subscriure al juny del 
2008, essent el regidors d’Esports en aquell moment, el regidor actual, el senyor Pere Panisello, 26.260€.  
 
Aquests recursos són aquells recursos que, en base a uns convenis, es fan arribar a les entitats esportives 
per que puguin fer front als préstecs que van fer les entitats esportives en una modalitat que va ficar en 
marxa el tripartit a Catalunya, per la qual les entitats esportives es podien endeutar, aquest endeutament 
el traslladaven indirectament a les corporacions municipals i les corporacions municipals es comprometien 
a donar una subvenció suficient per poder pagar els préstecs cada any de cada club o entitat. Així es va fer 
i es materialitzar durant el mandat que finalitza el 2007, amb la Unió Esportiva Remolins Bítem. Es va 
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construir el camp i des de llavors l’Ajuntament té l’obligació, signada per un conveni, de fer front a 
aquestes subvencions. 
 
No va ser així amb la del Club Deportiu Tortosa, no es va materialitzar, estava signat el conveni però per 
raons que ara no vénen al cas, no es va desenvolupar. Es va desenvolupar anys més tard, concretament, si 
no recordo malament, al llarg del 2009. I en un sentit semblant es va pactar, es va “conveniar” amb el club 
d’atletisme, perquè es pogués materialitzat també l’anterior compromís amb el Club Deportiu Tortosa, per 
fer front a la pista d’atletisme. 
 
Vol dir que aquestes no són subvencions de lliure disposició per als clubs, no són subvencions que 
l’Ajuntament de Tortosa pot determinar fer-les o no fer-les, sinó són compromisos adquirits per 
l’Ajuntament de Tortosa i que no es poden contraposar amb altres polítiques. És curiós que qui vulgui 
denunciar això sigui el grup d’Iniciativa, que no ho digui al Ple i que el 80% d’aquests compromisos, o el 
80% d’aquests 156.000€ es van adquirir quan Iniciativa per Catalunya ostentava la regidoria d’Esports, 
per tant, primera explicació. 
 
Són totes aquestes les subvencions que van a les entitats esportives i que pareixia que es podien 
despendre d’aquest escrit o d’alguna interpel·lació que havia fet el representant d’Iniciativa per Catalunya 
al Consell d’Administració de TortosaSport? No. I també li donaré comptada explicació d’aquestes. 
 
A part d’aquestes tres i, per tant, remarcar que s’emboteix al handbol per aquí al mig de forma 
absolutament gratuïta i no sabem amb quin objectiu, hi ha dos partides més de subvencions a entitats 
esportives. Dos partides més que també semblaven incomprensibles per a Iniciativa per Catalunya i que jo 
també vull explicar avui aquí. Aquestes dos partides són subvencions de despesa corrent. Aquestes sí que 
són de lliure determinació de cada Govern municipal cada vegada que elabora un pressupost. Les 
anteriors són subvencions que has de donar perquè tu tens un compromisos adquirits i no pots eliminar 
aquests compromisos, perquè aquelles entitats s’han endeutat en base a aquests compromisos. 
 
Aquestes dues que a continuació li diré són les que fixa el Govern municipal de torn en cada ocasió i que 
van aixecar, també, preguntes i curiositat que no es van exposar al Ple, però sí al Consell d’Administració 
per part d’Iniciativa, dient que li pareixien molt exagerades una subvenció al Club Deportiu Tortosa de 
34.000€ en confrontació a una subvenció esportiva de 19.000€ per a la resta d’entitats esportives. I a 
algú li pot sorprendre 34.000€ respecte 19.000€. A algú li pot sorprendre, el que no li pot sorprendre és a 
Iniciativa per Catalunya, senyor del Pino, no li pot sorprendre. Perquè quan Iniciativa per Catalunya tenia la 
responsabilitat d’administrar les subvencions corrents de les entitats esportives a l’Ajuntament de Tortosa, 
l’últim any que la tenia, l’últim pressupost que va elaborar la seva regidoria, va establir la següent 
distribució, amb les següents quantitats, i que és bo que poguéssim comparar a hores d’ara. 
 
Al 2007, la subvenció al Club Deportiu Tortosa era de 60.000€. Ara en són 34.000€. Dissortadament s’ha 
tingut que reduir, donada la reducció també dels pressupostos de l’Ajuntament. Les altres entitats 
esportives, a l’any 2007, l’any que Iniciativa per Catalunya tenia la responsabilitat de dirigir la política 
esportiva de la ciutat, eren 12.000€, 12.000€. Club Deportitu Tortosa 60.000€, la resta de totes les altres 
entitats esportives 12.000€. Ara estem Club Deportiu Tortosa 34.000€ i la resta d’entitats esportives 
19.000€. Estem corregint la situació, perquè ens pareixia una situació desigual, ens pareixia una situació 
absolutament desigual. A mi també em sorprèn que ara els representants d’Iniciativa tinguin un 
comportament diferent al Govern que a l’oposició. Quan governaven destinaven el 83,3% de totes les 
subvencions esportives al Club Deportiu Tortosa i el 16% a la resta d’entitats esportives, entre les quals, 
algunes també m’han vingut a dir: escolti, és que ara ens vénen a dir que hi ha això. Doncs, no es 
preocupin que si tinc l’oportunitat ja els hi clarificaré. 
 
En canvi ara estem destinant, de totes les quantitats que es destinen per a subvencions d’entitats 
esportives, el 34,67% en relació al 16%, és a dir, el doble, pràcticament, de percentatge que es dedica a la 
resta d’entitats esportives en relació al Club Deportiu Tortosa, que fa una gran labor, perquè no és només 
el primer equip, sinó són tots els equips de futbol base, etc., etc. Però sí que es veritat que existia una 
certa descompensació. 
 
Per tant, primera clarificació d’aquest 200.000€, que no arriben en cap cas a aquesta quantitat, 
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156.000€ són per a inversió i en compromisos adquirits que l’Ajuntament no pot eludir, en cap cas, a no 
ser que es vulgui, d’alguna forma, retraure’s d’uns acords que situaria a les entitats esportives en una 
situació sense sortida, més quan ho han fet per fer instal·lacions municipals i instal·lacions de lliure accés 
per a tots i, òbviament, en instal·lacions que van en benefici de l’Ajuntament, però que són, ja li dic, en un 
80% compromisos adquirits abans del 2007. I de la resta, que són menys de les quantitats que ens 
agradaria destinar, la distribució s’ha anat corregint de forma substancial en el temps. 
 
En tot cas, sí que comparteixo amb vostè la inquietud de què hi ha coses que més val preguntar-les aquí, 
poder-les aclarir, que a la ciutadania li quedin molt clares, que no es generin confusions ni es vagi després 
d’amagatotis intentant fer discursos de confusió. 
 
En tot cas, agraeixo la seva pregunta, senyor del Pino i agraeixo a tots vostès la seva assistència. Moltes 
gràcies. 

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