
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

17 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
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  
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: 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 – Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 
  
− Ordinària 13/2013, de 16 de setembre. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
condicions d’ús zones industrials de clau “6” i “7”. 
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03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
“Àmbit Celulosa de Levante”. 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

04 – Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient X-2013-GOV-
00639. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

05 – Estats d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2013. 
 
06 – Dictamen d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal T-12, reguladora de 
la taxa per aprofitament del domini públic municipal. 
 
07 – Dictamen d’acord de modificació pressupostària núm. 18/2013 de transferència de crèdits i 
de crèdit extraordinari.  
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
08 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per l’aturada definitiva i 
desmantellament del projecte Castor. 
 
09 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la querella 
contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del President de la 
Generalitat Lluís Companys i Jover, l’alcalde de Tortosa Josep Rodríguez i Martínez i 46 
representants polítics catalans més. 
 
 
10 – Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa en solidaritat amb els municipis 
de les Terres del Sénia afectats pel projecte Castor i reclamant l’aturada de les centrals nuclears 
davant el perill sísmic. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per aprovar una subvenció 
destinada a satisfer el copagament farmacèutic imposat per la Resolució de 10 de setembre de 
2013 pels tortosins i tortosines. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per aprovar una 
reglamentació que ha de regir, amb caràcter general, les fases de proves de selecció per al 
personal temporal de l’Ajuntament de Tortosa contractat mitjançant els plans d’ocupació, plans de 
barris i escoles taller i tallers d’ocupació. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya contra la violència masclista. 
 
14 – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per la promoció dels productes de 
proximitat. 
 
15 – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya de condemna al terrorisme d’ETA i en 
record a les seves víctimes. 
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PART DE CONTROL 
 
16 – Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 44/2013, de 23 de setembre (ordinària). 
- 45/2013, de 30 de setembre (ordinària). 
- 46/2013, d’ 01 d’octubre (extraordinària i urgent). 
- 47/2013, de 07 d’octubre (ordinària). 
- 48/2013, de 14 d’octubre (ordinària) . 
- 49/2013, de 21 d’octubre (ordinària). 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1915/2013 a la 2114/2013 
 
 
17 – Informes de l’Alcaldia.  
 
 
18 –  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, LA SEGÜENT ACTA: 
 
− Ordinària 13/2013, de 16 de setembre. 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM CONDICIONS D’ÚS ZONES INDUSTRIALS DE CLAU “6” i “7” 
 

3  /49  



Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària  de 
data 16 de setembre de 2013 la modificació puntual del POUM condicions d’ús zones industrials 
de clau “6” i “7”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte 
al diari la Vanguardia de data 18 de setembre de 2013 i al BOPT núm. 218 de data 20 de 
setembre, s’ha presentat, en data 18 d’octubre, una al·legació formulada per la Sra. Margarita 
Curto Pla sol·licitant que s’esmeni la documentació gràfica del document de la modificació referent 
a l’àmbit del Pla parcial Portal Ciutat Sud. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 25 d'octubre del 2013 envers l’al·legació 
presentada, i en el que en la seva part dispositiva es conclou el següent: 
 
Al respecte del contingut de dita al·legació, s’informa que la modificació puntual afecta a tots 
aquells terrenys que tenen la qualificació urbanística de clau “6” i clau “7” perquè es canvien les 
condicions d’ús de dites zones. A tal efecte s’ha assenyalat en la documentació gràfica que 
acompanya la modificació puntual, tots aquells àmbits on hi ha terrenys que tenen dita 
qualificació urbanística, o que el POUM preveu en el seu desenvolupament que alguna zona tingui 
qualificacions de zones industrials. En el cas del Pla parcial del Portal Ciutat Sud, el POUM preveu 
en la relació de zones de l’àmbit, zona industrial amb edificació aïllada urbana de clau 7a. Atès 
que el planejament derivat no ha estat desenvolupat, en el plànol s’ha assenyalat la totalitat de 
l’àmbit. Per tant, no es tracta d’una errada de la documentació gràfica, sinó d’una informació 
complementària dels àmbits en els que l’esmentada modificació és d’aplicació. 
 
De conformitat amb els anteriors antecedents, vist el dictamen de la Comissió Informativa de 
Serveis al Territori de data 28 d’octubre de 2013 amb el vot favorable dels grups municipals CIU, 
PSC, PP , ERC i PXC, i l'abstenció del grup municipal Iniciativa - ET, i atès el que disposen els 
articles 85, 96 i 97 del Decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Margarita Curto Pla  en data 18 d’octubre 
de 2013. 
 
Segon -  Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM condicions d’ús zones 
industrials de clau “6” i “7”. 
 
Tercer - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva. 
 
Quart - Notificar la present resolució a la Sra. Margarita Curto Pla, part interessada en l’expedient.“ 
 

*-*-* 
 
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’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM “ÀMBIT CELULOSA DE LEVANTE” 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària de 
data 1 de juliol de 2013 la modificació puntual del POUM “Àmbit Celulosa de Levante”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte 
al diari la Vanguardia de data 17 de juliol de 2013 i al BOPT núm. 197 de data 26 de setembre, no 
s’han presentat al·legacions envers el mateix. 
 
Vist que sol·licitats els informes als organismes afectats per llurs competències sectorials, es va 
sol·licitar informe a la Direcció General de Carreteres en data 8 de juliol amb constatació de la seva 
rebuda per l’organisme en data 19 de juliol, havent transcorregut el termini d’un mes que 
s’estableix per la seva emissió en l’article 85.5  del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, sense 
constar la seva evacuació. 
  
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 25 d’octubre en el que conclou que s’informa 
favorablement la documentació tècnica integrant per l’aprovació provisional, havent-se incorporat 
còpia de les certificacions expedides pel Registre de la Propietat sobre la identitat de tots els 
propietaris i el contingut de les recomanacions expressades en l’informe de l’ACA, subsanant-se, 
així, les esmenes ressenyades en el seu dia del document d’aprovació inicial.  
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 28 d’octubre de 2013, 
amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
Atès el que disposen els articles 85, 96, 97 i 99 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del Text 
refós de la Llei d'urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i l’article 83 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 ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Àmbit Celulosa de Levante”. 
 
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. 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999, DE 
30 DE JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, 
SEGONS EXPEDIENT X-2013-GOV-00639. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ FETS IMPUTABLES 
Vista l'acta denúncia núm. 661/2013, realitzada pels agents de la Policia Local núms. 26-38, en  
data 20 de juny de 2013, a les 16:00 hores a la Sra. Carrillo Díaz, Maria, amb NIF 40928990F i 
domicili a Trav. Sant Francesc, 3, de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos. Atès que e n l'esmentada acta s'identifica la raça american stanford per 
les infraccions següents: 
 
- Portar el gos sense la llicència municipal. 
- Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253€. 
 
Arran d’aquesta acta i atès que els esmentats fets poden ser constitutius d’infracció de l’establert 
als articles de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 €. 

Art. 7.3 b) 

 
L’Alcaldia en data 5 de juliol de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sra. Carrillo Díaz, Maria, en qualitat de posseïdora del gos de raça 
american stanford. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que la Sra. Carrillo Díaz, Maria no ha presentat al·legacions. 
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part 
del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de 
l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets 
constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a 
funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 

Infracció: Tipificació 
Portar el gos sense llicència municipal i sense 
certificat del cens municipal. 

Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 € 

Greu segons art. 7.3 b) de la Llei 10/1999 

 
SANCIONS APLICABLES 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 

Infracció: Sanció 
Portar el gos sense llicència municipal i sense 
certificat del cens municipal. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999.  
Multa de 60,10 € fins a 150,25 €. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 € 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999.  
Multa de 150,2 € fins a 1.502,53 € 
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RESPONSABILITAT 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, Sra. Carrillo Díaz, Maria en 
qualitat de posseïdora del gos de raça american stanford. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
Vist l'article 53.1 n) 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; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i 
ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, del procediment administratiu sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a la Sra. Carrillo Díaz, Maria, responsable de les infraccions comeses als articles  7.2 
a) i 7.3 b  de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
2 - Imposar a Sra. Carrillo Díaz, Maria, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb 
els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60,10 € 
Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 € 

150,20 € 

T O T A L  210,30 € 
 
3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el 
mateix pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. “ 
 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
05 – ESTATS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2013. 
 
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 30 de 
setembre de 2013: 
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EAT Ajuntament de Tortosa     Data obtenció  15/10/2013 12:51:02 

           
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2013 ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 30/9/2013  Pàg. 1 

             
             

Classificació 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS 

    
Previsions inicials Modificacions Previsions 

definitives Drets nets Ingressos 
realitzats 

Devolucions 
d’ingressos Recaptació líquida Pendent de  

cobr. Estat d’execució 

1 Impostos directes    13.572.610,55   13.572.610,55 14.439.209,66 8.534.281,42 67,67 8.534.213,75 5.904.995,91 866.599,11 

2 Impostos indirectes    290.000,00   290.000,00 84.132,08 114.551,91 32.081,03 82.470,88 1.661,20 -205.867,92 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos    6.016.822,13 16.147,65 6.032.969,78 5.520.143,19 4.363.082,13 8.870,09 4.354.212,04 1.165.931,15 -512.826,59 

4 Transferències corrents    8.839.036,29 823.432,24 9.662.468,53 7.734.535,71 7.776.877,83 42.342,12 7.734.535,71   -1.927.932,82 

5 Ingressos patrimonials    880.994,75   880.994,75 211.030,59 130.747,32   130.747,32 80.283,27 -669.964,16 

6 Alienació d´inversions reals    30.000,00   30.000,00           -30.000,00 

7 Transferències de capital    779.220,55 376.142,85 1.155.363,40           -1.155.363,40 

8 Actius financers    107.000,00 5.042.890,98 5.149.890,98 6.114,31 6.114,31   6.114,31   -5.143.776,67 

9 Passius financers          -19.301,14   19.301,14 -19.301,14   -19.301,14 

   Suma total ingressos 30.515.684,27 6.258.613,72 36.774.297,99 27.975.864,40 20.925.654,92 102.662,05 20.822.992,87 7.152.871,53 -8.798.433,59 

             

PRESSUPOST DE DESPESES 2013           

             

Classificació 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS 

    
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions 

reconegudes Pag. realitzats Reintegr. de 
despeses Pag. líquids Pendent de 

pag. 
Estat  

d’execució 

1 Despeses de personal    9.855.611,55 573.629,23 10.429.240,78 7.078.791,89 7.121.577,32 42.985,43 7.078.591,89 200,00 3.350.448,89 

2 Despeses corrents en béns i serveis    10.926.255,83 252.652,08 11.178.907,91 7.042.203,25 3.402.993,07 9.362,10 3.393.630,97 3.648.572,28 4.136.704,66 

3 Despeses financeres    2.213.248,28   2.213.248,28 1.253.866,51 1.255.124,22 1.258,07 1.253.866,15 0,36 959.381,77 

4 Transferències corrents    2.430.300,04 150.099,66 2.580.399,70 2.340.116,17 1.598.725,72   1.598.725,72 741.390,45 240.283,53 

6 Inversions    1.090.166,11 2.853.909,90 3.944.076,01 771.045,38 351.936,01   351.936,01 419.109,37 3.173.030,63 

7 Transferències de capital    190.610,00 2.422.208,54 2.612.818,54 115.647,48 111.894,80   111.894,80 3.752,68 2.497.171,06 

8 Actius financers    4.000,00 6.114,31 10.114,31 3.478,00 3.478,00   3.478,00   6.636,31 

9 Passius financers    3.805.492,46   3.805.492,46 2.637.929,83 2.637.929,83   2.637.929,83   1.167.562,63 

   Suma total despeses 30.515.684,27 6.258.613,72 36.774.297,99 21.243.078,51 16.483.658,97 53.605,60 16.430.053,37 4.813.025,14 15.531.219,48 

             

  Diferència. . .       6.732.785,89 4.441.995,95 49.056,45 4.392.939,50 2.339.846,39 6.732.785,89 



*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
06 – DICTAMEN D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-12, 
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Incoat expedient amb la finalitat d'aprovar la modificació de l’Ordenança núm. T-12, reguladora 
de la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal d'aquest 
Ajuntament, amb efectes des de l’1 de gener de 2014, vists l’estudi econòmic corresponent i 
l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, adoptat en sessió de data 30 d'octubre de 2013, al Ple municipal proposo adoptar els 
acords següents: 
 
PRIMER - Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
municipal que es detalla a continuació, amb efectes de l’1 de gener de 2014: 
 
Ordenança fiscal núm. T-12, reguladora de la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del 
domini públic municipal: 
 
- Es modifica l’article 6e, on s'hi afegeix un nou epígraf amb el següent redactat: " Instal·lació 
d'expositors comercials a la via pública, per cada m2 i any: 34,60€. ” 
 
SEGON - Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, i l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de marc, els acords precedents a informació pública i 
audiència de les persones interessades per un termini de trenta dies des de la publicació de 
l’anunci al BOP, de manera que en aquest període les persones interessades puguin examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
TERCER - Transcorregut el termini d'exposició sense que s'hagin produït. reclamacions, els acords 
adoptats restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que  disposa l’article 17.3 del 
RDL 2/2004, de 5 de març. “ 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ al debat d’aquest assumpte, el senyor Alcalde exposa: És un tema, si volen, 
una mica tècnic. I com que em demanen la paraula, simplement, jo mateix ja els faig una exposició 
sense que ho faci la regidora.  
 
Simplement, estem ordenant l’ocupació de la via pública, no només amb taules i cadires 
d’establiments de bars, sinó que també hem procedit a l’ordenació amb un protocol d’actuació 
dels espais ocupats com expositors, ja sigui de floristeries, ja sigui d’empreses d’alimentació, etc., 
etc. 
 
Llavors, al fer això hem de regularitzar també el pagament de la taxa i si no modifiquem 
l’ordenança l’aplicació de l’ordenança amb els t ermes actuals, segons els tècnics, suposaria que 
aquestes activitats, per metre quadrat, pagarien 5 vegades més del que estan pagant una activitat 
com és “taules i cadires”. No ens sembla adient i el que fem és que modifiquem la taxa introduint 
aquest epígraf per a que, per metre quadrat, les quantitats a pagar no siguin, no similars, sinó 
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idèntiques en les diferents activitats econòmiques i que són més testimonials que una altra 
qüestió. 
 
Estem dient que per metre quadrat es pagaran un 30€/any, quan una activitat d’aquesta sol 
ocupar d’ample mig metre quadrat. Per tant, si un vol ocupar un metre quadrat, un metre lineal de 
façana suposen 15€ a l’any, que és una quantitat, ja dic, més simbòlica però que ens ha de 
permetre ordenar aquest tipus d’ocupació de via pública. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup no 
vam compartir les ordenances fiscals del Govern i en aquest sentit ens abstindrem davant 
d’aquesta modificació. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: La posició del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya 
és l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar la nostra posició d’abstenció en 
aquest punt i en el següent també. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
tretze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i 
PxC (1), i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC 
(2), ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
07 – DICTAMEN D’ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 18/2013 DE TRANSFERÈNCIA 
DE CRÈDITS I DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vistes les modificacions pressupostàries de transferències de crèdit i de suplement de crèdit 
sol·licitades, i vist l'informe d'intervenció, i atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals de data 30 d’octubre, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la següent modificació pressupostària de suplement de crèdit 
finançat amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries que es poden reduir sense 
pertorbació del servei,  d’acord amb el següent detall, 
 
Baixes de crèdits   
Descripció Aplicació Eur 
Interessos de préstecs de l’interior TRE-01100-31000 70.000,00 
Despeses de formalització de préstec TRE-93400-31100 40.000,00 
  110.000,00 
 
Despeses   
Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 
Estudis i treballs tècnics - execucions subsidiàries IMA-15100-22706 110.000,00 
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Segon -  Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de transferència de crèdit,  d’acord 
amb el següent detall, 
 
De   
Descripció Aplicació Eur 
Treballs realitzats per altres empreses SER-92000-22799 30.000,00 
Interessos de préstecs TRE-01100-31000 300.000,00 
  330.000,00 
 
A   
Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 
Estudis i treballs tècnics IMA-15000-22706 140.000,00 
Transport públic urbà MOB-44100-22799 30.000,00 
Reparació i manteniment de la via pública SER-15500-21000 40.000,00 
Autorització abocament aigües residuals SER-16100-22699 120.000,00 
  330.000,00 
 
Tercer - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període 
sense que se’n hagi formulat cap, les modificacions pressupostàries esdevindran definitivament 
aprovades, sense cap més tràmit.“ 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde complementa l’explicació de la proposta: Simplement és una modificació amb 
uns sobrants de partides essencialment que se centren en interessos i que s’apliquen a altres 
partides que entenem que faran falta abans de final d’any. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, tampoc 
compartíem el Pressupost municipal i, en sé una modificació del mateix, també votarem 
abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: També. La nostra nostra posició es abstenció. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Abans de presentar i sotmetre les mocions a consideració del plenari, el senyor alcalde, Ferran Bel 
i Accensi, fa la següent explicació: De les 8 propostes que avui s’han presentat, n’hi ha una que és 
la que tenia inicialment el número 10 de l’ordre del dia, que és la proposta del grup municipal 
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d’Iniciativa – Entesa per Tortosa en solidaritat amb els municipis de les Terres del Sénia afectats 
pel projecte Castor i reclamant l’aturada de les centrals nuclears davant el perill sísmic, que ha 
estat retirada perquè s’entén inclosa o subsumida amb la proposta que figura a l’ordre del dia 
amb el número 8, que és la del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per l’aturada 
definitiva i desmantellament del projecte Castor. 
 
Per tant, anem a discutir aquesta primera proposta, amb el benentès que, d’acord amb l’acord 
dels dos grups municipals, s’entén que és una proposta presentada pels dos grups i, per tant, 
intervindrà primer com a presentant de la moció el senyor Monclús i, posteriorment, el senyor 
Jordan. I a l’hora de concloure, doncs, també conclouran en aquest sentit, però primer el senyor 
Jordan i després el senyor Monclús. 
 

 
*-*-* 

 
 
08 – PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  i INICIATIVA – 
ENTESA PER TORTOSA – ENTESA PER L’ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE 
CASTOR. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa – Entesa per Tortosa – Entesa:  
 
“ El 2 d'agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres 
grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de l’Ebre, 20 quilòmetres mar 
endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que aprofita un jaciment 
petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals 
van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una planta d'operacions terrestre situada 
al terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més propera als nuclis de població catalans 
d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km). 
 
Al llarg d'aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i de 
la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d'un forta oposició 
social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des d'aquesta 
Plataforma, des de l’Ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana de Catalunya, s'han 
presentat diverses denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya i al 
Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre els dèficits, les mancances i els 
dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes s'assegurava que es complien els 
requisits i la normativa vigent. 
 
Aquesta infraestructura s'emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de l’electricitat i 
el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari per ser el reservori 
subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en funcionament ha estat la 
injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou petrolífer que ara esta ja esgotat) 
per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet, 
s'esperava que pogués atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un 
període aproximat de 50 dies. 
 
Abans d'emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s'ha d'injectar el gas matalàs, 
volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es 
pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013. 
Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia una 
setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del Delta, a 
uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de Richter. Des 
de llavors fins a dia d'avui, s'han repetit centenars de sismes la magnitud dels quals ha arribat a 
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4,2 graus en l’escala de Richter, el passat 1 d'octubre. D'aquí que el 26 de setembre el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del magatzem de gas Castor i 
demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els moviments sísmics. 
 
En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s'estudiessin 
aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada que 
va presentar l’entitat el 8 d'abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, en 
que recordava la necessitat d'incloure a la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte un estudi 
sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. També l’Observatori de 
l’Ebre, el mes d'octubre de 2007, havia alertat l’empresa promotora de la conveniència de 
controlar oportunament els canvis sísmics que podria provocar a la zona d'injecció de gas al 
dipòsit; i demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres necessaris abans, durant i 
després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada la Declaració d’Impacte 
Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per avaluar els riscos sísmics 
associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués una valoració de l’Institut Geològic de 
Catalunya, cosa que no es va tenir present. 
 
Davant la situació d'alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats per 
la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de transparència i 
informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’Administració espanyola envers la ciutadania i les 
institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les administrativament afectades 
els grups municipals d’Esquerra i d’Iniciativa de Tortosa proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER. Demanar al Govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas 
submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en funcionament no 
ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d’igual magnitud o superior. 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels municipis 
catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les institucions 
espanyoles i europees. 
 
TERCER. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al Govern espanyol que considerin 
part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima informació i 
transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament l’activitat del magatzem 
de gas Castor.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Indústria, 
a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari de Medi Ambient de la Unió 
Europea. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Companyes 
i companys, bona nit. 
 
Aquesta moció la presentem perquè el 02 d’agost del 2007 el Ministeri d’Indústria publicava al 
BOE el projecte Castor. A aquestes alçades crec que tothom té clar el que és el projecte Castor. 
 
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat, des del 2 d’agost del 2007, ha comptat amb 
l’oposició de poblacions de la vora, sobretot, de la comarca del Montsià, no?, com és Alcanar, la 
Ràpita i també altres municipis. I també d’una forta oposició social que va estar encapçalada per 
la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. 
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Des d’aquesta plataforma, des de l’Ajuntament d’Alcanar i també des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya s’han presentat diverses denúncies, s’han fet al·legacions, s’han presentat queixes i 
preguntes, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, com davant de la 
Comissió Europea sobre els dèficits, sobre les mancances, sobre els dubtes que presentava el 
projecte Castor. Però en totes les respostes, en totes, s’assegurava que es complien els requisits i 
la normativa vigent. 
 
Bé, aquesta infraestructura, que s’emmarca dins de la planificació estratègica en el sector de 
l’electricitat i en el sector gasístic del Ministeri d’Indústria, el primer pas era posar en 
funcionament la injecció de gas al subsòl marí. Però abans d’emmagatzemar el gas el que s’ha de 
fer és, el gas que es ficava a l’antic jaciment petrolífer, el que s’ha de fer és ficar, injectar un gas 
matalàs. Vindria a ser una mica com si quan respirem tenim un aire dins als pulmons, que n’hi ha 
una quantitat que no es modifica i que en llencem, n’expirem o n’inspirem una part, però sempre 
n’hi ha una espècie de coixí. 
 
Això és el que es pensava fer, o que es va començar a fer. I això es va començar a fer a finals de 
juny, em sembla, o juliol, i el 14 de setembre l’Institut Geològic de Catalunya comença a detectar 
un increment de l’activitat sísmica. I això tothom sap que va arribar al màxim de 4,2 graus de 
l’escala de Richter i el 26 de setembre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va ordenar que se 
cessés l’activitat del magatzem, d’injectar aquest gas matalàs. 
 
Bé, en paral·lel la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin 
aquells efectes geològics. I això es va reclamar al procés de tramitació. 
 
També l’Observatori de l’Ebre va fer alguna observació i va alertar a l’empresa promotora de la 
conveniència de controlar oportunament la injecció, o sigui, els canvis sísmics que es podien 
provocar per la injecció d’aquest gas al dipòsit. I de tot això no se n’ha fet massa cas. Total, que va 
començar a tremolar la Terra i també va començar a tremolar la gent. 
 
Clar, davant d’aquesta situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes 
originats per la injecció d’aquest gas matalàs, és que Esquerra Republicana proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer: Demanar al Govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas 
submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, o sigui, aturar-ho, aturar-ho definitivament i 
desmuntar-ho. 
 
Segon: Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels municipis 
catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les institucions 
espanyoles i europees, perquè les institucions espanyoles a lo millor han convocat els batlles o els 
alcaldes de Vinaròs, sempre de l’altre costat del riu Sénia i els d’aquest costat no. 
 
Tercer: Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al Govern espanyol que considerin 
part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima informació i 
transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament l’activitat del magatzem 
de gas Castor.  
 
I quart: Fer arribar aquest acord, si es pren, al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre 
d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari de Medi Ambient de la 
Unió Europea.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – 
Entesa per Tortosa – Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Senyor alcalde, regidors i regidores, en 
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primer lloc dir, com ja aquí s’ha explicat, que el nostre grup municipal ha volgut retirar la moció 
que també havíem presentat en relació al desmantellament del projecte Castor perquè, a més a 
més de tot el que ha comentat el senyor Monclús, nosaltres també el que demanàvem era que, de 
manera provisional, es tanquessin les nuclears que tenim al nostre territori pel perill que hi havia 
davant els terratrèmols, però com que en aquest moment el Pla Sismicat de la Generalitat de 
Catalunya ja està desactivat perquè el perill ha desaparegut, enteníem que ja no tenia sentit la 
demanda, no?, de l’aturada provisional de les nuclears. 
 
Jo, simplement, també voldria afegir a les paraules del senyor Monclús que també compartim, que 
és un projecte perillós per al territori, per a les Terres de l’Ebre, també per a la costa de Vinaròs, 
evidentment, no?, pels perills que aquí ja s’han explicat i que han viscut en relació als 
terratrèmols, als sismes. També sobre, des del nostre punt de vista, el model econòmic que hi ha 
al seu darrera, les afectacions que també ha tingut en relació a la pesca, en relació al turisme i, en 
definitiva, nosaltres el que considerem que era un “pelotazo” com es diu col·loquialment, en 
aquest cas energètic per al negocis d’uns quants, que tots i totes ja sabem sempre qui són. 
 
En aquest sentit també voldria recordar que des del nostre grup, des d’Iniciativa, des del primer 
moment ens vam posicionar en contra d’aquest projecte i prova d’això, des del Govern de la 
Generalitat en aquell moment d’esquerres, la Conselleria de Medi Ambient precisament va prohibir 
la instal·lació d’aquest magatzem en terres catalanes perquè no reunia els requisits tant de 
seguretat com mediambientals i després va ser quan aquest projecte es va instal·lar a l’altra 
banda de la frontera amb els vots favorables, en aquell moment, del Partit Popular i també del 
Govern socialista a Madrid. 
 
A més a més de posicionar-nos en contra des del Govern de la Generalitat, també vam fer les 
respectives al·legacions i preguntes al Congrés dels Diputats. També ho vam portar al Parlament 
Europeu i també voldria agrair públicament la feina que va fer la Plataforma en Defensa de les 
Terres del Sénia, moltes mobilitzacions, però darrera d’ells també precisament recordant tots els 
perills que hi havia i que s’estaven passant i en aquell moment no rebien el reconeixement de les 
autoritats. 
 
I és en aquest sentit que considerem que Tortosa, com a capital de les Terres de l’Ebre, també ha 
de ser responsable en aquest sentit i demanem el posicionament en contra, per part de 
l’Ajuntament, d’aquest projecte i sobretot la retirada, el desmantellament, a més a més dels 
diferents acords que comentava el senyor Monclús, com que la Generalitat, que em consta que ja 
ho ha fet, també es posicioni al costat dels municipis catalans afectats; que l’Estat també tingui en 
compte la part catalana afectada perquè, més enllà de la frontera, és evident que ens afecta. I per 
tant, fem aquesta proposta conjunta, considerant que Tortosa també s’ha de posicionar en contra 
d’aquest projecte, tal i com diu la Plataforma, no el volem perquè considerem que és negatiu. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del 
nostre grup municipal, com ja vam comentar amb el senyor Monclús i més d’una vegada, estem 
totalment d’acord amb aquesta moció. 
 
Hi ha hagut una absoluta falta d’informació i una absoluta falta de transparència en aquest 
projecte. A més, ha creat una greu alarma social i fins i tot pèrdues econòmiques degut a la 
cancel·lació de reserves als hotels, en una zona que principalment viu del turisme. 
 
Tal com demana la moció, estem totalment d’acord en demanar l’aturada definitiva i permanent 
de la planta Castor i del seu posterior desmantellament, ja que segons l’informe que està acabant 
l’Institut Geològic i Miner, deixa molt clar que, si es reprèn aquesta activitat, tornaran els 
terratrèmols. Evidentment, votarem a favor, clar. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per manifestar el nostre suport a la moció 
d’Esquerra Republicana, subsumida a la d’Iniciativa també. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la petició 
per a que el magatzem de gas Castor no reprengui la seva activitat i sigui desmantellat és un clam 
generalitzat a tot el territori de les Terres de l’Ebre i també a les comarques de Castelló. 
 
Al seu moment, l’Ajuntament de Tortosa ja va rebutjar reiteradament aquest magatzem i també va 
rebutjar una proposta del Partit Socialista que ens demanava que s’ubiqués aquí al nostre terme 
municipal. 
 
Des de que es va iniciar aquesta injecció de gas en el magatzem subterrani s’han produït 
nombrosos terratrèmols que han sacsejat les nostres terres i, per tant, la preocupació de la 
ciutadania ha anat creixent de manera inversament proporcional a la manca d’informació que 
teníem per part de l’empresa i també per part del Govern de l’Estat, que és qui va atorgar en el 
seu moment els permisos preceptius. Segurament aquesta llicència en el seu moment no es va 
donar com s’hauria d’haver donat i ara en patim les conseqüències.  
 
Des de Convergència i Unió s’ha interpel·lat al Govern de l’Estat, concretament al ministre Sòria, ho 
va fer el mateix alcalde de Tortosa al Senat, demanant informació sobre els orígens dels sismes i 
també què pensava fer l’Estat al respecte. La resposta ha estat coneguda. Ha seguit l’estratègia 
que es caracteritza d’anar guanyant temps, fins deixar passar el calendari fins prendre altres 
mesures. 
 
Una vegada suspesa la injecció de gas hem vist que ha anat gairebé a la baixa, fins a desaparèixer 
els terratrèmols, fet que també desmenteix la teoria de l’empresa de que els terratrèmols van 
lligats, anaven lligats o no al magatzem, com dèiem. 
 
Arribats a aquest punt, es comprova que els sismes gairebé s’han aturat i mentre s’espera a la 
decisió definitiva, als informes definitius, solidàriament amb el territori més directament afectat, 
des de l’Ajuntament de Tortosa ens tornem a posicionar en contra d’aquesta planta i, a més a 
més, a favor d’aquest desmantellament. I afegiríem, també, del fet de que això no ens acabi 
costant res als ciutadans i, sobretot, no es vegi repercutit en el rebut de la llum que tots haguem 
de pagar. 
 
Per tant, comptarà amb el nostre suport aquesta moció d’Esquerra Republicana i també 
d’Iniciativa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidors i regidores, agrair 
el suport de tots els grups municipals a la nostra moció conjunta amb Esquerra Republicana. 
 
I també per tancar, el que també volíem afegir precisament era això que s’ha comentat en aquests 
moments. I és que des del nostre grup també treballarem per a que no sigui el Govern de l’Estat i, 
per tant, amb diners públics, amb diners dels ciutadans i ciutadanes, qui haguem de pagar la 
indemnització pel tancament d’aquesta empresa, que sabem que és una indemnització milionària 
i que significaria, com s’està fent en el cas del salvament dels bancs, encara més retallades per a 
les classes populars i classes mitjanes, simplement per a aquelles persones, institucions i 
empreses que  volien fer el negoci sense tenir en compte ni els criteris mediambientals ni els 
criteris de seguretat necessaris per garantir el benestar del nostre territori. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Em penso que el debat està conclòs ràpidament, 
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perquè tots els grups que en aquests moments estem aquí, tots veiem les coses de la mateixa 
manera. 
 
És fàcil veure-les de la mateixa manera perquè, com he dit abans, que no tremoli més la Terra, que 
no tremoléssim més nosaltres de temor del que pugui passar, perquè vam arribar a 4,2 i mai saps 
això a quant hagués pogut arribar. 
 
Per tant, que això es desmantelli, que no torni a funcionar mai més i també que no haguéssim de 
pagar els 1.700 milions d’euros que governs anteriors de l’Estat van dir que si no anava bé, doncs, 
que també els pagaríem entre tots, com tenen costum els governs de l’Estat en fer-nos pagar a 
tothom. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA 
QUERELLA CONTRA L’ESTAT ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT PER L’AFUSELLAMENT 
DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT LLUÍS COMPANYS I JOVER, L’ALCALDE DE TORTOSA JOSEP 
RODRÍGUEZ I MARTÍNEZ I 46 REPRESENTANTS POLÍTICS CATALANS MÉS. 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana 
de Catalunya: 
 
“ Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Tortosa, d'acord amb l’article 13 del ROM, presenta per a ser inclosa a l’ordre del 
dia del Ple Ordinari del dia 4 de novembre de 2013 la següent proposta de resolució: 
 

El dimarts passat, dia 15 d'octubre, va fer 73 anys que el president de la Generalitat Lluís 
Companys va ser afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat en un consell de 
guerra sumaríssim sense garanties processals i il·legal. Lluís Companys és l’únic president europeu 
escollit democràticament que va ser afusellat pel feixisme. 

 
El president Companys havia estat detingut l'agost de 1940 per forces policials del Govern de 
l’Alemanya nazi a instàncies d’autoritats espanyoles i amb col·laboració de membres de 
l’ambaixada espanyola a França. 
 
El dia 8 d'agost va fer 74 anys que Josep Rodríguez i Martínez va ser afusellat a Tarragona, fou 
acusat de pertinença als partits catalanistes i esquerrans, de mentre va ser alcalde de Tortosa no 
va voler o no va poder evitar “el rosario de tropelías de la masa”. 
 
Josep Rodríguez va ser alcalde de Tortosa des del 24 d'octubre de 1936 fins a l’acabament de la 
guerra al 1939, exceptuant 4 mesos a l’any 1937. Durant el temps que va ser alcalde es va 
arremangar per: donar acollida a centenars de refugiats procedents de Pozoblanco i de les 
rodalies de Madrid, protegir a la família de Bau, preocupar-se per fer front als estralls dels 
bombardeigs que van començar el 23 de gener del 37, als problemes d'ordre públic que varen 
crear els incontrolats i extremistes, al desastre de la riuada de finals d'octubre del 37, el 
descarrilament d'un tren al desembre, els 9 mesos de front de guerra a partir del 18 d'abril del 38 
a l’establir-se les tropes franquistes al llarg del costat dret del riu, al trasllat de la seu de 
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l’Ajuntament a una garriga del Perelló, a organitzar atenció als ciutadans de Tortosa escampats 
per les casetes de muntanya i ajudar a facilitar-los l’escàs racionament que calia anar a buscar al 
Perelló, ajudar al desembre del 38 a les víctimes del bombardeig del Perelló. 
 
El 13 de gener del 39, quan els franquistes van ocupar tota Tortosa l’alcalde Rodríguez va marxar 
a Barcelona. Com pensava que havia contribuït a evitar o atenuar els estralls que els 
enfrontaments bèl·lics havien causat als tortosins i es va creure la propaganda del règim 
franquista “nada han de temer los que no tuvieran las manos manchadas de sangre” tornà 
d'immediat a Tortosa, es presenta a la Guardia Civil, que l’interrogà, l’empresonà fins que el 13 de 
maig se li va fer consell de guerra sumaríssim, se'l condemnà a mort, el 4 d'agost Franco va signar 
"el enterado" i el 8 d'agost fou afusellat juntament a tres tortosins més; Jacint Arbona Fontcuberta, 
Joaquim Cid Subirats i el metge Primitiu Sabaté Barjau. 
 
Cap govern espanyol d'ençà de la transició al règim constitucional espanyol actual ha anul·lat les 
penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís Companys, Josep Rodríguez i 
totes les persones afusellades (unes 192.000) i empresonades pel règim feixista del general 
Franco continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola. 
 
L'Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d'impunitat dels 
crims del feixisme, emparat en la Llei d’amnistia de l’any 1977, que deixava sense cap mena de 
càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d'auxili i "els comesos pels funcionaris i agents 
de l’ordre públic contra l’exercici  
dels drets de les persones." 
 
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Drets Humans i d'entitats del prestigi de Human Rights Watch o Amnistia Internacional per 
haver incomplert la normativa internacional sobre drets humans, la Llei d’amnistia continua vigent 
i emparant la impunitat dels crims de la dictadura franquista. 
 
Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa uns mesos 
la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses víctimes. Amb l’obertura 
de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va presentar dimarts 15 d'octubre, al Jutjat 
Federal número 1 de Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal 
contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís 
Companys, de l’alcalde de Tortosa Josep Rodríguez i 44 alcaldes catalans i dos diputats del 
Parlament de Catalunya. 
 
És per això que el grup municipal d'ERC proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Tortosa a la querella presentada al Jutjat Central 
núm. 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament 
del president de la Generalitat Lluís Companys, de l’alcalde de Tortosa, 44 alcaldes catalans més i 
2 diputats del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme durant 
el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 
 
TERCER. Enviar una còpia d'aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i al Ministeri 
de Justícia del Govern d'Espanya. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies una altra vegada, senyor 
alcalde.  
 
El dia 15 d’octubre va fer 73 anys que el president de la Generalitat, Lluís Companys, va ser 
afusellat per la dictadura franquista. Va ser després de ser comdemnat en un consell de guerra 
sumaríssim. 
 
El dia 08 d’agost va fer 74 anys que Josep Rodríguez i Martínez va ser afusellat a l’Oliva, 
Tarragona, perquè el van acusar de pertinença als partits catalanistes i d’esquerres;  de mentre 
que va ser alcalde de Tortosa no va voler o no va poder evitar, dit en castellà com fica al sumari: 
“el rosario de tropelías de la masa”. També el van acusar d’imposar contribucions per construir 
refugis contra els bombardejos i dius, home, que t’acusin de construir refugis contra el 
bombardejos?, dius..., però en fi; i emissió de moneda, entre altres coses, no? 
 
Josep Rodríguez va ser alcalde de Tortosa des del 24 d'octubre del 36 fins al final de la guerra al 
39. Exceptuaríem 4 mesos que van coincidir després dels fets de maig del 37. I aquest home, 
durant el temps que va ser alcalde, es va arremangar per donar acollida a centenars de refugiats 
que procedien de Pozoblanco, del voltant de Madrid també, per protegir a la família Bau, va 
preocupar-se per fer front als estralls dels bombardejos que van començar el 23 de gener del 37, 
ja ho he dit abans, que se’l v acusar de ficar contribucions per a fer els refugis, per a que es 
pogués pagar; va tenir que fer fronts als problemes d'ordre públic que van crear els incontrolats i 
extremistes; al desastre de la riuada de finals de l’octubre del 37; al descarrilament d'un tren prop 
d’aquí de Tortosa que va tenir que enviar socors; el 18 d'abril del 38 es van establir les forces de 
Franco a la riba dreta del riu i vam tenir 9 mesos de front de guerra aquí. Aquest home, tot 
l’Ajuntament, però ell com a representant, com a alcalde, van tenir que fer front a la desbandada 
de tortosines i de tortosins que se’n van haver d’anar al que coneixement per les muntanyes del 
Coll de l’Alba, Fullola, la Bassa de Nou Carreres, fins al Perelló, inclús l’Ajuntament se’n va haver 
d’anar al Perelló i va haver d’ajudar també als bombardejos del Perelló, o sigui que tota una sèrie 
de coses que he anat enunciant que van suposar una ajuda, que és el que pertocava, a aquella 
situació de guerra que es vivia a Tortosa. 
 
I e 13 de gener del 39, quan s’acaba la guerra, quan entren els franquistes i ocupen tota Tortosa, 
l’alcalde Rodríguez se’n va cap a Barcelona i, com pensava que havia contribuït a evitar o a 
atenuar els estralls que els enfrontaments bèl·lics havien causat als tortosins, resulta que, a més, 
fent cas de la propaganda del règim franquista que deia que “nada han de temer los que no 
tuvieran las manos manchadas de sangre”, el nostre alcalde d’aquella època tornà d’immediat a 
Tortosa, es presenta a la Guardia Civil, l’interroga, l’empresona fins que el 13 de maig se li va fer 
consell de guerra sumaríssim, se'l  va condemnar a mort, el 4 d'agost Franco firma " el enterado " i 
el 8 d'agost va ser afusellat, juntament amb tres tortosins més: amb Jacint Arbona Fontcuberta, 
amb Joaquim Cid Subirats i amb el metge Primitiu Sabaté Barjau, que també va ser metge de 
l’Hospital de la Santa Creu. 
 
Clar, cap govern espanyol d'ençà de la transició al règim constitucional espanyol actual ha anul·lat 
les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís Companys, Josep 
Rodríguez i totes les persones afusellades, unes 192.000 desprès de la guerra, i empresonades 
pel règim feixista del general Franco continuen essent considerades culpables per la Justícia 
espanyola. 
 
L'Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d'impunitat dels 
crims del feixisme, emparats en la Llei d’amnistia de l’any 1977. I això a pesar de la sol·licitud de 
derogació feta per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans i de moltes 
entitats del prestigi, com ara Amnistia Internacional. 
 
Bé, tancades les portes de la Justícia espanyola, la Justícia argentina ha assumit des de fa uns 
mesos la investigació dels crims del franquisme i això arran de la denúncia de diverses víctimes.  
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Amb l’obertura de la via de la Justícia universal, el diputat Joan Tardà, d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, va presentar el dia 15 d'octubre al Jutjat Federal número 1 de Buenos Aires, una 
querella criminal contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del 
president Lluís Companys, de l’alcalde de Tortosa Josep Rodríguez i 44 alcaldes catalans i dos 
diputats del Parlament de Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Monclús, hauria d’anar finalitzant. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Continua amb la seva exposició el Sr. Monclús: És per això, per tot això que hem explicat, que el 
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple municipal l’adopció d’aquests 
acords: 
 
Primer: Manifestar el suport de l’Ajuntament de Tortosa a la querella presentada al Jutjat Central 
número 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament 
dels qui ja hem comentat 
 
I segon: Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme durant 
el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 
 
I tercer: Enviar una còpia d'aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i al Ministeri 
de Justícia del Govern d'Espanya. 
  
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Monclús, vagi per davant el nostre respecte al senyor Rodríguez, així com el nostre respecte a tots 
els tortosins, tinguin la ideologia política que tinguin. Dit això, tenim constància de que existeix un 
carrer a la ciutat de Tortosa dedicat a l’alcalde Josep Rodríguez.  
 
Parla, la moció, de tota una sèrie de persones afusellades pel règim anterior, realment greu, però 
no diu ni paraula de totes aquelles persones que van patir el mateix final a mans dels republicans, 
entre ells molts tortosins. La moció ens il·lustra amb el nom d’alguns tortosins afusellats 
juntament amb el senyor Rodríguez, però no diu ni paraula dels 316 assassinats, el 62% del 
clergat de la diòcesi de Tortosa. Tampoc parla dels 14 tortosins assassinats a la Creu del Puig, a 
Benicarló, afusellats a la cuneta pel simple fet de ser carlistes. Aquests 14 tortosins: Ramon 
Albacar, Joan Arasa, Maties Cairat, Manuel Canalda, Lluís Canivell, Lluís Emperador, Ernesto 
Mestre, Daniel Nivera, Conrado Pàmies, Victoriano Peralta, Ignacio de Ramon, José Tafalla, Julian 
la Vega i Arturo Vergés, tots ells assassinats a peu de cuneta pels republicans. 
 
Tampoc diu ni paraula de la senyora Josefa Nicolau, venedora del mercat de Tortosa, cremada viva 
a la sortida de la població, a la carretera de l’Aldea, pel simple fet d’ajudar a fugir de la presó al 
seu marit, Emilio Lucia, que al tornar a ser capturat també va ser assassinat.  
 
Tampoc hem llegit ni paraula de les txeques republicanes, que segons l’historiador Peter Wyden, 
eren cossos d’investigació creats a imatge de la policia política soviètica creada a la Rússia de 
1917. 
 
Tampoc parlar de tots els assassinats d’empresaris, industrials, polítics i tanta altra gent 
assassinada pel mer fet de no pensar com ells. 
 
On volem anar a parar amb totes aquestes dades? Doncs, evidentment, l’any 1977 amb la Llei 
d’amnistia i la posterior aprovació, amb gran majoria de la població, de la Constitució de l’any 
1978, havia de portar a tancar definitivament les ferides obertes durant 40 anys. 
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També volem recordar que aquesta Constitució ens va portar a la recuperació de la Generalitat de 
Catalunya i, a la vegada, un sistema modern i democràtic. 
 
Pensem que mocions com aquesta, que volen reobrir ferides de fa 75 anys, només fan mal a 
moltes famílies i a molta gent que les tenia tancades ja fa temps. Crec que Esquerra Republicana 
amb aquesta moció s’equivoca perquè pot generar un efecte totalment contrari al que ells 
pretenen, que és obrir ferides que només pot portar a odi, violència i enfrontament i fer molt de 
mal. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, hauria d’anar acabant també. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, acabo de seguida. 
 
El nostre vot, com ja hem dit al principi de la nostra argumentació, per respecte a tots els tortosins 
i perquè no volem reobrir velles ferides, serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre vot, 
evidentment, serà favorable precisament pel contrari que acaba de dir el senyor Casanova, perquè 
creiem que s’han de cicatritzar les ferides i precisament d’aquells que encara no han tingut 
l’oportunitat de fer-ho. 
 
En aquest sentit, també, en primer en lloc, el que volem és diferenciar dos períodes històrics: per 
una banda parlem de la Guerra Civil on, evidentment, es van cometre molts assassinats per part 
dels dos bàndols. En aquest sentit jo també, per exemple, vull recordar que el iaio de la regidora 
que està al meu costat, el senyor Lluís Llasat, també va ser assassinat per membres anarquistes i 
això per a res té que veure amb el que avui presenta el senyor Monclús. 
 
Considerem que el que va passar a la guerra és negatiu, que evidentment s’han de condemnar 
tots els assassinats, d’un bàndol i de l’altre, però aquí estem parlant del que va passar els 40 anys 
després de la guerra, que va ser una llarga època, una llarga dictadura on es va continuar 
reprimint a totes aquelles persones que no pensaven com s’havia de pensar, de manera oficial, 
segons la dictadura franquista. 
 
És en aquest sentit que vull recordar que una vegada va arribar al poder el general Franco va crear 
un Estat totalitari amb diverses lleis, la Llei de responsabilitats polítiques, la Llei contra la 
maçoneria i contra el comunisme que, bàsicament, atacaven a totes aquelles persones que no 
estaven d’acord amb les seves idees personals, i que això anava més enllà de la gent d’Esquerres 
perquè també, també, i cal dir-ho aquí, va matar a moltíssima gent de dretes: monàrquics, 
falangistes que no estaven d’acord amb les seves línies, simplement per qüestions ideològiques. 
 
Una llei que enviava a totes les persones que no pensaven com s’havia de pensar segons la 
dictadura a camps de concentració, a treballs forçats, a l’exili o directament a seva execució i que 
això va estar vigent durant més de 40 anys.  
 
I jo crec, en aquest sentit, que l’alcalde de Tortosa, en aquell moment d’Esquerra Republicana, que 
va ser assassinat sense cap tipus de garanties, sense haver fet absolutament res, al contrari, 
segons tenim diferents testimonis històrics, va intentar que no es matés a moltes persones durant 
el període de la Guerra Civil, crec que és absolutament just que des d’aquest Ajuntament ens 
sumem a aquesta querella que ha presentat Esquerra Republicana a Argentina, tenint en compte 
que l’Estat espanyol és un dels pocs estats, desgraciadament, que encara és incapaç de 
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condemnar tots aquells assassinats, entre els quals, fins i tot, el mateix president de la 
Generalitat, Lluís Companys. 
 
Jo només voldria afegir que, en aquest cas també des d’Iniciativa per Catalunya, la mateixa 
setmana que presentava Esquerra Republicana a la Justícia Argentina aquesta querella, també en 
presentàvem una altra en relació a totes aquelles persones del PSUC, el partit del qual ens sentim 
i som hereus, que també van assassinar a moltíssimes persones i, per tant, donarem..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde fa la següent observació: Senyor Jordan, també hauria d’anar acabant. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan, per finalitzar la seva intervenció: ...donarem suport, evidentment, per 
dignitat a totes aquelles persones que durant 40 anys van ser víctimes de la repressió d’un règim 
feixista. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Per donar suport a la moció presentada. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidores, Tortosa 
va patir com molt poques els bombardejos i els estralls de la Guerra Civil i amb motiu dels 75 anys 
dels atacs aeris de l’aviació feixista sobre la ciutat, l’Ajuntament ha commemorat aquella trista 
efemèride amb diferents activitats, com ha estat l’exposició “Sota un núvol de pols groga. Tortosa 
bombardejada 1937-1939” que fa un recorregut de tots els espais afectats per aquells 
bombardejos. 
 
La vice-presidenta del Govern va inaugurar també fa poc una placa al costat del pont del tren 
recordant a totes les víctimes d’aquells atacs. I també hem gaudit d’exposicions de víctimes com 
és el cas, també, de Carrasco i Formiguera i una altra produïda per l’Arxiu Comarcal. I en els 
propers mesos es faran jornades també recordant aquests fets. 
 
Ens hem implicat, des de l’Ajuntament, en record d’aquestes víctimes i van ser moltes les víctimes 
que van patir aquí a Tortosa, i és complicat fer-se un abast de tota la dimensió que va tenir aquella 
tragèdia i del que va suposar per a la població, per això hem volgut fer aquesta exposició que 
recorda a totes aquelles víctimes. I entre elles, i després, no en el moment dels bombardejos sinó 
posteriorment, de la repressió posterior, va ser l’alcalde Tortosa, Josep Rodríguez, executat pel 
franquisme en aquest judici sumaríssim, junt amb altres víctimes de la repressió, entre els quals 
també el president Companys. 
 
Creiem que en aquests moments aquest judici potser no hauria de ser a Argentina, potser arriba 
tard, però en tot cas creiem que és necessari recordar a aquest alcalde elegit democràticament, 
l’alcalde de Tortosa, i que també, donat que el proper any farà 75 anys de la seva mort, també 
anunciem que ens comprometem com a Govern municipal, i suposo que comptarem amb el suport 
de tots plegats, per tal de fer alguna activitat en record de la seva figura, del seu pas per 
l’Ajuntament de Tortosa i també més enllà del fet de tenir un carrer a la nostra ciutat. 
 
Per tant, donarem suport a aquesta moció, com no pot ser d’una altra manera, per recuperar la 
memòria històrica d’un alcalde de Tortosa i també del president Companys i de tots aquells que 
van morí defensant la llibertat 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde, gràcies a tots els grup que han 
manifestat una visió àmplia de mires, una visió de saber diferenciar quins fets van passar en una 
guerra i quins fets van passar després, quan ja s’havia aconseguit que la guerra s’acabés, i crec 
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que això ho ha explicat molt bé el senyor Jordan, per tant, no té sentit que jo ho torni a reiterar. 
 
Només també recordar que en aquells moments, no només l’alcalde de Tortosa, sinó l’alcalde de 
l’Aldea, que era una pedania de Tortosa, Agustí Ventura i Pino, alcalde de l’Aldea, també va ser en 
un judici sumaríssim el 14 d’abril del 39 va ser detingut i també se’l va jutjar en el judici 
sumaríssim i se’l va afusellar.  
 
Jo crec que és necessari que l’any que ve, que es compliran els 75 anys el dia 8 d’agost d’aquest 
luctuós fet, que ve a remarcar o englobar o ser la punta de llança de tot el que va passar, 
d’aquests 192.000 “enterados”, jo crec que és important que el municipi de Tortosa faci un 
reconeixement a la figura del que va ser el nostre alcalde, que ho va ser molt temps i que va fer 
molt per defensar a la gent que vivia en aquell moment a la nostra ciutat. 
 
I només demanar a l’Ajuntament, doncs, que tinguin la placa que fa falta al seu carrer, que la 
fiquin prompte, perquè és una cosa que inclús m’ha transmès la família de l’ex-alcalde de Tortosa. 
Gràcies a tothom. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Simplement com a matisació, jo crec que amb la família la regidora de Governació hi va parlar 
directament i l’hi va donar les explicacions oportunes al respecte i la motivació. I en tot cas, que jo 
crec que l’important és el que ha anunciat la portaveu en aquest moment, la senyora Roigé, de la 
voluntat de l’equip de Govern i suposo que de tota la corporació, que entorn a l’agost de l’any 
vinent, en motiu d’aquests 75 anys, celebrar, estem acabant de configurar-ho, si ha de ser una 
exposició, si ha de ser un cicle de conferències, si s’ha de fer una combinació de totes aquestes 
possibilitats per poder recordar, entorn a la figura de Josep Rodríguez, l’alcalde d’aquella època, 
doncs, també a totes les persones que van ser objecte de la repressió. I també jo els hi he de dir, 
tant m’hi fa diferenciar la guerra que la postguerra, la postguerra va ser patètica, va ser tètrica, 
però la guerra també va generar moltíssim dolor i jo crec que també és el moment de recordar-ho. 
Però en tot cas, tinguin constància d’aquests dos fets. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
divuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PSC (2), ERC (2) i I-ET-E (2), i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal PxC. 
 
 
 
 
10 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER APROVAR 
UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A SATISFER EL COPAGAMENT FARMACÈUTIC IMPOSAT PER LA 
RESOLUCIÓ DE 10 DE SETEMBRE DE 2013 PELS TORTOSINS I TORTOSINES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya: 
 
“ Atès que a partir del passat 1 d'octubre va entrar en vigor la Resolució del 10 de setembre de 
2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i 
Farmàcia. 
 
Atès que la mateixa establia un copagament que consistia en l’aportació econòmica del 10% del 
preu de venda al públic de 157 presentacions farmacològiques dispensades en el servei de 
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farmàcies dels centres hospitalaris per part dels usuaris no ingressats. 
 

Atès que aquesta resolució afecta majoritàriament pacients de malalties cròniques usuaris de 
medicaments indicats per a patologies greus o invalidants de les àrees terapèutiques d'oncologia, 
hepatitis C, artritis reumatoide i altres malalties immunològiques i respiratòries greus, fent que 
tinguin que abonar part dels cost dels medicaments dispensats. 
 
Atès que aquesta Resolució ataca a les persones més vulnerables i atempta contra l'equitat del 
nostre sistema de salut, ja que es tracta de malalts amb rendes baixes a causa de la malaltia que 
pateixen, essent sovint o pacients que no poden treballar o pares d'infants i adolescents que molts 
cops han de deixar la feina per atendre als malalts. 
 
Atès que el plenari de Tortosa, en sessió celebrada el 7 d’octubre de 2013, va aprovar una moció 
presentada pel grup municipal del PSC en la que es reclamava instar al Ministeri de Sanitat, 
Serveis socials i Igualtat la retirada immediata de la Resolució del 10 de setembre, de la Direcció 
General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, en defensa dels 
més de 300 pacients afectats a les Terres de l’Ebre, i instar a la Generalitat de Catalunya a 
interposar recurs d’Inconstitucionalitat contra l’esmentada Resolució, com han anunciat altres 
comunitats autònomes com Andalusia, Euskadi i Canàries, no essent aplicada la mesura fins que 
no hi hagi resolució de l’Alt Tribunal. 
 
Atès que aquesta moció va ser aprovada per la majoria de grups presents en aquesta sessió 
plenària, votant a favor tots el grups polítics, excepte el Partit Popular que es va abstenir. 
 
Atès que malgrat que encara no s'ha posat en marxa, es tracta d'una mesura totalment injusta que 
afecta directament a més de 300 persones, en l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa alguns dels 
quals prenen més d'un medicament d'aquest tipus, castigant, una vegada més, als col·lectius més 
vulnerables. 
 
Atès els perjudicis que aquest nou copagament suposaran per a la salut dels pacients i que podria 
tenir greus perjudicis per a la ciutadania, ja que es pateix el risc de que hi hagin pacients que 
tinguin que renunciar al seu tractament per a poder fer front a aquest nou copagament implantat 
pel Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat, ja que alguns dels pacients beneficiaris 
pertanyen a col·lectius amb dificultats econòmiques greus. 
 
Atès que els ajuntaments tenen l’obligació, moral de salvaguardar la salut dels seus veïns. 
 
Atès que és de justícia social que aquestes famílies, que no són les culpables de la crisi que ens 
ocupa, encara que si són les seves principals víctimes, disposin de la protecció necessària que els 
permeti el no veure's abocades a l’exclusió social i els garanteixi alguna cosa tan essencial com 
l’accés als medicaments bàsics per garantir les seves vides. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Únic - Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa a crear una partida econòmica, amb 
suficient dotació pressupostaria, per a establir una subvenció per pagar els medicaments que, en 
cas de que s’apliqui la Resolució del 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera 
Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, hagin de ser satisfets pels tortosins i 
tortosines. “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Antoni Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores 
regidores i senyors regidors, la nostra proposta està relaciona amb l’entrada en vigor, el passat 01 
d’octubre, de la Resolució de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema 
Nacional de Salut i Farmàcia a través de la qual 157 presentacions farmacològiques, és a dir, 
medicines dispensades en els serveis de farmàcia de centres hospitalaris, per part dels usuaris no 
ingressats han de satisfer, aquests usuaris, el 10% del seu cost. 
 
Això afecta, majoritàriament, a pacients de malalties cròniques relacionades amb patologies 
d’oncologia, d’hepatitis C, altres malalties immunològiques i respiratòries greus, artritis 
reumatoide, que fa que aquests pacients estiguin en una situació econòmicament, diguem, greu 
perquè molts d’ells es tracta de malalts amb rendes baixes a causa de la malaltia que pateixen. 
 
I justament el nostre Ajuntament, a instància d’una moció que també va presentar el nostre grup 
municipal, va aprovar una moció en la que es reclamava instar al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat la retirada immediata de la Resolució del 10 de setembre d’aquesta Direcció 
General del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia en defensa de les més de 300 persones, de 300 
pacients afectats a les Terres de l’Ebre i instar a la Generalitat de Catalunya a interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra l’esmentada Resolució. 
 
Bé, atesa aquesta circumstància i aquesta realitat i aquesta iniciativa a través d’aquesta Resolució 
que afecta tan negativament des del punt de vista, diguem, de polítiques adreçades a la salut de 
les persones, el que venim a proposar a la consideració d’aquest plenari és de que el nostre 
Ajuntament creï una partida econòmica amb suficient dotació per establir una subvenció per pagar 
els medicaments que en cas, en cas, de que s’apliqui la Resolució aquesta del 10 de setembre 
d’aquesta Direcció General, hagin de ser satisfets pels tortosins i per les tortosines. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Sabaté, la veritat és que quan llegíem aquesta moció no ens convencia. Des de Plataforma per 
Catalunya pensem que els ajuntaments no són ni entitats bancàries ni ONG’s. Els ajuntaments i 
els seus responsables no som altra cosa que gestors dels diners municipals. Agafar competències 
que no ens corresponen, amb uns pressupostos més que ajustats, ens porten a una situació 
difícilment mantenible. 
 
Encara recordem la frase de l’anterior president del Govern espanyol, el senyor Zapatero, on 
deixava anar aquesta perla irresponsable: “El dinero público no es de nadie”. Absolutament fals. El 
diner públic és de tots aquells ciutadans que fregits a impostos aporten a les arques públiques i 
d’aquells que en altres temps van aportar i que ara ho recullen en forma de pensions. 
 
També és cert que cal tenir en compte els malalts i els invàlids, dos col·lectius que el Govern 
central i la Generalitat han de garantir una vida digna. També cal garantir aquesta vida digna a 
totes aquelles persones que sempre han aportat a les arques públiques però ara, degut a l’estafa 
viscuda els últims anys, no tenen ni el dret bàsic a la feina. 
 
Cal desterrar d’una vegada per totes aquesta idea tan estesa entre certs col·lectius de que a 
Espanya tot és gratis i tot és dóna. A Espanya no hi ha res gratis perquè per cada persona o entitat 
que rep una ajuda o una subvenció hi ha moltes persones darrera pagant. 
 
Amb el tema de malalties, invalideses, medicaments, és el Govern central i la Generalitat qui han 
de garantir que arribi a tothom. Totes aquestes persones que consideren que no poden fer front a 
la barbaritat aquesta del copagament farmacèutic se’ls ha de dirigir al departament corresponent 
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de la Generalitat o del Govern central per fer la reclamació contra aquest copagament. 
Mentrestant, a Madrid ens imposen el copagament farmacèutic i a Barcelona la Generalitat no 
paga a les farmàcies.  
 
Tot això mentre les grans empreses paguen uns impostos ridículs, que la gran banca està 
guanyant milers de milions d’euros, que tenim un 28% d’economia submergida, gent que no 
aporta res de res a les arques públiques. Bona part d’aquesta economia submergia són 
immigrants que envien mils de milions als seus països sense pagar un cèntim en cap tipus 
d’impost.  
 
Nosaltres vam presentar fa uns mesos una moció al respecte i tots vostès la van votar en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, hauria d’anar finalitzant. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Simplement per finalitzar, com diu el senyor alcalde, ens 
abstindrem perquè considerem que els ajuntaments ja no poden adquirir més competències. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
votarà favorablement a aquesta proposta del Partit Socialista. Hem dit ja en reiterades ocasions 
que no compartim les polítiques de retallades, d’austeritat, neoliberals que s’estan aplicant al 
conjunt d’Europa, també, evidentment, a Catalunya i a l’Estat espanyol que, precisament, fan el 
contrari del que acaba de dir el senyor Casanova, que precisament el que fan és beneficiar a les 
classes més altes, destruir les classes mitjanes i les classes populars. 
 
A més a més, hem de recordar que tant a Catalunya com a l’Estat espanyol en el seu conjunt tenim 
una inversió en sanitat i en educació i en polítiques socials molt per sota de la mitja europea, per 
tant és absolutament fals que aquí es regalin els diners, sinó tot el contrari. En relació als països 
europeus estem molt per baix de la mitja d’inversió en aquests drets socials. I també, com moltes 
vegades hem dit, considerem que hi ha alternatives a aquesta situació, que bàsicament passarien 
per augmentar els impostos a les classes altres, a aquestes classes altes i a aquestes gran 
empreses multinacionals que s’estan apoderant de tota l’economia. I també, això sí que ho 
compartim, lluitar contra el frau fiscal, que és el frau que es fa amb els impostos. Segurament que 
si això passés de manera global, canviarien les coses i no aniríem cap a aquesta societat que 
estem construint, on torna a haver-hi una minoria rica i una majoria pobra. 
 
I dit això, és cert que els ajuntaments no som els qui hem d’assumir aquestes responsabilitats, 
però si tenim els governs superiors que no ho fan, el que sí que tenim els ajuntaments és la 
responsabilitat de ser molt sensibles en aquells ciutadans que més malament ho estan passant. 
 
Aquesta proposta que avui presenta el grup socialista, d’intentar buscar una ajuda per a aquests 
ciutadans de la ciutat que els hi fan pagar un 10% més els medicaments de les malalties 
cròniques, a banda dels impostos que ja paguen com a ciutadans, és una proposta que molts 
ajuntaments a nivell de l’Estat ja estant pensant de tirar endavant i, per tant, tot i que sí, que no és 
la nostra responsabilitat, davant de la situació dels governs, tant català, espanyol i europeu, 
considerem que l’última trinxera per defensar els ciutadans és des dels ajuntaments. I per això 
donarem suport, tenint en compte aquesta consideració. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: La posició d’Esquerra Republicana de Catalunya serà 
votar que no i ho argumentarem. 
 

26  /49  



A veure, Esquerra no s’ha mostrat a cap lloc favorable al copagament sanitari, això que vagi per 
davant, però que PP del Parlament espanyol imposi una injustícia, repeteixo, una injustícia no 
significa que l’economia destrossada, en aquest cas del nostre Ajuntament, pugui fer front a 
aquesta injustícia. 
 
Els ciutadans de Tortosa hauran de buscar la solució allí on s’ha generat el problema. Pensem que 
el que ha de fer l’Ajuntament és “apretar” al Govern per a que això no es tiri endavant. El problema 
no és local, el problema és estatal.  
 
Nosaltres, des d’Esquerra, proposem com a solució la independència, és el que estem dient, d’un 
Estat que es queda amb l’11% del producte interior brut. Si vostès volen una solució global, estaria 
bé que clarifiquessin el posicionament en àmbits nacionals. Fins i tot, podríem entendre una acció 
a nivell de l’Estat espanyol, però no enganyéssim més als ciutadans de Tortosa dient, si estem en 
un Ajuntament que està sobreendeutat, dient que podrà pagar la sanitat si no és capaç de pagar a 
alguns proveïdors, que s’han d’anar endarrerint les coses  dels serveis contractats. 
 
Això és una forma de fer populisme i nosaltres pensem que això no és el que s’ha de fer. És una 
mica, amb bona voluntat o amb mala voluntat, enganyar el poble, per tant, justifiquem la nostra 
posició. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tal i com vam 
exposar el passat Ple, rebutgem aquesta mesura del Govern de l’Estat perquè és evident que el 
que preveu aquesta Resolució no busca un efecte dissuasiu del consum, ja que són medicaments 
indicats per a patologies greus o invalidants. 
 
Però avui vostès, el Partit Socialista ens presenta una moció, que a més a més comparteix el 
suport d’Iniciativa, fent una absoluta demagògia i presentant unes dades que no són certes i, una 
vegada més, portant coses aquí al Ple que no són veritat.  
 
Jo penso que vostès es deuen preparar el plens o, al menys, deuen informar-se realment del què 
van a aprovar, però en tot cas, sinó estic pensant que el que volen és enganyar a la gent, perquè 
veig que era el que porten avui al plenari. Perquè si miressin una miqueta més o no agafessin els 
argumentaris que els passen des del partit, o sabessin realment el que està passant a Tortosa, 
Terres de l’Ebre i Catalunya, sabrien que aquesta mesura no s’està aplicant per part del Govern de 
la Generalitat i que cap tortosí, cap ebrenc, cap català està pagant aquests medicaments perquè, 
simplement, no s’està aplicant. Perquè el propi Govern de la Generalitat va anunciar, en el seu 
moment, el rebuig a aquesta mesura i va anunciar que cap català tindria aquest problema pel que 
fa a la dispensació de medicaments i tindria aquests medicaments. 
 
Per tant, vist això, tenint en compte, a més a més, que no tenim competències en aquest sentit i 
que, per tant, no ens correspondria, però que no és el cas perquè cap tortosí ho està pagant, jo sí 
que els hi demanaria al senyor Sabaté i al Partit Socialista que retiressin aquesta moció perquè 
estan presentant una cosa que no és certa i ningú a dia d’avui està pagant aquests medicaments. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Clar, la moció s’ha de llegir en el seu tenor literal 
de dalt a baix, perquè la proposta d’acord, que a més és única, diu que “instem al equip de Govern 
de l’Ajuntament de Tortosa a crear una partida econòmica amb suficient dotació pressupostària 
per establir una subvenció per pagar els medicaments que, en cas de que s’apliqui...”, no estem 
dient que s’apliqui. Per tant, se l’han de llegir. 
 
I aquí rau, en el fons de la qüestió, un procés progressiu, contundent de desmantellament de 
l’estat del benestar i, per tant, doncs a Esquerra Republicana de Catalunya li diríem: escolti, vostès 
estan donant suport a un Govern que no va aprovar pressupostos per a aquest any que estem 

27  /49  



acabant, i que ja veurem quin posicionament tenen de cara als pressupostos del 2014. I en 
qualsevol cas, és una qüestió de prioritats, perquè en aquest mateix Ple acabem d’aprovar un 
expedient de modificació pressupostària per transferència en quant a minoració d’interessos i del 
capítol d’amortitzacions que hi ha unes prioritats. Fem una reserva de cara a això i de cara a 
polítiques socials, és aquest el tema. 
 
S’està desmantellant l’estat del benestar i temps al temps veurem si aquest co-fiançament de 
medicament per a aquest tipus de pacients s’aplicarà o no s’aplicarà. Nosaltres diem: si s’aplica, 
preparem-nos, com a institució més propera als ciutadans, per poder cobrir i ajudar a la gent més 
necessitada. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, intentaré ser el més breu 
possible. 
 
Dir-li al senyor Jordan que no posi en boca meva coses que jo no he dit, perquè ha parlat de que jo 
no sé què havia dit de les classes mitjanes. Miri, escolti, les classes mitjanes ja no existeixen. 
Entre Madrid i Barcelona, des de fa un grapat d’anys, els governs que han passat per un lloc i per 
l’altre se les han carregat. Ara només hi ha dos classes: la molt alta i tot els demés. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Només per al·lusions. Dir-li al senyor Casanova que 
precisament se les han carregat per les retallades que jo estic dient que no s’han de fer i que 
vostè sembla que li agraden. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. És que és tan absolutament 
ridícul el que ens ha dit, és a dir, ens presenta una moció per si de cas algun dia es perd, o es 
tenen que pagar els medicaments de Tortosa. És que, en tot cas, jo crec que, a veure, tinguin una 
mica més de respecte per aquest plenari. Tinguin una mica més de respecte pels tortosins. No 
enganyin a la gent, perquè inclús aquí ens està dient, al mateix articulat diu “en defensa dels més 
de 300 pacients afectats a les Terres de l’Ebre”, per si de cas algun dia aquests 300 afectats, que 
a lo millor són 300, 150 o 200 estan afectats en aquell moment. 
 
Per tant, jo l’únic que demano és, una mica per respecte a aquesta institució, que retirin aquesta 
moció, que diu mentides, que no diu dades certes i que, per tant, no té cap sentit poder presentar 
una moció per si de cas.  
 
Presentin una moció per si de cas algun s’acaben les prestacions als aturats, presentin mocions 
així. Mira, si algun dia passa alguna cosa, doncs el Partit Socialista va per davant i preveu el que 
pugui passar en el temps. 
 
Per tant, simplement per una mica de dignitat, retirin aquesta moció que realment en cap moment 
està demanat res que estigui produint-se a dia d’avui. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Tinc la llibertat per presentar les iniciatives que 
en ús de la representació democràtica que m’assisteix tingui a bé de formular i, per tant, tinc el 
màxim respecte a aquesta institució i vostè no m’ha de dir quin tipus de dignitat, ni quin nivell de 
dignitat ni tinc jo ni té el meu grup municipal. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per al·lusions, senyor Casanova i si pot ser es deixen 
d’al·ludir, perquè sinó acabarem a les 11 de la nit. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies. Només recordar-li al senyor Jordan que 
bona part d’aquestes retallades que estem patint ara vénen de l’època del tripartit, que van deixar 
els calaixos buits i moltes factures per pagar. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 
quatre vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2) i 
d’I-ET-E (2), 14 vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
de CiU (12) i d’ERC (2), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal PxC. 
 
 
 
 
11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER APROVAR 
UNA REGLAMENTACIÓ QUE HA DE REGIR, AMB CARÀCTER GENERAL, LES FASES DE PROVES DE 
SELECCIÓ PER AL PERSONAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA CONTRACTAT 
MITJANÇANT ELS PLANS D’OCUPACIÓ, PLANS DE BARRIS I ESCOLES TALLER I TALLERS 
D’OCUPACIÓ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya: 
 
“ Atès que s'han rebut queixes de molts veïns, i de forma reiterada, referents als processos de 
selecció que utilitza l’Ajuntament de Tortosa a l’hora de seleccionar als treballadors que 
desenvolupen les seves feines de forma temporal mitjançant les subvencions del Govern de la 
Generalitat de per als plans d'ocupació i per a plans de barri. 
 
Atès que de la mateixa forma també s'han rebut queixes dels processos de selecció d’alumnes que  
formen part de les escoles tallers, tallers d’ocupació i projectes similars, que també subvencionats 
pel Govern de la Generalitat realitza l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès que això crea inseguretat jurídica en aquells que volen optar als diferents llocs de treball 
esmentats, ja que les puntuacions i mèrits van variant de forma constant en cada convocatòria, 
més enllà de les instruccions que pugui incloure el departament de la Generalitat que atorga la 
subvenció. 
 
Atès que, de forma habitual no s'efectua cap tipus de prova selectiva d'accés, ni resten recollits de 
forma prèvia enlloc els barems pels quals es puntuen els mèrits professionals o de les carregues 
familiars, o qualsevol altre aspecte social per optar a cap dels llocs de treball temporals que 
l’Ajuntament ofereix mitjançant les modalitats de plans d’ocupació, plans de barri o escoles tallers. 
 
Atès que de fet és habitual que els aspirants desconeguin realment què es puntua en cada ocasió. 
 
Atès de la necessitat que qualsevol procés de selecció, encara que sigui temporal, de 
l’Administració pública ha d’estar fonamentat en base al principi de transparència reconegut com 
un dret fonamental dels ciutadans recollit a l’article 23.2 de la Constitució espanyola que indica 
que "els ciutadans han d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics". 
 
Atès que la pròpia Constitució recull al seu article 103.1 que és un deure de l’Administració el 
servir "amb objectivitat als interessos generals" i que en el seu article 103.3 indica que l'accés a la 
funció pública ha de realitzar-se "d'acord amb els principis de mèrit i capacitat". 
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Atès que com és habitual, de cara a final d'any es convocaran nous processos selectius el grup 
municipal socialista considera urgent i prioritari l’aprovació de mesures tendents a garantir la 
transparència municipal. 
 
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 - L'aprovació d'una reglamentació que reculli tot el procés de selecció dels llocs de caràcter 
temporal com plans d’ocupació, plans de barris i altres projectes de similars característiques. 
 
Segon - L'aprovació d'una reglamentació que reculli tot el procés de selecció dels llocs de formació 
de caràcter temporal com escoles tallers i tallers d'ocupació i altres projectes de similars 
característiques. 
 
Tercer - Aquesta reglamentació hauria de contenir des de les bases, temari i si escau, barem de 
mèrits, confecció d’exàmens si escau, nomenament de tribunal de selecció i custodia de les 
proves i el procés, de forma que es pugui garantir l’accés als llocs de treball de l’Ajuntament de 
Tortosa en condicions d'igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat amb objectivitat i 
transparència en el procés selectiu a realitzar, i no només en base a una entrevista subjectiva del 
tribunal qualificador. 
 
Quart - Aquest reglament hauria de ser públic i publicat a la pagina web de l’Ajuntament de forma 
que els aspirants a aquest llocs de treball fossin coneixedors de forma prèvia als processos 
selectius.  “ 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Antoni Sabaté Ibarz: Molts gràcies senyor alcalde. Senyores 
regidors, senyors regidors, hem pogut constatar i rebre queixes de molts veïns relacionades amb el 
procés de contractació de treballs temporals impulsats bé a iniciativa pròpia de l’Ajuntament, 
també a iniciativa pròpia de l’Ajuntament però acollits a les subvencions del Govern de la 
Generalitat per als plans d’ocupació i per als plans de barri. 
 
També s’han rebut queixes dels processos de selecció dels alumnes que formen part de les 
escoles taller, dels tallers d’ocupació i projectes similars que també, subvencions pel Govern de la 
Generalitat, realitza el nostre Ajuntament. 
 
I el que presentem avui a consideració del plenari és que poguéssim aprovar una reglamentació 
que reculli tot el procés de selecció dels llocs de caràcter temporal, com plans d’ocupació, plans 
de barris i altres projectes de similars característiques, l’aprovació d’una reglamentació que reculli 
tot aquest procés.  
 
I aquesta reglamentació hauria de contenir des de les bases, el temari, barem de mèrits, confecció 
d’exàmens, nomenament de tribunal de selecció i custòdia de les proves i de tot el procés, de 
forma que es pugui garantir l’accés als llocs de treballs de l’Ajuntament de la nostra ciutat en 
condicions d’igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat, amb objectivitat i transparència en el 
procés selectiu a realitzar. 
 
I aquest és, en síntesi, el contingut de la nostra proposta. 

30  /49  



 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Sabaté, des del nostre grup municipal ens hem posat en contacte amb tortosins que han acudit a 
diverses d’aquestes proves de selecció i el resultat que hem obtingut és que ja hi ha una 
reglamentació que recull cada procés de selecció, que recull les bases de cada procés, el barem 
de mèrits, el nomenament del tribunal i altres coses que aquesta moció demana. 
 
També tenim constància de que tota aquesta informació és pública i que està a la web de 
l’Ajuntament i que a Recursos Humans, quan admeten a tràmit l’expedient de sol·licitud per fer les 
proves, t’informen de tot i fins i tot et donen fotocòpia de tot allò que es requereix i que es 
necessita. 
 
En lo que sí que estaríem d’acord amb la moció és amb el tema de l’entrevista personal que es fa 
als candidats. Sempre és un tema que crea molts dubtes. No saps mai si és per caure més bé o 
més malament, per simpatia personal, per amistat o per afinitats polítiques. De totes formes, 
també cal recordar que tots els governs han fet exactament el mateix. 
 
Per tot l’anterior i perquè pensem que moltes de les coses que es demanen a la moció ja es fan, el 
nostre posicionament serà d’abstenció, tot i que sí que és veritat que l’entrevista personal és un 
tema que es pot millorar moltíssim i que l’entrevistadors, provablement, hauria de ser un 
professional que no depengués directament de l’Ajuntament de Tortosa, sinó una persona externa. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
s’abstindrà en aquesta proposta. Som coneixedors també del Reglament que existeix en relació a 
la contractació. També és evident que es podrien fer algunes millores parlades en comissió. També 
coincidim amb el tema famós de l’entrevista i és en aquest sentit que ens abstenim, tenint en 
compte que pensem que es podria estudiar en les comissions pertinents. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Jo crec que aquí, bé, jo com a representant del grup 
d’Esquerra Republicana, s’haurien de diferenciar dos temes: un és que les cases d’oficis, els 
tallers d’ocupació és el SOC que et selecciona la gent, o l’OTG, i l’envia a l’Ajuntament i diu..., com 
a molt hi ha un grup de treball mixt, però l’envia a l’Ajuntament i això ja són faves comptades, 
agafes als que t’envien, per tant aquí no hi ha res a dir a nivell municipal. 
 
Després vénen els plans d’ocupació. Aquí sí que hi ha una llista inicial de persones que t’envien 
des de l’OTG, des del SOC, i et diuen: aquests són els que compleixen els requisits per a la 
convocatòria, que poden ser, imaginem-nos, 10. Llavors és l’Ajuntament qui diu: no, jo dels 10 
només en necessito 3 o en necessito 2 o en necessito 8 i llavors aquí sí que entren uns criteris de 
selecció i aquí sí que entra l’entrevista i una valoració del currículum. I aquí és on pot haver la 
discrecionalitat. 
 
Per tant, jo crec que la proposta que han fet, la moció que han fet hagués tingut que estar més 
treballada, treballada en aquest sentit i proposar alternatives a que això no passés, o sigui, que fos 
una valoració només de tècnics i que llavors s’expliqués, o sigui, jo crec que això hagués estat més 
argumentat. 
 
I per tant, aquí és que la nostra posició és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Miri, jo no intervinc mai en cap moció 
abans de que acabi el debat, després li aclarirà la portaveu de Convergència i Unió, només 
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intervenen tècnics. En la selecció de personal a l’Ajuntament de Tortosa, a diferència de temps 
passats, mentre aquest senyor ha sigut alcalde només han intervingut tècnics. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, sap què 
passa, senyor Sabaté? Que ens presenta una moció d’una cosa que ja s’està fent perquè ja 
existeix una reglamentació, a diferència del que passava abans. 
 
Presenten vostès una moció d’aquest tipus, que té un gran cinisme per part seva, per part del seu 
grup, només cal veure el que feien, perquè el 90% de la contractació, i això és tan fàcil com buscar 
el personal contractat al llarg d’aquests 8 anys, es feia per urgència. Es feia sense procediment, 
sense cap tipus de selecció, sense tribunal i sense publicitat. 
 
Per tant, el que aquest Govern va fer un cop va entrar, i ara mateix li ha dit l’alcalde, és posar 
tribunals amb tècnics, perquè no hi ha cap tribunal amb polítics, per tant, també demanaria que si 
no ho saben que ho preguntessin a la Comissió, perquè veig que no ho saben, però en tot cas 
sempre hi ha tècnics i mai hi ha polítics en aquest cas. 
 
I el que també va fer aquest Govern va ser crear les borses de treball, que tampoc existien, 
incomplint la llei. I només caldria veure com feien les contractacions i veure i recuperar aquells 
informes d’intervenció, aquells informes del secretari on deia el que feia el Govern en aquell 
moment, que ho feia absolutament tot a dit perquè llavors qui triava qui entrava o no entrava a 
l’Ajuntament era el regidor de torn que tenia aquella àrea i, per tant, decidia qui entrava o no, no 
els tècnics com estan fent ara als tribunals que hi ha. 
 
El que deu passar és que a lo millor qui se li ha queixat és algú que en aquell moment entrava i 
ara no entra. Deu de ser això, perquè sinó no entenc a què ve aquesta queixa. 
 
I en tot cas, si veiem per exemple les ultimes contractacions, les últimes bases que s’han aprovat, 
perquè s’aproven per Junta de Govern i que són públiques, veiem que hi ha diferents criteris. Hi ha 
una primera fase de concurs de mèrits on es valora per 0,20 punts per mes computat pel que fa a 
experiència professional, després hi ha una part de formació complementària on es puntua 0,20 
per cada 50 hores de formació, i després hi ha una tercera part d’entrevista, que veig que alguns 
han anomenat, que té 5 punts  sobre 18 i a la qual es valora la versemblança dels mèrits al·legats 
en la primera de les fases , la disponibilitat i la capacitat de resoldre conflictes, i això, aquesta 
entrevista també la fan uns tècnics, no la fa cap dels que estem aquí.  
 
Per tant, menys demagògia i absolutament saber què està fent l’Ajuntament de Tortosa, perquè 
tant en plans d’ocupació hi ha unes bases amb criteris de selecció aprovades, hi ha un decret on 
es designa els membres del tribunal, que és públic i es pot veure que no n’hi ha cap dels que 
estem asseguts aquí, hi ha una oferta pública de l’OTG, hi ha una publicació en diaris, en els 
tallers d’ocupació hi ha una definició de criteris de selecció i amb col·laboració social, que és el 
que li acabo d’explicar precisament ara, hi ha uns criteris de selecció també aprovats. 
 
Per tant, ens presenta una cosa fent molta demagògia, inventant-se que a l’Ajuntament de Tortosa 
no sé que deurem fer, potser fa referència a quan estaven vostès i no al que fem ara, però que en 
tot cas això no és el que succeeix. El que es ara és amb criteris tècnics, amb tècnics que fan el 
procés de selecció i sempre complint una normativa i unes bases que s’aproven i es publiquen. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Sí, és que és recurrent la referència al passat, d’una 
quarta part de quan vostès van estar governant, vull dir que podríem estar parlant aquí també 
d’una sèrie de legislatures on Convergència i Unió, la major part de la història democràtica 
municipalista d’aquesta ciutat ha estat governada per vostès.  
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En qualsevol cas, ens remetem no solament a la sensació sinó a la percepció que té la ciutadania. 
I si això és així com diu vostè, esforcis en explicar-ho i en demostrar-ho de cara a la ciutadania, 
perquè la ciutadania i els afectats no tenen aquesta percepció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb dos 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC, dotze vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, i cinc abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2) i PxC (1). 
 
 
 
 
12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya: 
 
“ Atès que el 17 de desembre de 1999, a través de la Resolució 54/134, l’Assemblea General de 
l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra 
la Dona, essent triada la data com a commemoració del brutal assassinat en 1960 de les tres 
germanes Mirabal, activistes polítiques de la República Dominicana, per ordre del governant 
dominicà Rafael Trujillo. 
 
Atès que aquest dia s'ha anat convertint a poc a poc en una data emblemàtica en la qual la 
societat es manifesta contra tot tipus de violència cap a les dones, pel només fet de ser això, 
dones. 
 
Atès que encara que s'han donat i se segueixen donant passos importants per generar una 
consciència social de repulsa i rebuig a aquest tipus de violència sexista, en tots els llocs del món, 
la violència masclista segueix sent una dels senyals d'identitat patriarcal que encara envaeix les 
nostres estructures i contra la qual hem de seguir lluitant, ja que tan condemnable és qui 
l’exerceix, com la societat que la justifica, la manté, la perpetua i la tolera. 
 
Atès que la violència de gènere, la violència contra les dones, es representa de molt diverses 
formes expresses i visibles: violacions, assetjaments sexuals i laborals, en el sexisme publicitat, en 
la tracta de dones i nenes, en la prostitució, en la mutilació genital, en la feminització de la 
pobresa, en la marginació de la política, en l’eliminació de la nostra historia, en els matrimonis 
concertats, en els assassinats per honor, en la desigualtat salarial, ... i de forma simbòlica a través 
de les pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes. 
 
Atès que el segle XXI avança al mateix ritme que les cotes de violència contra les dones, que  
sembla no aturar-se, i que per això, necessitem que s’actuï contra la violència enfocant-la com a 
manifestació de la discriminació, de la situació de desigualtat i de les relacions de poder que els 
homes exerceixen sobre les dones. 
 
Atès que considerem que mentre no es doni un enfocament transversal i estructural de la 
violència masclista per tallar-la des de l’arrel i en totes les seves manifestacions, i amb una 
coordinació eficaç i real des dels poders públics, els drets de les dones seguiran sent una 
aspiració. 
 
Atès que constatem que en l’àmbit de la lluita contra la violència masclista, encara queda molt per 
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fer, que les dones segueixen morint any rere de any víctimes del terrorisme masclista, que 
segueixen sofrint en la seva vida i en la de els seus fills i filles agressions físiques i psicològiques, 
que segueixen vivint, massa vegades en silenci, un infern del que és molt difícil escapar. 
 
Atès que amb les retallades imposades pels governs conservadors de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, la violència de gènere està essent oblidada, i que ens trobem cada vegada més sovint 
amb una manca de suport a les víctimes. 
 
Atès que fruit d'aquestes retallades han disminuït les campanyes de sensibilització social, en un 
món on la prevenció i la sensibilització són fonamentals per aconseguir la complicitat de la 
societat i de l’entorn, com són imprescindibles per a que les dones puguin reunir forces suficients i 
afrontar la denúncia de la violència que pateixen, essent l’inici del camí per sortir de la violència, i 
que a partir d'aquí, les administracions públiques han de posar en marxa tots els recursos 
necessaris per protegir i recolzar la seva decisió. 
 
Atès que l’Observatori de Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial ja ha fet un 
seriós advertiment: que les retallades són responsables de que moltes dones retirin la denúncia, 
donat que es troben en una situació de desprotecció després de presentar-la, i que per tant, 
podem afirmar que aquestes retallades en polítiques d'igualtat estan posant en situació de risc a 
les dones i, amb elles, a les seves filles i a els seus fills. 
 
Atès que davant les retallades en prevenció, sensibilització i protecció de les dones, i de les seves 
filles i fills, davant de la violència de gènere, considerem imprescindible defensar, de forma 
conjunta, que no es redueixin els pressupostos i recursos necessaris per poder seguir realitzant 
campanyes de prevenció, sensibilització i suport a les dones. 
 
Atès que creiem imprescindible que es desenvolupi un pla específic d’actuacions per protegir a els 
i les menors front a la violència de gènere que sofreixen ells/as junt a les seves mares. 
 
Atès que els ajuntaments en ser les administracions més properes a la ciutadania, són els governs 
que han de donar una resposta més ràpida i eficaç a aquesta xacra social.  
 
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 - Manifestar el més absolut rebuig als actes de violència masclista en qualsevol de les 
seves manifestacions. 
 
Segon - Recolzar de forma incondicional a les víctimes d'aquests actes, a través d'instruments tant 
preventius com d’assistència i atenció a les mateixes. 
 
Tercer - Que s'aprovi un pacte de Govern municipal contra la violència de gènere que comporti la 
declaració de "tolerància zero a la violència masclista" en el municipi i l’adopció de mesures 
integrals per eradicar la violència contra les dones, en l’àmbit de les seves competències. 
 
Quart - Instar al Govern municipal a redactar i posar en marxa un pla integral contra la violència 
masclista, que recorri transversalment tots els programes pressupostaris, de tal manera que es 
converteixi en una prioritat política irrenunciable, amb dotació econòmica per a la seva correcta 
execució i per assegurar que existeixin els recursos necessaris per a les dones víctimes de  
violència. 
 
Cinquè -  Instar a l’equip de Govern a comprometre's a no reduir pressupostos, serveis ni recursos 
per combatre la violència de gènere. 
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Sisè -  Instar a l’equip de Govern per a que l’Ajuntament es comprometi a possibilitar i recolzar el 
treball, de les organitzacions i entitats del nostre àmbit municipal, que tinguin com a objectiu 
l’eliminació de la violència masclista. 
 
Setè -  Instar a l’equip de Govern per a que des de l’Ajuntament es realitzin i promoguin 
campanyes informatives permanents de conscienciació i sensibilització social sobre violència 
masclista, incidint especialment en els col·lectius més vulnerables. 
 
Vuitè - Instar al Govern de la Generalitat l’augment de les partides destinades a la lluita contra la 
violència masclista, i a que no redueixi els pressupostos, els programes, actuacions ni serveis 
dirigits a combatre la violència i atendre a les dones. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Antoni Sabaté Ibarz: Bé, la proposta de resolució que presentem 
al plenari diu el següent:  
 
Atès que el 17 de desembre de 1999, a través de la Resolució 54/134, l’ONU va declarar el 25 de 
novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, essent triada la 
data com a commemoració del brutal assassinat al 1960 de les tres germanes Mirabal, activistes 
polítiques de la República Dominicana, per ordre del Govern dominicà de Rafael Trujillo. 
 
Que aquest dia s'ha anat convertint, a poc a poc, en una data emblemàtica en la qual la societat 
es manifesta contra tot tipus de violència cap a les dones pel només fet de ser això, dones. 
 
Que encara que s'han donat i se segueixen donant passos importants per generar una consciència 
social de repulsa i rebuig a aquest tipus de violència sexista, en tots els llocs del món, la violència 
masclista segueix sent una dels senyals d'identitat patriarcal que encara envaeix les nostres 
estructures i contra la qual hem de seguir lluitant, ja que tan condemnable és qui l’exerceix, com la 
societat que la justifica, la manté, la perpetua i la tolera. 
 
Que la violència de gènere, la violència contra les dones es representa de molt diverses formes 
expresses i visibles: des de violacions, assetjaments sexuals i laborals, en el sexisme publicitat, en 
la tracta de dones i nenes, en la prostitució, en la mutilació genital, en la feminització de la 
pobresa, en la marginació de la política, en l’eliminació de la nostra historia, en els matrimonis 
concertats, en els assassinats per honor, en la desigualtat salarial, i de forma simbòlica a través 
de les pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes. 
 
Atès que el segle XXI avança al mateix ritme que les cotes de violència contra les dones, que  
sembla no aturar-se i que per això necessitem que s’actuï contra la violència enfocant-la com a 
manifestació de la discriminació, de la situació de desigualtat i de les relacions de poder que els 
homes exerceixen sobre les dones. 
 
Que considerem que mentre no es doni un enfocament transversal i estructural de la violència 
masclista per tallar-la des de l’arrel i en totes les seves manifestacions, i amb una coordinació 
eficaç i real des dels poders públics, els drets de les dones seguiran sent una aspiració. 
 
Que constatem que en l’àmbit de la lluita contra la violència masclista, encara queda molt per fer, 
que les dones segueixen morint any rere de any víctimes del terrorisme masclista, que segueixen 
sofrint en la seva vida i en la de els seus fills i filles agressions físiques i psicològiques, que 
segueixen vivint, massa vegades en silenci, un infern del que és molt difícil escapar. 
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Que amb les retallades imposades pels governs conservadors de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, la violència de gènere està essent oblidada, i que ens trobem cada vegada més sovint 
amb una manca de suport a les víctimes. 
 
Que fruit d'aquestes retallades han disminuït les campanyes de sensibilització social, en un món 
on la prevenció i la sensibilització són fonamentals per aconseguir la complicitat de la societat i de 
l’entorn, com són imprescindibles per a que les dones puguin reunir forces suficients i afrontar la 
denúncia de la violència que pateixen, essent l’inici del camí per sortir de la violència, i que a partir 
d'aquí les administracions públiques han de posar en marxa tots els recursos necessaris per 
protegir i recolzar la seva decisió. 
 
Que l’Observatori de Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial ja ha fet un seriós 
advertiment: que les retallades són responsables de que moltes dones retirin la denúncia, donat 
que es troben en una situació de desprotecció després de presentar-la i que, per tant, podem 
afirmar que aquestes retallades en polítiques d'igualtat estan posant en situació de risc a les 
dones i, amb elles, a les seves filles i a els seus fills. 
 
Que davant les retallades en prevenció, sensibilització i protecció de les dones i de les seves filles i 
fills davant de la violència de gènere considerem imprescindible defensar, de forma conjunta, que 
no es redueixin els pressupostos i recursos necessaris per poder seguir realitzant campanyes de 
prevenció, sensibilització i suport a les dones. 
 
Que creiem imprescindible que es desenvolupi un pla específic d’actuacions per protegir a els i les 
menors front a la violència de gènere que sofreixen junt a les seves mares. 
 
Que els ajuntaments, en ser les administracions més properes a la ciutadania, són els governs que 
han de donar una resposta més ràpida i eficaç a aquesta xacra social.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde fa la següent observació: Hauria d’anar acabant, senyor Sabaté. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Reprèn el seu torn de paraula el Sr. Sabaté Ibarz:  I per proposem com a acord primer:  Manifestar 
el més absolut rebuig als actes de violència masclista en qualsevol de les seves manifestacions. 
 
Recolzar de forma incondicional a les víctimes d'aquests actes, a través d'instruments tant 
preventius com d’assistència i atenció a les mateixes. 
 
Que s'aprovi un pacte de Govern municipal contra la violència de gènere que comporti la 
declaració de tolerància zero a la violència masclista en el municipi 
 
Instar al Govern municipal a redactar i posar en marxa un pla integral contra la violència masclista. 
 
Instar a l’equip de Govern a comprometre's a no reduir pressupostos, serveis ni recursos per 
combatre la violència de gènere. 
 
Instar a l’equip de Govern per a que l’Ajuntament es comprometi a possibilitar i recolzar el treball, 
de les organitzacions i entitats del nostre àmbit municipal que tinguin com a objectiu l’eliminació 
de la violència masclista. 
 
Instar a l’equip de Govern per a que des de l’Ajuntament es realitzin i promoguin campanyes 
informatives permanents de conscienciació i sensibilització social sobre violència masclista, 
incidint especialment en els col·lectius més vulnerables. 
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I finalment, instar al Govern de la Generalitat l’augment de les partides destinades a la lluita 
contra la violència masclista i a que no es redueixin els pressupostos, els programes, actuacions ni 
serveis dirigits a combatre la violència i atendre a les dones. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. En to cas, jo els demanaria 
a tots que si ens podem cenyir al temps pactat, ho dic ara al senyor Sabaté que ha excedit un 40% 
el temps assignat, però ho podria dir als altres portaveus. Ens seria més fàcil administrar el debat i 
al menys també tots els portaveus, aquells que se cenyeixen també al seu temps, sabrien que 
estem en les mateixes condicions, tant en quant als proposants, com en quant als que després 
intervenen al torn de portaveus. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la 
veritat é que no ens agrada el punt de partida d’aquesta moció. A nosaltres ens agradaria parlar 
de violència a la llar. 
 
És evident que hi ha violència d’homes contra dones, massa evident, però també la hi ha de dones 
contra homes, fills contra pares. Fa molts pocs dies la premsa deia que havia crescut, de forma 
espectacular i molt alarmant, la violència dels fills contra els pares.També la hi ha de pares contra 
fills, nets contra avis i fins i tot entre parelles del mateix sexe.  
 
Des de Plataforma per Catalunya pensem que cal lluitar amb tots els mitjans tècnics, econòmics i 
humans  contra tot tipus de violència i condemnar-la exemplarment.  
 
Tenim constància que des de l’Ajuntament de Tortosa, mitjançant Serveis Socials, Policia Local i el 
Servei d’Atenció a la Dona de la Generalitat, fa anys que es dediquen recursos i persones per 
lluitar contra aquesta greu situació. 
 
Desgraciadament, un tema que dintre del nostre sistema sociocultural s’hauria d’haver vist reduït 
significativament, ens trobem que degut a una situació econòmica a la que ens han portat aquests 
últims anys, moltes persones afectades per la violència a la llar segueixen callant. 
 
Per altra banda, la vinguda d’altres cultures on la dona és un zero a l’esquerra o bé la violència és 
el pa seu de cada dia, ens hem trobat en una situació que moltes vegades desborda totalment el 
personal i els recursos que s’hi destinen. 
 
Donarem una dada que confirma el que acabem de dir: Segons el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales y Igualdad, amb el que portem de l’any 2013, més del 30% de dones afectades per la 
violència de parella eren immigrants. Aquestes dades es poden veure a la web del citat Ministeri. 
 
Com ja hem explicat a l’inici de la nostra intervenció, nosaltres exigim lluitar contra tota la violència 
i, per tant, creiem que aquesta moció es queda curta i que no va al fons de la qüestió, que és la 
violència a la llar. 
 
El nostre posicionament serà d’abstenció pel fet que aquesta moció no reflexa tota la violenta 
realitat que vivim. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal sí que donarà suport a aquesta moció que de manera concreta parla de la violència 
masclista, perquè és evident que hi ha molta violència, desgraciadament, a la nostra societat. 
També, per exemple, la violència d’aquells grups que donen suport als neonazis, que també 
existeixen a la nostra societat i, per tant, podríem parlar ara de molts tipus de violència, però com 
la proposta que se’ns presenta aquí és sobre la violència masclista, nosaltres sí que donarem 
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suport en el sentit genèric que calen polítiques per cercar la igualtat entre homes i dones, perquè 
desgraciadament el masclisme encara és molt present a la nostra societat i també, evidentment, a 
moltes societats del món i calen, per tant ,estímuls, educació per a que canviïn les coses en 
aquest sentit. I en aquest sentit, evidentment, rebutgem tots aquests actes de violència. 
 
I també ens agrada molt el tercer punt, que parla de que això es fes a través d’un pacte entre totes 
les forces polítiques d’aquest Ajuntament per poder, entre tots, crear aquest pla integral contra la 
violència masclista. Per tant, de manera genèrica, entenent que busquen crear aquest pacte i a 
través del consens, el nostre grup municipal donarà suport a la seva proposta. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit la Sra. Gamundi amb la seva intervenció: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores 
regidores i senyors regidors, faré uns matisos i no vull caure pas en la pedanteria, sinó en tota 
humilitat: el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència és contra les dones, no contra la dona 
en sí, o contra eliminar la violència masclista, i diré ara per què és masclista. 
 
Vostès, en aquesta moció, van utilitzant intercaladament, donant-li el mateix sentit a violència de 
gènere i violència masclista. Des de que es aprovar la Llei 5/2008, del 24 d’abril del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista ja no s’utilitza, algun partit polític potser si o fora de l’Estat 
català potser també, però no s’utilitza l’argot de “violència de gènere”, sinó que és “violència 
masclista”, la violència masclista que s’exerceix contra les dones com a manifestació de 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels 
homes sobre les dones i que es pot produir físicament, econòmicament, psicològicament en els 
àmbits privat i laboral, i dintre de l’àmbit privat, també familiar o de parella o dins de l’àmbit públic 
també. També aquesta Llei, per si algú no ho sap, protegeix els fills i les filles que puguin patir 
aquesta violència masclista. 
 
Bé, en el que es presenta a la moció, dit que hem de dir les coses clares, violència masclista, no 
violència de gènere, dit això, podríem matisar en alguna cosa que és que nosaltres pensem que 
estan demanant instar al Govern municipal en redactar i posar en marxa un pla integral contra la 
violència masclista. A veure, de pla integral ja n’hi ha. De pla integral se’n va posar un que és, 
primer es va fer un protocol per a l’abordatge contra la violència masclista, això ho va fer quan 
estava Esquerra Republicana precisament a l’Institut Català de les Dones, i aquest protocol al 
primer lloc que es va posar, precisament, va ser a Terres de l’Ebre. En tota Catalunya, al primer 
lloc. I a partir d’aquí es va fer un circuit, aquest circuit per a no duplicar els serveis i per a que no 
es quedés cap dona en un buit, tant legal com de serveis. 
 
En aquest circuit està representat l’Ajuntament. I representat com? Amb els Serveis Socials i età 
representat també en la guarida urbana amb el Servei d’Atenció a la Víctima, amb el qual jo des 
d’aquí vull agrair-los moltíssim perquè tots els enrenous que jo em vaig trobar en aquells 
moments, tant Mossos d’Esquadra com guàrdia urbana, van atendre perfectament i, a més, ho 
han de fer d’una manera molt callada perquè no es pot fer públic. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde diu: Hauria d’anar acabant senyor Gamundi. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Continua la Sra. Gamundi amb la seva intervenció: Desprès, bé, també hi ha el CIE i hi ha els 
SIAD’s. De SIAD precisament a Tortosa n’hi ha un i al Baix Ebre també n’hi ha un. I això seria per a 
mi el pla integral, perquè actuen tots en conjunt i no es dificulta l’actuació. 
 
Llavors jo aquí també em diu que promoguin campanyes informatives. Això sí que és veritat i us 
vaig a dir perquè: hem trobat una mancança en retallades, però les propagandes informatives es 
feien des de Generalitat, baixaven als consells comarcals i als ajuntaments. Ara no se’n fan. Jo 
crec que el que ha de fer l’Ajuntament de Tortosa és instar a la Generalitat a tornar a aquestes 
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propagandes informatives o a aquestes divulgacions, perdó, propaganda està mal dit, divulgació 
informativa. I llavors sí que, d’alguna manera, instar al Govern de l’Ajuntament a que torni a 
demanar a la Generalitat a posar programes com “Talla amb els mals rotllos” que eren, tallaven la 
violència d’arrel perquè educaven, i aquests sí que s’han tret.  
 
I també, d’alguna manera instar al Govern municipal en que a aquest Ple es parli en llenguatge de 
gènere. Llenguatge de gènere perquè moltes vegades jo a Josep li faig: menys mal que a mi no 
m’ho han dit, només us ho han dit als homes”, perquè es parla amb un llenguatge masculinitzat. I 
també en aquelles....  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde fa la següent observació: Senyora Gamundi, és que està sobrepassant de molt el 
temps. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
La Sra. Gamundi continua exposant: Acabo. ... en aquelles redaccions de l’Ajuntament, no només 
en les que ja estan protocolitzades, sinó en totes, es faci un llenguatge de gènere i no, per 
comoditat econòmica, es tingui que parlar sempre de forma masculinitzada. 
 
Amb tot això, volem sumar i els votarem que sí a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ens 
presenten una moció que crec, malauradament, que més que voler denunciar la violència vers les 
dones, busca crear cert alarmisme volen fer creure que aquí  i al Govern de la Generalitat no 
s’està donant resposta a aquest problema ni s’està actuant per lluitar contra la violència 
masclista. I volen fer creure que s’estan portant a terme unes retallades, només cal anar veient els 
punt que ens presenten. 
 
No s’han produït retallades, no s’ha produït cap disminució de recursos en aquest sentit pel que fa 
a l’atenció a les víctimes i al contrari, any rera any, cada vegada hi ha més recursos destinats a les 
dones, tant a nivell de Govern de la Generalitat com, concretament, si parlem del cas de Tortosa i 
de les Terres de l’Ebre, perquè cada any s’han anat destinat més recursos. 
 
Aquest Govern el que va fer en el seu moment va ser crear el SIAD, que no disposaven de SIAD, i a 
més a més, a dia d’avui s’està atenent a les dones en horari de matí i tarda, cosa que tampoc 
succeïa. O també s’ha creat la Unitat de Policia Local d’Atenció a la Víctima. I també es dispensa 
d’un servei d’atenció i acolliment d’urgència amb un pis que tampoc existia i que existeix a dia 
d’avui. Un pis que cal veure, que cal que diguem també que, per sort, només hi ha hagut 3 dones 
l’any passat i cap d’elles eren de Tortosa, per tant, això també ho hem de celebrar pel fet de que hi 
ha hagut aquesta necessitat però que, en tot cas, tampoc ha sigut de moltes dones que hagin 
pogut necessitar aquest recurs. També formem part del protocol per a l’abordatge de la violència 
masclista a les Terres de l’Ebre.  
 
I pel que fa a campanyes de sensibilització social també els voldria dir que no s’han disminuït, que 
la prevenció continua essent un objectiu prioritari. Concretament, l’Ajuntament de Tortosa forma 
part d’un projecte de prevenció amb l’objectiu de dissenyar i oferir tallers  als instituts de 
secundària, cosa que s’està portant a terme a dia d’avui i que en cap cas no s’ha eliminat. 
Concretament demà comença un curs adreçat als escolars i, per tant, són coses que s’estan 
produint per tal d’eliminar això, aquesta violència masclista que creiem que s’ha d’eliminar des de 
la formació fins a tots els recursos que els hi he comentat fins ara. 
 
I jo el que li voldria demanar al senyor Sabaté és que , tenint en compte tot el que ens està dient 
aquí, que ens està dient que s’aprovi un pacte municipal quan ja en tenim un; que s’insti un pla 
integral, que també en tenim un; que no es redueixin els pressupostos, que no s’estan reduint, al 
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contrari, pel que li he explicat, cada any hi ha més recursos destinats a lluitar contra la violència 
masclista; o que ens comprometéssim a treballar amb organitzacions que ja ho estem fent, en 
definitiva, el que li demanaria és poder votar per separat. Crec que l’essència de la moció són els 
punts primer i segon, que diuen “Manifestar el més absolut rebuig als actes de violència 
masclista”, que és el que hauria de pretendre aquesta moció, l’objectiu d’aquesta moció seria que 
avui, tots plegats, aprovéssim una moció rebutjant la violència masclista per part de l’Ajuntament 
de Tortosa i també recolzar de forma incondicional a les víctimes, que és el punt segon, perquè 
crec que això és realment el que hauria de ser avui i no anar buscant demagògia intentant fer mal, 
tant al Govern de la Generalitat com a l’Ajuntament de Tortosa, amb dades que en cap cas són 
certes. I m’he cenyit als tres minuts que em tocàvem.  
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Bé, moltes gràcies senyor alcalde. Recollim les 
observacions de la senyora Alícia Gamundi, tot recordant i coneixent la seva experiència de Govern 
en l’àmbit de quan estava com a responsable a les Terres de l’Ebre de l’Institut Català per la Dona 
i per tant crec que les seves apreciacions són molt assenyades i encertades en aquest sentit. 
 
I pel demés, nosaltres mantenim la moció tal com està presentada a la consideració del plenari. 
Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb sis 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2), ERC 
(2) i I-ET-E (2), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU (12), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de PxC. 
 
 
 
 
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA PROMOCIÓ DELS 
PRODUCTES DE PROXIMITAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya: 
 
“ Atès que el consum de productes de quilòmetre zero és positiu per al medi ambient, ja que 
contribueix a fomentar l'estalvi energètic i reduir l'emissió de C02 en escurçar les distàncies que 
han de recórrer els aliments des del seu lloc de producció, elaboració o collita fins al centre des  
d'on es distribueixen al consumidor final. 
 
Atès que la davallada del consum intern és un dels causants de la situació de recessió econòmica 
i que els signes de recuperació encara no han arribat a aquest àmbit. El turisme i les exportacions  
són els únics indicadors que llencen dades positives i les previsions apunten que el consum serà 
l'últim a recuperar-se. 
 
Atès que la venda de proximitat reverteix en un benefici per a l'economia local perquè garanteix la 
continuïtat i creació de llocs de treball al municipi i a la comarca i en general a l'entorn més 
immediat. 

Atès que el consum de productes locals potencia la construcció d'una identitat territorial pròpia i 
contribueix a l'arrelament dels seus consumidors amb l'entorn que els proveeix els productes 
alimentaris i begudes, productes tèxtils i de qualsevol altre tipus. 
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Generalment, els aliments procedents de l'estranger es recol·lecten abans de la maduració per tal 
que puguin resistir el viatge en contenidors frigorífics fins a la seva destinació final; per això en 
moltes ocasions perden propietats alimentàries. Els aliments de proximitat son més frescos, ja que 
se solen collir en temporada i en el seu moment de maduració perquè no han de fer grans viatges 
fins arribar al consumidor final. D'igual forma és possible que per mantenir frescos els aliments 
fins que arriben al supermercat també els hagin sotmès a algun procés químic addicional, que 
resulta innecessari quan s'adquireixen aliments de proximitat perquè arriben en el seu moment 
òptim de consum, amb els corresponents nutrients i alhora benefici per a la salut del consumidor. 
 
En les últimes dècades les grans multinacionals s'han servit de les avantatjoses condicions que 
els brinda el lliure mercat per monopolitzar gran part de l'oferta comercial d'aliments. Tant és així 
que molts dels productes que es poden trobar als establiments comercials de la nostra ciutat són 
els mateixos que els que es poden trobar en ciutats d'altres països. En aquest sentit, i davant de 
l'efecte globalitzador del domini de les grans distribuïdores comercials, l’existència de productes 
agraris i ramaders locals propis representa un valor afegit de singularitat que es pot fer servir com 
un  atractiu en l'oferta de serveis i productes a aquells qui visiten la nostra localitat. 
 
Atès que les polítiques aranzelàries d’Espanya, que depenen de la Unió Europea, han suposat la 
progressiva supressió de la protecció de la que gosaven productes alimentaris locals com 
l'avellana, l'ametlla i l'oli, i ha donat entrada a d'altres que a l'ametlla nord-americana, l'avellana de 
Turquia i recentment l'oli del Marroc. Això ha permès, en alguns casos, que els productes locals 
hagin de competir amb la competència deslleial dels productors que obtenen els seus productes 
pagant  sous ínfims i en condicions laborals o fins i tot servint-se del treball infantil. 
 
Atès que el consum de productes de proximitat crea sinèrgies amb l'entorn més immediat. 
 
Atès que el consum de productes de proximitat tendeix ponts entre el món rural i el món urbà, 
permet conèixer el destinatari dels diners que paguen els consumidors i permet als productors 
rebre un preu més just pels seus productes perquè elimina intermediaris. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER - Que des de la regidoria corresponent s'elabori una campanya publicitària per 
conscienciar sobre els beneficis d'adquirir productes de proximitat que també posi en valor els 
distintius DOP (Denominació d’Origen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica Protegida), ETG 
(Especialitat Tradicional Garantida), incentivi la seva adquisició i promocioni aquest model de 
producció, distribució i consum basat en la potenciació de les relacions humanes, criteris 
d’eficiència energètica, transparència informativa, protecció de llocs de treball amb condicions 
laborals dignes i qualitat dels productes. 
 
SEGON - Impulsar la introducció de productes de proximitat en l'oferta dels locals d'hostaleria i 
restauració del municipi i informar-ne els clients de la procedència dels mateixos d'una manera 
visible. 
 
TERCER - Instar les empreses que gestionen els menjadors escolars a introduir el criteri de compra 
d'aliments de proximitat. 
 
QUART - Donar trasllat dels acords, de forma telemàtica, a les associacions de veïns del municipi, 
als mitjans de comunicació públics de la ciutat, a les empreses que gestionen els menjadors 
escolars, als centres escolars de titularitat municipal, a les associacions de comerciants i 
botiguers de la  ciutat, a l'agrupació local de la Unió de Botiguers de Catalunya, als comerciants 
dels mercats municipals i a les associacions de paradistes dels mercats municipals, a l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), a Unió de 
Pagesos i a la Conselleria de Conselleria d' Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya. “ 
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*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
aquestes últimes setmanes, des de Plataforma per Catalunya hem repartit a la ciutat de Tortosa 
més de 10.000 fulletons de publicitat per conscienciar als tortosins de la necessitat de consumir 
productes locals comprats als comerços de casa, als comerços de proximitat, per començar a 
sortir de la greu situació econòmica que patim. 
 
Cal fomentar el consum dels nostres productes, uns productes d’altíssima qualitat, amb tots els 
controls, perquè aquest consum intern que tant necessitem ha d’augmentar per sortir del pou al 
que vivim.  
 
Tots els economistes coincideixen en una cosa: mentre el consum intern no es recuperi, no hi ha 
res a fer. Per moltes llums que alguns puguin veure al final del túnel, mentre el consum intern no 
es recuperi, ni tan sols sortirem del túnel. 
 
Consumir productes de casa, de quilòmetre zero, és bàsic per al medi ambient. Aquests productes 
no necessiten recórrer distàncies per arribar a les mans dels consumidors, el qual suposa un 
estalvi energètic importantíssim. 
 
Consumir producte de casa representa un benefici per a l’economia local, perquè garanteix la 
continuïtat i la creació de llocs de feina al municipi i a la comarca. 
 
Els productes que vénen de fora es recol·lecten abans de la maduració per tal de poder resistir el 
viatge i les distàncies, posats en contenidors frigorífics i perdent moltes de les seves propietats. 
Els productes vinguts de països llunyans, molts d’ells sense cap tipus de control de qualitat, 
produïts en condicions laborals de total esclavitud o fins i tot amb criatures, poden suposar un 
greu risc per a la salut. 
 
Tots ens posem les mans al cap al veure per televisió les condicions de feina a països africans, 
orientals o de Sud-amèrica, on la gent treballa hores i hores  per un salari de misèria. Però desprès 
comprem aquests productes essent còmplices necessaris de tota aquesta barbaritat. 
 
Cal tornar a la situació que hem viscut durant anys i panys a casa nostra. Consumir producte de 
casa, frescos, de temporada, amb uns preus molt raonables en ser, precisament, producte de 
temporada, en el seu millor moment de consum i amb totes les garanties i tots els controls. 
 
Tenim la sort de viure a unes comarques on tenim tota mena de productes d’excel·lent qualitat, des 
de fruites i verdures, peix i marisc, carn, arròs, vi, oli, etc., i no ens cal anar a buscar oli africà, 
fruits secs turcs o altres productes sense cap garantia i amb un nivell de qualitat que no tenen res 
a veure amb els nostres. 
 
Els productes de casa comprats als nostres comerços són productes fets aquí i que passen totes 
les inspeccions sanitàries, cosa que no passa amb els productes de fora. 
 
Per tot el que hem exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Que des de la regidoria corresponent s'elabori una campanya publicitària per conscienciar 
sobre els beneficis d'adquirir productes de proximitat que també posi en valor els distintius 
Denominació d’Origen Protegida, Indicació Geogràfica Protegida i Especialitat Tradicional 
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Garantida, incentivant la seva adquisició i promocionant aquest model de producció, distribució i 
consum basat en la potenciació de les relacions humanes, criteris d’eficiència energètica, 
transparència informativa, protecció de llocs de treball amb condicions dignes i qualitat dels 
productes. 
 
Segon: Impulsar la introducció de productes de proximitat en l'oferta dels locals d'hostaleria i 
restauració del municipi, cosa que això s’està fent cada vegada més, i informar-ne els clients de la 
procedència dels mateixos d'una manera ben visible. 
 
Tercer: Instar les empreses que gestionen els menjadors escolars a introduir el criteri de compra 
d'aliments de proximitat. 
 
I quart i últim: Donar trasllat dels acords, de forma telemàtica, a les associacions de veïns del 
municipi, als mitjans de comunicació públics de la ciutat, a les empreses que gestionen els 
menjadors escolars, centres escolars de titularitat municipal, a les associacions de comerciants i 
botiguers de la  ciutat, a l'agrupació local de la Unió de Botiguers de Catalunya, als comerciants 
dels mercats municipals, a les associacions de paradistes dels mercats municipals, Associació 
Agrària de Joves Agricultors, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, a Unió de Pagesos i a la 
Conselleria de Conselleria d' Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya.  Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: És per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
 
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, setze vots ens 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (2) i ERC 
(2), i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal d’I-ET-E. 
 
 
 
 
14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE CONDEMNA AL 
TERRORISME D’ETA I EN RECORD A LES SEVES VÍCTIMES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya: 
 
“ Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la llibertat 
d'expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra les llibertats 
individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en la societat. 
 
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura en el model 
de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de l’activitat del servei públic 
en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en que ha de transcórrer. 
 
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat el 
desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en definitiva, de la 
convivència. 
 
Atès que l’activitat terrorista d’ETA ha causat un immens dolor i patiment provocats pels 
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assassinats, amenaces, segrests, extorsions i xantatges que han comes els seus membres. Els 
atemptats i assassinats perpetrats per aquesta banda s'han cobrat prop de 857 morts i milers de 
ferits. Especialment propers ens resulten l’atemptat a l’hipermercat Hipercor de Barcelona l’any 
1987, el de la caserna de la Guardia Civil a Vic l’any 1991, i encara més recent l’assassinat 
d’Ernest Lluch l’any 2001. 
 
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera d'aquesta 
conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut del terror i el fanatisme. 
La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i el compromís de mantenir viu el seu 
record és una obligació inexcusable que els poders públics han d'assumir amb mesures que 
expressin el reconeixement, reparació i justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la 
violència. 
 
Atès que malgrat haver anunciat el cessament de l’activitat terrorista, a dia d'avui ETA encara no 
ha fet entrega de les armes ni ha anunciat la seva dissolució. 
 
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria de les 
víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió sincera d'una 
societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de suportar. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER - Manifestar la condemna de l’Ajuntament de Tortosa als atemptats terroristes perpetrats 
per ETA i el suport a l’entrega d'armes, reconeixement del dany causat i dissolució de la banda. 
 
SEGON - Fer públic el suport a les persones que han estat víctimes d'aquesta organització 
terrorista i el reconeixement del seu patiment. 
 
TERCER - Adherir-se al Dia Internacional en Record de les Víctimes del Terrorisme que se celebra 
cada any el 19 d'agost i al Dia Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme que es 
commemora cada 11 de març. 
 
QUART - Impulsar el record a les víctimes d'organitzacions terroristes a la nostra ciutat denominant 
una placa, carrer, via, passeig, jardins o parc, tan aviat com resulti possible, 
"Placa/Carrer/Via/Jardins/Parc de les víctimes del terrorisme" o amb un nom similar que 
cristal·litzi aquest esperit d'homenatge, i que es convidi a participar a la societat civil en l’acte de 
descobriment de la placa. 
 
CINQUÈ - Donar trasllat dels acords, de forma telemàtica, a l’Associació de Víctimes del Terrorisme 
(AVT), a l’Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), al Col·lectiu de 
Víctimes del Terrorisme al País Basc (COVITE), a la Fundació Víctimes del Terrorisme, a la Fundació 
Miguel Àngel Blanco, a la Fundación Gregorio Ordóñez, a Dignitat i Justícia i al Consell Basc de 
Participació de les Víctimes del Terrorisme.“ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
abans de presentar la moció, només m’agradaria que tinguin arguments per defensar aquest vot 
en contra que acaben de donar i que puguin explicar als productes i als comerciants de Tortosa i 
comarca. Gràcies. 
 
Bé, passem, passo directament a la moció. 
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Qualsevol violació dels drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la llibertat 
d’expressió o la seguretat personal no poden tenir cabuda a una societat moderna i democràtica. 
 
Utilitzar la violència per imposar idees polítiques és del tot inacceptable i cal utilitzar tots els 
mitjans dels que disposa l’estat de dret per impedir-ho. La violència política impedeix el progrés 
dels pobles i trenca cap possibilitat de convivència.  
 
L’activitat terrorista d’aquesta colla de criminals i assassins d’ETA ha causat un enorme patiment 
degut a les amenaces, segrestos, extorsions, xantatges i crims que han provocat els seus 
membres. Vuit-cents cinquanta-set morts i milers de ferits, famílies destrossades, amics perduts 
per a sempre, companys que mai més retrobaràs. Tots recordem els més propers de tots aquests 
fastigosos atemptats: l’Hipercor a Barcelona, la caserna de la Guàrdia Civil a Vic o l’assassinat del 
senyor Ernest Lluch. 
 
Les víctimes del terrorisme i les seves famílies són les que més pateixen les conseqüències 
d’aquest horror i d’aquest fanatisme i cal que tots ens sumen al compromís de mantenir viu el seu 
record i de reparar els danys causats per aquesta banda de criminals. Exigim justícia i el 
compliment íntegre de les condemnes. 
 
Des de la repugnant sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, on només han importat els 
drets humans dels terroristes però no els de les víctimes i les seves famílies, hi ha hagut algunes 
formacions polítiques que han parlat de forma molt irresponsable de que aquestes famílies 
busquen venjança. Si aquesta bona gent volgués venjança, demanarien que els terroristes 
acabessin de la mateixa manera que els seus familiars, o sigui, morts i enterrats, però l’únic que 
demanen és justícia i que els criminals terroristes compleixin les penes íntegrament i que es 
podreixin a la presó. 
 
Volem recordar que aquesta banda  terrorista i criminal encara no ha entregat les armes ni ha 
anunciat la seva dissolució. 
 
Des de Plataforma per Catalunya som i serem sempre al costat de les víctimes i de les seves 
famílies perquè exigim que aquesta banda criminal ha de ser derrotada. Perquè exigim que tan 
sols hi pot haver un vencedor, que són les víctimes, i un vençut, que és el terrorisme. 
 
Per tot el que acabem d’exposar, proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Manifestar la condemna de l’Ajuntament de Tortosa als atemptats terroristes perpetrats 
per ETA i el suport a l’entrega d'armes, reconeixement del dany causat i dissolució de la banda. 
 
Segon: Fer públic el suport a les persones que han estat víctimes d'aquesta organització terrorista 
i el reconeixement del seu patiment. 
 
Tercer: Adherir-se al Dia Internacional en Record de les Víctimes del Terrorisme que se celebra 
cada any el 19 d'agost i al Dia Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme que es 
commemora cada 11 de març. 
 
Quart: Impulsar el record a les víctimes de les organitzacions terroristes a la nostra ciutat 
denominant una placa, carrer, via, passeig, jardins, parc, tan aviat com sigui possible, "placa, 
carrer, via, jardins, parc de les Víctimes del Terrorisme" o amb un nom similar que cristal·litzi 
aquest esperit d'homenatge i que es convidi a participar a la societat civil en l’acte de 
descobriment de la placa. 
 
Cinquè i últim: Donar trasllat dels acords, de forma telemàtica, a l’Associació de Víctimes del 
Terrorisme, a l’Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, al Col·lectiu de 
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Víctimes del Terrorisme al País Basc, a la Fundació Víctimes del Terrorisme, a la Fundació Miguel 
Àngel Blanco, a la Fundació Gregorio Ordóñez, a Dignitat i Justícia i al Consell Basc de Participació 
de les Víctimes del Terrorisme. 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 divuit vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (2), ERC 
(2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
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: 
 
- 44/2013, de 23 de setembre (ordinària) 
- 45/2013, de 30 de setembre (ordinària) 
- 46/2013, d’ 01 d’octubre (extraordinària i urgent) 
- 47/2013, de 07 d’octubre (ordinària) 
- 48/2013, de 14 d’octubre (ordinària)  
- 49/2013, de 21 d’octubre (ordinària)  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1915/2013 a la 2114/2013 
 
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 DEL SR. CASANOVA 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
fer una reflexió a tots els que estem aquí i a tots els que estan allà. Ojalà mai ningú dels que estem 
aquí ni dels que estan allà hagin de passar pel que han passat les víctimes del terrorisme. Gràcies. 
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02 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. BEL 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Bel: Gràcies senyor alcalde. Un prec i dos preguntes: El nostre 
prec està relacionat amb l’accés peatonal a l’Hospital Verge de la Cinta des del carrer Cervantes 
pel barri del Garrofer.  
 
És que hem rebut algunes queixes i demandes per part de diversos veïns de Tortosa que fan ús de 
l’accés per anar a la residència a peu, sense utilitzar el vehicle. I ens parlen del mal estat en que 
es troba aquest accés. Per tant, demanaríem l’arranjament d’aquest accés, de les escales des de 
l’inici del carrer Cervantes fins al final, en arribar a l’Hospital al costat de l’heliports. Això per un 
costat. 
 
Després també li voldríem fer unes preguntes en referència a la il·luminació de les muralles del 
Castell de la Suda. Ja es va parlar aquí al Ple de l’Ajuntament, perquè es va preguntar, fa dos anys 
que no estan il·luminades. Sabem que ara estan a punt de contractar el nou servei d’enllumenat 
per a la ciutat i voldríem saber si tenen previst, en aquest nou contracte del servei de l’enllumenat, 
tornar a il·luminar les muralles. I si s’ha tingut també en compte, a part de les muralles de la ciutat, 
altres zones com les Avançades de Sant Joan. 
 
Tot això ho preguntem també, més que res, perquè bé, en som coneixedors que fa poc, des de la 
societat civil, s’ha posat en marxa el tema del reconeixement de Tortosa com a Patrimoni de la 
Humanitat i pensem que és important per a tot això, també, tenir el nostre patrimoni en un estat 
més adequat possible i la il·luminació d’aquests elements del nostre patrimoni seria també un 
actiu important.  
 
I després també una pregunta en relació a la taxa dels cementiris. Desprès d’un any de l’aplicació 
d’aquesta nova taxa dels cementiris, voldríem saber quin és l’import recaptat, si ens pot dir 
l’import recaptat aquest any passat i com s’han utilitzat o en què s’han utilitzat aquests diners que 
s’han recaptat, i si han anat a treballs de cementiri o aquesta recaptació a anat a altres partides 
pressupostàries. Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Amb el tema de l’accés a la residència jo avui 
no ho he pogut veure, però la setmana passada em van dir que començaven si no avui, devíem 
començar aquesta setmana a fer les reparacions, perquè se’ns havia fet arribar, per part de la 
Direcció de l’Hospital i, per tant, si no han començat avui, que no sé si han començat avui, deuen 
començar aquesta setmana, perquè dins la programació de la setmana passada en l’Àrea de 
Serveis ja estava inclòs. 
 
En quant a l’enllumenat de les muralles i de les Avançades de Sant Joan i d’altres temes que vostè 
ha esmentat ja no hi entro, en quant a les Avançades de Sant Joan jo li dic que, d’entrada, 
nosaltres no ho compartim. Les Avançades de San Joan, si s’il·luminen, només es veuran si es 
passeja en aquell moment per dins les Avançades; una cosa són les muralles i el perímetre 
exterior, i una altra cosa és l’interior de les muralles, i jo li dic sincerament que en aquests 
moments, segurament, tenim altres prioritats que l’enllumenat en caràcter permanent de les 
Avançades de San Joan per l’interior. 
 
En quant a les muralles no ha estat previst tant amb el nou sistema de contractació de 
l’enllumenat públic, sinó que s’està estudiant, i em penso que ja estava, havia un acord al 
respecte, de poder ficar un sistema d’alarma, li dic així, al cables que acaben enllumenant la 
muralla per evitar robatoris. 
 
El problema que hi havia amb l’enllumenat de la muralla, essencialment, és que els cables eren 
robats. I ara s’estava implementant un sistema, que ja havia funcionat a altres llocs, pel qual 
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poguéssim establir una alarma que en quant es manipulessin aquests cables, tingués avís la 
Policia Local. I si aquest sistema està operatiu es podrà enllumenar com estava abans 
enllumenada la muralla, segurament regulant-la amb l’horari. No té sentit que estigui il·luminada 
tota la nit pel consum energètic que suposa, i més quan estem fent un esforç en aquest sentit, 
però està previst. Però no tant amb la contracta, sinó en aquesta. I en quant a les Avançades de 
Sant Joan, no. 
 
I m’ha dit un tercer que no recordo. Ah si, el tema de la taxa d’escombraries. Com vostè sabrà, 
perdó, la taxa de cementiris. Com vostè sabrà, aquest any encara no s’ha recaptat. Si no recordo 
malament, l’any passat, però no pot prendre una dada com a extrapolable a aquest any perquè si 
recorden, l’any passat es va recaptar però no tot l’any sencer, sinó només es feia la part 
proporcional des de que es va aprovar.  
 
I la de l’any passat, li parlo de memòria, la recaptació devia estar sobre uns 40.000, 50.000 euros 
en la liquidació del pressupost. La d’aquest any, la prevista deu estar sobre els 70.000, 80.000. 
No li puc donar la xifra perquè la recaptació es farà aquest mes de novembre – desembre, perquè 
ja vam dir d’anar intentant escalonar els diferents tributs i taxes municipals al llarg del temps i 
aquesta és la que hem deixat última, per la seva quantitat que també és molt poc significativa, 
estem parlant de 18€ per nínxol. 
 
En què s’utilitza? Doncs si ha passat pel cementiri aquest cap de setmana, podrà veure en què 
s’ha utilitzat la taxa. I no només la recaptació de la taxa, sinó que molt més que la recaptació de la 
taxa. En millorar el cementiri, que s’ha millorar substancialment, i no s’ha millorat ara a Tots Sants, 
sinó que es millora al llarg de tot l’any, en intentar donar un servei cada vegada millor. I si vostè 
repassa el PAM, que és el Pla d’actuació municipal, també veurà que encara queden actuacions a 
fer entorn al cementiri municipal i els serveis funeraris a la ciutat. Però per molt que es destini a 
aquest servei, la taxa no paga, no cobrirà ni un 30, ni un 40% dels recursos que es destinen. 
Moltes gràcies. 
 
 
03 - INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Dos preguntes senyor alcalde, una reiterada. Em 
sembla que és la tercera vegada que la formulem, relacionada amb l’enderroc de l’edifici, de 
l’immoble en ruïnes del carrer Garrofer, si s’inicia ja finalment o no. 
 
I la segona té que veure amb un dels punts que avui estava a l’ordre del dia, que és la dació de 
comptes de l’execució del pressupost, on hem pogut observar que no s’acompleix allò que 
s’assenyala en la concessió a l’empresa de les zones blaves, que trimestralment han d’ingressar, 
diguem, la part que els hi correspon. I veiem que amb el que portem d’any això no s’ha acomplert, 
tampoc en aquesta dació de comptes que avui s’ha fet en data 30 de setembre. Voldríem saber a 
què obeeix això o si es farà o no es farà. 
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: començo per aquesta última, si li sembla bé. 
 
Jo no sé si ja està aplicat a la partida, però la liquidació està feta segur i jo diria que un trimestre 
també ingressat. Una altra cosa és que estigui alguna partida pendent d’aplicació. Ja li revisaré i li 
faré saber. 
 
Jo ja li vaig dir, em penso que no sé si era una pregunta de vostè o algú altre al Ple, que s’establia 
un sistema de liquidació trimestral que implica que a l’empresa se li requereix, ja no se li 
requereix, ja ho fa motu proprio, que presenti el que entén ell què és la ocupació per a aquell 
trimestre, perquè com saben sempre hi ha variacions ja sigui per obres, per esdeveniments 
culturals, que implica que hi hagin menys places disponibles de les que realment hi ha. Aquesta 
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informació és validada pels serveis tècnics municipals. I una vegada està validada, es fa la 
liquidació corresponent per a que efectuïn l’ingrés i, per tant, que jo tingui coneixement, durant el 
primer i jo crec que el segon trimestre està fet, el tercer trimestre no en tinc coneixement, és 
possible que també però no en tinc coneixement. 
 
I en quant a la comptabilització d’aquests ingressos amb la corresponent partida, doncs també 
parlaré amb els serveis de la casa perquè és possible, com a altres partides, si vostès agafen 
l’estat d’execució del pressupost veuran que determinades partides d’ingressos van molt per sota 
del pressupostat i que hi ha una quantitat important a partides pendents d’aplicació. Una 
quantitat important que poden ser, ara no ho tinc present, però varis milions d’euros. I segurament 
en aquesta partida és a la que estaran inclosos aquests ingressos. 
 
L’altra pregunta era la de les obres. Jo, si no tinc mala informació, aquestes obres van començar la 
setmana passada. Es van dilatar perquè, segons la informació que em transmeten els serveis 
tècnics municipals, s’ha d’utilitzar una màquina específica per poder fer l’enderroc de la part 
frontal de la casa. Aquesta màquina específica no estava disponible. 
 
Segons m’informen també els serveis tècnics municipals, concretament l’arquitecte municipal, 
només hi ha dos màquines d’aquestes característiques a l’Estat espanyol. Se’n va portar una per 
si podia ser substitutiva d’aquestes. Aquesta no va funcionar i la que tenia que venir a Tortosa fa 
tres setmanes concretament, va sofrir, va patir una avaria. Aquesta màquina, si no m’han informat 
malament, avui s’havia incorporat al treball, malgrat per l’altre cantó dels habitatges, és a dir, pel 
que seria la pujada, les obres ja es van iniciar la setmana passada. Per tant, entenc que queda 
complimentada també la seva pregunta. 
 

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