
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
8 / 2013 

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

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i quaranta-tres 
minuts del dia tres de juny 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 05/2013, de 08 d’abril.   
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

02. Dictamen de proposta d'acord d'atorgament de la medalla d'or de la ciutat al Club Deportiu 
Tortosa. 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 

03. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM 
“Àmbit equipament esportiu de Campredó”. 

 
04. Dictamen de proposta d’acord de convalidació dels acords d’aprovació inicial i definitiva del 

projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel Pla 
especial d’autorització urbanística d’infraestructures del projecte de xarxes de gas i abastament 
d’aigua al Polígon Catalunya Sud de Tortosa i l’Aldea adoptats per la Junta de Govern Local 
d’aquest Ajuntament en sessions de 5 de desembre de 2011 i 20 de febrer de 2012 
respectivament. 

 
05. Dictamen de proposta d’acord sotmetent a informació pública l’estudi de viabilitat econòmico -- 

financera del contracte de concessió d’obra pública “Construcció i explotació de sis pistes de 
pàdel al velòdrom de Ferreries”, i aprovació inicial del projecte bàsic de construcció de l’obra. 

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

06. 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 
X2013GOV00109. 

 
07. 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 
X2013GOV00179. 

 
08. 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 
X2013GOV00180. 

 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

09. Dictamen de proposta d’acord per l’aprovació de la celebració de correbous als Reguers.  
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

10. Dictamen de modificació de la taxa IM-1 ocupació del domini públic del Teatre Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa. 

 
11. Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal T-

12 reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic 
municipal. 

 
12. Dictamen de proposta d'acord de modificació dels preus públics de l'Escola Municipal de Teatre. 
 
13. Dictamen de proposta d'acord de modificació dels preus públics de l'Escola Municipal de 

Música. 
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ESPAI PÚBLIC 
 
14. Dictamen de proposta d’acord de l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la Setmana de la 

mobilitat sostenible i segura i a la Carta internacional per caminar.  
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
15. Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya en defensa del model comercial català. 
 
16. Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya per a què no es tanqui el servei d’Atenció 

Continuada del CAP del Temple. 
 
17. Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya en defensa del català a la Franja de 

Ponent i per la supressió de les denominacions LAPAO i LAPAPYP de la Llei de llengües d’Aragó. 
 
18. Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa per a la creació d’una comissió 

d’experts que estudiï i realitzi els treballs necessaris per presentar la candidatura de Tortosa 
per ser reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

 
19. Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa exigint la retirada del Projecte de llei 

orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE). 
 
20. Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa de rebuig a la llei de llengües 

d’Aragó i en defensa del drets lingüístics del català i l’aragonès a l’Aragó. 
 
21. Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de petició de mesures per 

minimitzar el risc d’incendi forestal al terme municipal de Tortosa. 
 
22. Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per l’aprovació d’ajudes 

econòmiques pel pagament de l’Impost sobre Bens Immobles i sobre l’impost de vehicles. 
 
23. Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de petició per tal d’evitar tales 

indiscriminades d’arbres al terme municipal de Tortosa. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
24. Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 

l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 18/2013, de 29/04/2013 
- 19/2013, de 06/05/2013 
- 20/2013, de 13/05/2013 
- 21/2013, de 21/05/2013 (extraordinària i urgent) 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 485/2013 a la 638/2013 
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25. Informes de l’Alcaldia.  
 
 
26. 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 05/2013, de 08 d’abril. 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT AL CLUB 
DEPORTIU TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’expedient, iniciat mitjançant acord del Ple d’aquest Ajuntament adoptat en sessió de data 2 
de febrer de 2009, que ha estat instruït a l’objecte d’atorgar al Club Deportiu Tortosa la Medalla d’Or 
de la Ciutat, distinció honorífica que preveu l’article 8è. del vigent Reglament d’honors i distincions 
de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès que s’ha seguit el procediment establert pel Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament 
de Tortosa, havent-se exposat al públic la proposta formulada per l’instructor de l’expedient. 
 
Atesos els mèrits que concorren en el Club Deportiu Tortosa, els quals consten en l’expedient referit. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en sessió de 
data 30 de maig de 2013. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Atorgar la Medalla d’Or de la ciutat de Tortosa al Club Deportiu Tortosa, pels seus mèrits 
acreditats en l’expedient. 
 
Segon - Facultar a l’alcalde per a la determinació del corresponent acte de lliurament, així com 
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d’aquelles altres actes complementaris que estimi adients. 
 
Tercer - Donar trasllat del present acord al Club Deportiu Tortosa, per al seu coneixement i efectes. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció de l Sr. Alcalde 
El senyor alcalde intervé per exposar la proposta: Aquest és un expedient que ja es va iniciar fa un 
temps a la casa, concretament a l’anterior mandat, i que ara finalitzem. 
 
No intervindran els portaveus donat que tenim previst que l’acte oficial de lliurament de la Medalla 
d’Or al Club Deportiu Tortosa se celebri el proper dia 7, proper divendres a les 19 hores a la Sala 
Noble de l’antiga església de Sant Domènec. En aquest acte, que és de lliure accés, intervindrem 
tots, intervindran tots els portaveus, intervindrà també l’alcalde i, per tant, entenem que reproduiran 
allí els motius pels quals hem entès que el Club és mereixedor d’aquesta Medalla d’Or.  
 
Per tant entenc que, com s’ha fet fins ara, s’aprova la proposta per unanimitat de tots els presents. 
 

 
*-*-* 

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

 
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM “ÀMBIT EQUIPAMENT ESPORTIU DE CAMPREDÓ”. 
 
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 
4 de febrer de 2013 la modificació puntual del POUM “Àmbit equipament esportiu de Campredó”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
BOPT núm. 41 de data 18 de febrer i diari La Vanguardia de 14 de febrer, no s’han presentat 
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Consell Català de l’Esport del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, organisme afectat per llurs competències sectorials. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 27 de maig, amb el vot 
favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
Atès el que disposen els articles 85, 98 i 96 del Decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aquest darrer modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent A C O R D: 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Àmbit equipament esportiu de 
Campredó”. 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la 
continuació en la seva tramitació.  “ 

 
*-*-* 

 
Intervenció de l Sr. Alcalde 
El senyor alcalde exposa breument la proposta: És un tema conegut, que ja ha vingut al Ple i que hi 
torna i encara tornarà una vegada més. És simplement per un canvi d’usos d’un apartat, d’uns 
terrenys públics. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CONVALIDACIÓ DELS ACORDS D’APROVACIÓ INICIAL I 
DEFINITIVA DEL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ PEL SISTEMA DE TAXACIÓ CONJUNTA DELS BÉNS I DRETS 
AFECTATS PEL PLA ESPECIAL D’AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES DEL PROJECTE 
DE XARXES DE GAS I ABASTAMENT D’AIGUA AL POLÍGON CATALUNYA SUD DE TORTOSA i L’ALDEA 
ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUEST AJUNTAMENT EN SESSIONS DE 5 DE 
DESEMBRE DE 2011 I 20 DE FEBRER DE 2012 RESPECTIVAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vistos els acords d’aprovació inicial i definitiva del Projecte d’expropiació pel sistema de taxació 
conjunta dels béns i drets afectats pel Pla especial d’autorització urbanística d’infraestructures del 
Projecte de xarxes de gas i abastament d’aigua al Polígon Catalunya Sud de Tortosa i l’Aldea 
adoptats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa en sessions de 5 de desembre de 
2011 i 20 de febrer de 2012 respectivament. 
 
Vista la sentència núm. 159/2013 dictada pel Jutjat Contenciós –  Administratiu núm. 2 de 
Tarragona en el procediment recurs ordinari 194/2012, i als efectes exclusius d’atendre el seu 
pronunciament. 
 
Vist l’informe emès pel secretari accidental de la corporació. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori en sessió de data 30 de maig de 
2013 amb el vot favorable de tots els grups municipals presents a la sessió, al Ple de l’Ajuntament 
es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC - Aprovar la convalidació dels actes adoptats per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament  
esmentats en la part dispositiva del present acord, als efectes exclusius d’atendre el que es disposa 
en la sentencia núm. 159/2013 dictada pel Jutjat Contenciós –  Administratiu núm. 2 de Tarragona 
en el procediment recurs ordinari 194/2012. ” 

 
*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
  
 
 
 
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD SOTMETENT A INFORMACIÓ PÚBLICA L’ESTUDI DE 
VIABILITAT ECONÒMICO -- FINANCERA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA “ 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE SIS PISTES DE PÀDEL AL VELÒDROM DE FERRERIES ”, I APROVACIÓ 
INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que per resolució de l'Alcaldia 192 / 2013 de 28 de gener es va acordar l'inici d'expedient per 
a la realització d'un contracte de concessió d'obra pública que tindrà per objecte la construcció i 
explotació de sis pistes de pàdel al velòdrom de Ferreries. 
 
Resultant que com actuacions preparatòries de l'esmentat contracte en l'esmentada resolució d'inici 
d'expedient s'acordà incorporar a l'expedient iniciat el corresponent estudi de viabilitat econòmico – 
financera de la concessió elaborat per la societat municipal Tortosa Esport, SL, previst a l'article 
128.6 del Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre com a document substitutiu de l'estudi de viabilitat previst en 
l'apartat primer del referit article 128. 
 
Resultant que igualment, en virtut d'allò previst a l'art. 130 de l'esmentat TRLCSP, es va resoldre 
incorporar a l'expedient iniciat el corresponent projecte, de caràcter bàsic, redactat pels serveis 
tècnics municipals, per a l'execució de les obres la construcció i explotació de les quals constituirà 
l'objecte del contracte de referència. 
 
Vist allò que disposen els articles 128.3, 128.6, 129.3 i 130.2 del TRLCSP, al Ple municipal amb el 
previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori adoptat en sessió de data 30 de 
maig de 2013 amb el vot favorable dels grups municipals CIU i PP, les abstencions dels grups 
municipals de ERC i ICV, i el vot negatiu del grup municipal del PSC, proposo l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER - Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats pel termini d'un mes l'estudi de 
viabilitat econòmico - financera del contracte de concessió d'obra pública “CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE SIS PISTES DE PÀDEL AL VELÒDROM DE FERRERIES” perquè es puguin formular 
totes aquelles al·legacions o observacions que  considerin oportunes abans de la seva aprovació. 
 
SEGON - Aprovar inicialment el projecte d'obres, de caràcter bàsic, “Construcció de sis pistes de 
pàdel al velòdrom de Ferreries”, l'execució i posterior explotació de les quals constituirà l'objecte del 
contracte de concessió d'obra pública referit al punt primer d'aquests acords, amb un pressupost  de 
246.000 €, més 51.660 € en concepte d'IVA al tipus del 21%, essent l'import total, IVA inclòs, de 
297.660 € i sotmetre'l igualment a informació pública i audiència dels interessats pel termini d'un 
mes perquè es puguin formular, abans de la seva aprovació definitiva, aquelles al·legacions o 
observacions que es considerin oportunes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin formulat 
al·legacions o observacions respecte el projecte aprovat inicialment aquest es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord. 
 
TERCER.- Publicar el corresponent anunci d'informació pública relatiu als precedents acords en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així 
com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al perfil del contractant del web municipal. El termini 
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d'exposició pública es comptarà a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci en els 
referits diaris oficials. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Panisello 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Pere Panisello i Chavarria: Gràcies alcalde.  
 
Companys regidores i regidors, tal com deia el senyor alcalde, el que portem a aprovació és 
l’aprovació del projecte bàsic per a la construcció de 6 pistes de pàdel a l’interior del velòdrom de 
Ferreries, el que es coneix com a “pelouse”. Aquestes 6 pistes ocuparan una superfície de 1314 
metres i està prevista, la construcció de les pistes, amb tot el que són els complements en quant a 
manteniment també, servei d’enllumenat, aigua, telecomunicacions. 
 
A part està també l’Estudi de viabilitat econòmica – financera amb un cost d’inversió de 246.000€ i 
també el personal, amb tres conserges, un monitor a temps parcial i un gestor esportiu coordinador 
de totes les activitats esportives. 
 
D’acord amb el que és el cost de la inversió, també segons el projecte tècnic signat per l’arquitecte 
municipal, es preveu un temps d’amortització de l’obra de 15 anys, amb un cànon anual de 6.000 €, 
més un 10% dels ingressos bruts obtinguts per l’explotació d’aquestes pistes de pàdel. 
 
Des del Govern municipal pensem que això comportarà un triple benefici. Primer també un benefici 
econòmic pel que és l’aportació del cànon fix més el variable. Després també benefici patrimonial, ja 
que al cap dels 15 anys les obres quedaran també en propietat de l’Ajuntament. I no hem d’oblidar 
tampoc la part social per l’augment d’activitat esportiva en un esport que cada vegada té més gent 
que l’està practicant, que cada vegada hi ha també hi ha més demanda i que a més a més és un 
complement important a tot el projecte del complex d’aigües que es preveu fer a les mateixes 
instal·lacions, ja que és una part que no està contemplada dins d’aquest Palau d’Aigües. 
 
Això ara tindrà una publicació, tant al Diari de la Generalitat com al BOP. També es penjarà al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i al perfil del contractant de la web municipal i una vegada passin els 30 
dies preceptius de l’exposició al públic, en posterioritat es tindrà que aprovar el Plec de clàusules 
administratives per fer la licitació i l’adjudicació del contracte d’explotació d’aquesta concessió 
administrativa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc, 
des del nostre grup municipal volem deixar ben clar que estem a favor de la construcció de pistes de 
pàdel al nostre municipi, però pensem que no de la forma que se’ns presenta per part del Govern 
municipal. 
 
En primer lloc, el què volem ressaltar és que la construcció d’aquestes piscines de pàdel no figura 
en cap, pistes de pàdel, les  piscines que tant sí que ens fan falta, no ens figura en cap pla del 
Govern, ni el Pla d’actuació municipal, el PAM que tantes vegades se’ns posa com a exemple de 
planificació i, per tant, pensem que és una infraestructura que demostra la improvisació constant 
per part del Govern. 
 
En segon lloc, també considerem que tècnicament no és el més apropiat per potenciar el velòdrom, 
fent unes pistes al centre d’aquest, amb unes parets evidentment altes i necessàries per a la 
pràctica del pàdel. També considerem que vostès volien, precisament, cobrir el velòdrom, de fet era 
una de les seves propostes electorals, i això no s’està fent i precisament ara el que proposen és una 
cosa que pot acabar malmetent aquesta instal·lació de la nostra ciutat.  
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I per últim, el que considerem és que en matèria esportiva, la prioritat a la nostra ciutat hauria de 
ser la construcció de les noves piscines. Unes piscines que tothom sap com estan, que 15 dies 
abans de les eleccions van ser enderrocades i que després de 2 anys continua tot com continua, 
essent una vergonya per a la nostra ciutat i per als nostres visitants. 
 
Per tant, considerem que, tot i la bona voluntat, aquestes no són les formes. Que cal una planificació 
estratègica també de les instal·lacions esportives i per aquest fet votarem en contra d’aquesta 
proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companys bona 
tarde.  
 
Nosaltres ens hem fet la pregunta de si calen més pistes de pàdel a Tortosa. La opinió del nostre 
grup és que en aquests moments pensem que no, perquè la demanda de la pràctica d’aquesta 
activitat esportiva està totalment coberta per una oferta pública i per una oferta privada i llavors 
pensem que no cal que des de l’Ajuntament promoguem una competència a les actuals 
instal·lacions sense, des del nostre punt de vista, sense necessitat. 
 
Creiem que s’ha d’utilitzar el temps i els esforços en altres direccions, en el camp esportiu em 
refereixo, i per exemple en promoure un projecte esportiu de ciutat. I aquest projecte hauria de ser 
una part més d’un pla estratègic de ciutat. 
 
Actualment, aquest equip de Govern no té un projecte esportiu clar, opinem nosaltres, i podríem 
posar alguns exemples. Se’n recorden que s’havia de fer un camp de golf a Vinallop? Se’n recorden 
que teníem una piscina de 50 metres i que ara sembla una zona que està bombardejada casi 
podríem dir?  Se’n recorden que també van prometre que cobririen el velòdrom? Doncs bé, aquesta 
idea de posar pistes de pàdel al mig del velòdrom pensem que és una mica apedaçar una situació, 
és innecessari i pensem que això ho volen traure a concurs una mica, doncs, per fer veure que es fa 
alguna cosa en aquell espai municipal. Per tant, la nostra posició en aquests moments és de no. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Avui, evidentment, a l’ordre del dia el que hi va és la proposta d’aprovació del Pla de viabilitat o del 
Pla econòmic – financer de la construcció de 6 pistes de pàdel a l’interior del velòdrom. Ens hauríem 
de cenyir al debat de, per tant, l’estudi que se’ns presenta, encara que pensem que probablement 
haguéssim tingut que debatre prèviament, i si no probablement ho farem a posteriori quan es 
presenti al plenari la consideració de l’aprovació del Projecte, la idoneïtat o la conveniència o 
l’estratègia d’instal·lacions esportives a la nostra ciutat de què a l’interior del velòdrom hi vagin 
ubicades 6 pistes de pàdel. 
 
Per tant, avui probablement podríem pervertir la discussió. El fet és de què aquí hi ha un equip de 
Govern que en va fer punta de llança del velòdrom amb mobilització popular i amb gent aquí, a la 
Sala de Plens, per preservar el velòdrom de Tortosa. I que una de les prioritats de la política 
esportiva, en quant a les infraestructures esportives es refereix, era de què una de les primeres 
coses que faria aquest equip de Govern, a més a més del complex d’aigües, enderrocant en 
campanya electoral una tramada del mur de l’estadi, cobrir el velòdrom. 
 
I clar, avui es presenta d’una forma “solapada”, que ja tindrem aquí a l’interior del velòdrom 6 pistes 
de pàdel. Sis pistes de pàdel que, aquí s’ha dit, no formen part del PAM, del Pla d’actuació 
municipal, sempre presentat fora d’aquest escenari institucional de la Sala de Plens, ni formen part 
del mapa d’infraestructures i equipament municipals, per tant, hem de entendre que això obeeix a 
una certa, diguem, improvisació. 
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Estudi econòmic i financer, tres conserges, un monitor de pàdel, un gestor esportiu. A la nostra 
municipalitat o ciutat, a Jesús en tenim 3 de pistes de pàdel amb una utilització intensa, d’una gran 
acceptació, ni tres conserges, ni un monitor de pàdel, ni un gestor esportiu. La persona que gestiona 
el bar, que ven els tiquets, sabeu? Tanta gent per sis? 
 
L’informe de l’interventor posa en dubte el cost. A la Comissió Informativa que es va donar compte 
diu: és que l’interventor ho ha mirat per Internet. Jo crec que és una certa lleugeresa de poder 
qualificar la professionalitat d’un interventor de què es guiï pels seus informes de què els costos es 
mirin per Internet. 
 
Insisteixo, tres conserges, un monitor de pàdel, un gestor esportiu per tres pistes de pàdel al centre 
del velòdrom? Doncs, pensem que no, que no té justificació i que si ens cenyim al motiu de l’ordre 
del dia del Ple, aquesta proposta de l’estudi de viabilitat, de l’estudi econòmic i financer, el nostre 
grup municipal no hi pot votar a favor. Ja en parlarem quan es presenti el projecte.  
 
On està el projecte de cobrir el velòdrom que volien preservar a tota costa? Serà compatible la 
utilització de les pistes de pàdel amb el velòdrom? Se’m dirà sí, perquè Horta-Guinardó, velòdrom de 
Vall d’Hebron, olimpíades, a no sé on d’Andalusia, a un “puesto” hi ha pistes de futbol 7, a les altres 
no sé quantes coses més... I les característiques tècniques d’aquest velòdrom, les d’aquest, els 
peralts, les grades, el camp visual, no, de cap de les maneres, no ho són. 
 
Però ja he dit que avui podem mesclar una mica el debat sobre la preservació del velòdrom, sobre la 
seva utilització i sobre les pistes de pàdel. Per tant, se’ns presenta a consideració l’estudi de 
viabilitat econòmica i financera. Ens reservem per poder analitzar en profunditat, en profunditat, i 
amb la mobilització ciutadana de calgui, tal com va fer aquest equip de Govern que hauria de ser 
coherent, el projecte constructiu d’unes pistes de pàdel en un velòdrom que el volien cobrir i 
preservar a tota costa, aquest és un altre debat. El debat d’avui és un estudi econòmic – financer 
que l’interventor de carrera de l’Ajuntament de la ciutat de Tortosa posa en dubte i per això votem en 
contra. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. 
 
En tot cas, si em permet el senyor Panisello, no, com podem intuir, no m’estaré de fer alguns 
comentaris perquè algunes de les afirmacions que jo he sentit aquesta tarde en aquesta sessió 
plenària mereixen, al menys, tenir una miqueta de memòria. 
 
Resulta paradoxal escoltar a Iniciativa per Catalunya i al Partit Socialista en algunes de les 
afirmacions que hem sentit avui. I la preocupació d’Iniciativa per Catalunya per si el projecte malmet 
el velòdrom. Que no recorda què volia fer Iniciativa per Catalunya amb el velòdrom, senyor Jordan? El 
volia tombar.  
 
Senyor Sabaté, sap per què es va mobilitzar la gent? Perquè vostès volien tombar el velòdrom. Avui 
he sentit unes declaracions del portaveu adjunt del grup socialista dient: no, perquè aquí es vol 
tombar el velòdrom. No, tenen el meu compromís, i a més, benvinguts al club si no volen tombar el 
velòdrom, que fins fa dos dies el volien tombar, era el seu projecte i per això el van abandonar i per 
això no van organitzar cap activitat i per això no se’n van cuidar que la Federació Catalana tingués 
cap interès.  
 
Per tant, avui que no es vol potenciar el velòdrom, que es vol malmetre el velòdrom, que..., escolti, 
això és una proposta claríssima, una proposta que s’inclou.  
 
Algú ha sortit aquí, el tema del PAM. El PAM, home, jo ja entenc que vostè no sàpiguen ben bé que 
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vol dir un PAM, perquè com que han estat governant i no l’han presentat mai, i encara no els hi he 
sentit dir que quan governin tindran un PAM, per tant, jo sé que els hi causa a vostè neguit, 
inquietud, preocupació, però si saben, quan es presenta un PAM es presenta a 4 anys vista i 
nosaltres mateixos, i jo mateix quan el presento explico que és un document dinàmic.  
 
Que no hi ha planificació o, com ens hem de sentir, que no es fa res en instal·lacions esportives o 
que les instal·lacions esportives estan abandonades. Home, una miqueta de vergonya política, una 
miqueta de vergonya política. Ja no els analitzaré el què van fer. Millor dit, el que no van fer quan van 
estar governant uns i els altres durant 8 anys en instal·lacions esportives, perquè sap quin és el 
problema? Que la gent ho sap, els clubs ho saben. Qui es va mobilitzar no va ser el grup municipal 
de Convergència i Unió. Qui es va mobilitzar va ser la gent que no volien que tombessin el velòdrom. I 
vostès volien tombar el velòdrom sense projecte, sense projecte. 
 
Clar diuen: escolti, és que amb les instal·lacions esportives no hi ha planificació, no es fa res, no 
s’actua, és un desastre. Llavors clar, jo els hi he de contestar. I jo els hi dic, ja no els hi diré el que 
vostès no van fer, perquè la gent sap com estaven les instal·lacions esportives i com van estar. Venia 
d’abans, sí, sí, però vostès van estar 8 anys i no van tocar res. Van fer un camp de gespa a Bítem, 
això és veritat. Jo els hi puc dir el que hem fet nosaltres, i els hi puc recordar i els hi he de recordar. 
 
Miri, vam comprar una pista de parquet al pavelló recent estrenat de Remolins perquè no havia pista 
de parquet. Vam fer uns nous vestidors a Campredó. Hem fet una camp de gespa artificial a 
Ferreries. Hem fet una pista d’atletisme a Ferreries. Hem fet uns nous vestidors a Bítem. Vam fer una 
sala d’ “spinning” a l pavelló de Ferreries. Vam remodelar tot el pavelló de Ferreries. Hem fet els 
vestidors nous que vostès en 8 anys no van ficar una paletada al pavelló de Ferreries. Vam fer una 
àrea de ciclisme a Vinallop. Hem fet una pista poliesportiva i un circuit de salut al parc municipal. El 
pavelló, a la zona del Temple, amb totes les pistes de lliure accés exterior. Un rocòdrom municipal 
reivindicat durant al menys fa 15 anys i que no es feia. Una base nàutica i un camp de regates per al 
Club de Rem ex “novo”. Hem remodelat, estem remodelant  els vestidors de l’estadi municipal de 
Ferreries. I segurament em deixaré coses. I això que no fem res per les instal·lacions esportives. 
 
I aquí l’únic que els hi..., jo, el senyor Monclús no ho comparteixo però ho entenc. Diuen: nosaltres 
pensem que no necessitem pistes de pàdel. Perfecte. Com que hi ha una oferta privada que ja 
n’ofereix i una més, molt més reduïda pública que també n’ofereix. Perfecte. Nosaltres pensem que 
tres pistes públiques per a una ciutat com Tortosa és poc i se’n poden afegir. Projecte que s’efectua 
sense cap cost per a l’Ajuntament, sense cap cost. 
 
El senyor Sabaté, en una altra de les intervencions que també resulten peculiars diu: vostès 
qüestionen la professionalitat de l’interventor perquè diu que si algú li ha dit a la Comissió que si ho 
havia mirat per Internet el cost o no. I vostè no està qüestionant la professionalitat de l’arquitecte 
municipal, que és qui firma el projecte i qui li diu que val això? A veure a qui qüestiona, senyor 
Sabaté, perquè vostè fa el que creu convenient. Jo, respecte al que costen les obres, me n’he de fiar, 
he d’escoltar a tothom, però me n’he de fiar del que diu l’arquitecte municipal, i en això ho fem. Si 
no fos viable, l’interventor hagués fet una informe amb reparo suspensiu, cosa que no ha fet. 
 
Que no es necessiten tants de monitors? Jo crec que sí, perquè s’ha d’obrir unes hores. Però això és 
molt fàcil. Si no es necessita, segur que les empreses que concorreran podran fer una millor oferta 
econòmica, la podran fer. Això, simplement, és per a la viabilitat de la concessió. Una vegada ve una 
empresa i diu: escolti, jo ho puc fer amb la persona que atent al bar, que no creu que es pot fer si es 
vol donar un servei de qualitat. Cap problema. Doncs miri, en lloc de 6.000€ a l’any  i un 10% de la 
facturació, li oferiré 25.000€ a l’any i un 15% de la facturació, perquè es podrà presentar qui vulgui i 
es podrà millorar substancialment l’oferta, això no s’impedeix. Això, simplement, és per declarar la 
viabilitat financera. Que es pot millorar? Tant de bo, tant de bo, ja es millorarà en el moment que 
concorrin les empreses, per tant. 
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Desprès una altra cosa, sincerament, estic encantat que estigui entregat a l’obra de Govern de 
Jesús, estic encantat, que vol que li digui? Cada vegada que parlem em posa de referència a Jesús. I 
jo li dic: no pareix el cap de l’oposició vostè a Jesús. Jo estic contentíssim, m’alegro, em congratula i, 
a més a més, felicito al president de l’EMD de Jesús perquè ho fa molt bé, es veritat. Ho fa tan bé 
que fins i tot el cap de l’oposició a Jesús sempre el fica com a exemple de gestió ben feta. En això, la 
veritat és que coincidim. 
 
La compatibilitat o no. Escolti, sap quina és la diferència? Que nosaltres abans de fer alguna cosa al 
velòdrom consultem a la Federació, aquesta és la diferència. Vostès no. Sí, sí, vostès han trucat a la 
Federació per saber-ho i sap quin comentari ens han fet? És una llàstima que el Partit Socialista 
s’interessi ara pel velòdrom, quan el volia tombar. És una llàstima que no ens truquessin a la 
Federació quan volien tombar el velòdrom i que s’interessin ara estant a l’oposició. És curiós, eh, 
senyor Sabaté, la vida si en té de paradoxes. Ara, sí, sí, ara s’interessen a la Federació, quan els hi 
aportem nosaltres el document corresponent. El que diu la Federació és: quina llàstima que quan 
volien enderrocar el velòdrom, el Partit Socialista, ningú va trucar a la Federació, ningú va demanar 
parer a la Federació, ningú se’n va interessar a la Federació. I quina llàstima que en 8 anys de 
Govern no van tenir una trucada, ni el regidor d’Esports, ni de l’alcalde per veure quines activitats es 
podien fer al velòdrom. Si es podien ficar monitors de la Federació, si es podien ficar activitats 
complementàries, però bé, és el què els hi deia jo, la política té aquestes situacions tan paradoxals. 
 
En tot cas, si una cosa queda clara és l’acció de Govern en el món esportiu d’uns i els altres. I 
cadascú pot presentar la seva fulla de serveis.  
 
I el tema de la piscina, que certament porta un retràs, jo l’únic que els demano és el mateix que van 
tenir vostès. Si en 8 anys no fem la piscina, cosa que estarem empatats, em podran dir: veu, vostè 
ha sigut tan incapaç com nosaltres i jo els hi tindré que acceptar. La conjuntura econòmica no és la 
mateixa, tot el que vulguin, però els hi tindré que acceptar. L’únic que també els demano, que si fem 
la piscina, llavors no siguin pals a les rodes: oh!, és que no la volem tan gran, no la volem tan 
menuda, no la volen tan alta, no la volen tan baixa, la volen pintada de color blanc, la volem pintada 
de color verd. Perquè aquest equip de Govern manté el seu compromís de tirar endavant el projecte 
de la piscina, essent molt difícil, però el manté. I manté el tenir unes instal·lacions municipals a nivell 
esportiu homologables i, quan acabéssim al final del mandat, com han fet tots, presentarem les 
relacions i actuacions fetes en l’àmbit també esportiu. I les entitats esportives, la gent de l’atletisme, 
la gent del rem, la gent del futbol, la gent del bàsquet, la gent de l’handbol, la gent del twirling, la 
gent de l’hoquei, la gent del pàdel i del tennis, la gent de l’excursionisme, els de l’escalada, a tots 
aquests els hi poden preguntar i opinaran perquè tenen criteri. I ja està i així de senzill.  
 
Per tant, no sé si el senyor Pere Panisello vol afegir alguna cosa o ha quedat completada la contesta. 
 
Intervenció del Sr. Panisello 
Tot seguit pren la paraula el senyor Panisello: Sí, gràcies senyor alcalde, jo crec que ha quedat més 
que completada. L’única cosa, per al·lusions, perquè vaig ser jo el que va fer el comentari aquest. Ho 
vaig fer perquè va fer-ho públicament i, a més, davant de l’arquitecte. L’arquitecte va poder ratificar 
que ell havia fet el projecte, que el preu era aquest, perquè a més també ho havia consultat, i que 
segur que, també ho vaig dir allí, que l’interventor no havia tingut en compte que no era només 
l’estructura del pàdel, sinó que era també tota la planxa de baix, tot el que són accessoris, tot el 
demés. I també vaig explicar que els tres monitors era perquè hi ha previst obrir de dilluns a 
dissabte, des de la 7 fins a les 11 de la nit, i en diumenge des de les 8 fins a les 10, per tant, tenien 
que cobrir 3 torns i per això hi havia 3 conserges per poder estar. 
 
Després res més, perquè crec que tot el demés ja ho ha explicat prou bé el senyor alcalde i, a banda, 
no sé, reiterar que complim tot el que ens demanen la Federació Catalana i que ens informen 
favorablement de poder fer aquest projecte, signat pel secretari, Albert Pol i ratificat pel president, 
Josep Bochaca Tohà, per tant, jo crec que amb això està tot aclarit. Perquè aquí hi ha algun dubte, 
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per lo vist, de què la Federació informava desfavorablement que es pogués fer aquesta obra. Res 
més. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el senyor  Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Miri, sap que li dic? Que ja no cola. No colen els seus arguments, perquè sempre es remet al passat. 
La setmana que ve farà sis anys que vostès van prendre possessió del Govern municipal i ja no cola 
sempre i després fent la llista de tot el que han fet en instal·lacions esportives. No cola això, perquè 
hi ha dos projectes estrella d’aquest Govern municipal. Un, en campanya electoral, s’enderroca una 
tramada del mur de l’estadi, ficant un cartell que encara avui hi és, de l’inici de les obres del 
complex d’aigües, de la remodelació de la plaça Joaquim Bau i del pàrquing soterrani.  
 
I vostè diu: jo vull el mateix temps. Però és que, escolti, el temps va començar quan es va adjudicar 
l’obra i es va adjudicar a una UTE que de quatre o cinc empreses n’hi queden dos i aquí no s’ha 
portat a donar compte de quina és la situació d’una adjudicació administrativa de molts diners i d’un 
gran interès per a la ciutat, de com està aquest tema. És clar que sí, escolti, el temps que vulgui, 
però el temps comença a comptar des de que l’Ajuntament adjudica l’obra.  
 
I aquesta obra tindria que estar acabada ja. I aquest estiu, i més amb la crisi econòmica, els xiquets 
i les xiquetes i la gent que no té recursos podria anar al bany públic a la piscina a cel obert. I no hi 
podrà anar. Aquest és el tema, aquest és el tema, clar que és el tema. 
 
I quin és el tema? El velòdrom? Defensors del velòdrom?. Escolti, defensi-ho vostè. És que va ser 
vostè i el seu equip de Govern el que va dir que l’obra prioritària allí, a més del complex d’aigües, 
seria cobrir el velòdrom. Doncs no el cobreixen. No el cobreixen i, damunt, hi fiquen 6 pistes de 
pàdel. Jo crec que això és impresentable, francament. És un frau polític a la ciutadania. És un 
engany, així de clar. 
 
Dos. Vostès fan cas a l’arquitecte municipal? I tant. Però quan aquí presentéssim el projecte 
constructiu, opinarem. Però què presentem avui? L’estudi econòmic – financer. A qui hem de fer cas, 
a l’arquitecte quan parlem de diners, o a l’interventor? A l’interventor. O no hem de fer cas a 
l’interventor? I tant que sí, i tant que sí. Quan a la sessió plenària parléssim del projecte constructiu, 
parlarem de l’arquitecte. Avui parlem de l’interventor perquè parlem d’un estudi econòmic i financer. 
 
I aquest és el tema. Si el tema no és qui defensava el velòdrom i altres coses. Vostès porten sis anys 
i vostès van dir el que van dir. I dos grans projectes símbol d’aquesta ciutat, avui quina és la realitat? 
Que ni tenim velòdrom cobert, ni tenim complex d’aigües. Aquesta és la realitat. Aquest és el seu 
fracàs de les promeses estrella que vostès van expressar a la ciutadania. 
 
I poden presentar un balanç com vulguin i en podríem parlar. Si un dia fem un plenari monogràfic, 
parlarem de totes aquelles obres que ja estaven iniciades i que el finançament estava ja 
perfectament definit i compromès amb altres administracions, no hi entraré. 
 
I finalment, escolti, ja en parlarem d’això, però la Federació Catalana de Ciclisme s’ha adreçat al 
senyor Raül Querol i li diu que les consideracions que fa la Federació de Ciclisme són respectar una 
distància de 3 metres com a espai de seguretat en tota la zona de rodament, establir una xarxa de 
seguretat a tot el perímetre de la instal·lació amb una alçada determinada, la que impedirà la invasió 
de pilotes i altres objectes, 8 metres, 8 metres. Vuit metres al velòdrom de la Vall d’Hebron o a 
aquell d’Andalusia no són res, però al d’aquí sí, per la visibilitat, vuit metres. Com a alternativa es pot 
realitzar el cobriment total de la zona de joc. Clar, el que vostès volien fer i no han fet. Durant la 
celebració de les competicions de ciclisme, la pelouse ha d’estar a disposició dels participants per a 
l’escalfament sobre corrons, zones d’equipaments i de jutges i àrbitres. I s’ha d’habilitar un accés 
fàcil i compatible per accedir a la pelouse i que no impedirà l’ús i la pràctica del ciclisme.  
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Bé, quan presentarem el projecte ja ho discutirem això. Això és el que diu la Federació. Vostès no 
tenen un informe favorable. No diu que sí. No, no ho diuen i no està a l’estudi i no està a l’expedient. 
A l’expedient no hi  és. I si el tenen, el llegeixen ara.  
 
Per tant, aquesta és la situació i ens reafirmem en el nostre vot negatiu a la seva proposta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Començo pel final. A la vista de l’exposat, s’informa 
favorablement, pendent de realitzar el projecte definitiu i la documentació tècnica, per la construcció 
de l’equipament esportiu. Federació Catalana de Ciclisme. 
 
No en pot dir tantes de barbaritats, senyor Sabaté. Vostè ja porta molt de temps en això, home, que 
vostè ha sigut alcalde. Vostè està acabant la seva carrera política d’una forma molt trista. Diu de les 
obres, per començar, de les obres quines estaven iniciades? Quines tenien obres, quines obres 
tenien finançament compromès? Ni una. De totes aquestes que he llegit jo, no hi havia ni projecte. 
No hi havia ni projecte bàsic. De finançament, ni un. I d’obres iniciades cap, senyor Sabaté, cap.  
 
S’ha llegit l’ordre del dia, senyor Sabaté? Que estem, a quin punt estem? Cinquè: dictamen de 
proposta d’acord per sotmetre a informació pública l’estudi de viabilitat econòmico -- financera del 
contracte de concessió d’obra pública construcció i explotació de sis pistes de pàdel al velòdrom de 
Ferreries i aprovació inicial del projecte bàsic de construcció de l’obra. Qui el fa el projecte bàsic de 
construcció de l’obra? Que el fa el senyor Panisello? Que el fa el senyor interventor? Qui el firma, 
senyor Sabaté? Qui el firma? Que estem aprovant el projecte inicial d’obra, o no? Clar que l’estem 
aprovant i el firma l’arquitecte municipal. I el pla econòmic i financer, els costos d’amortització són 
els contemplats al projecte inicial d’obra. No es pot dir aquí: no, és que ara no aprovem res d’això. 
Per què enganya? Per què intenta confondre a la gent? L’arquitecte no té que veure?  
 
El senyor Roig va demanar còpia de tot l’expedient i se li va passar còpia de tot l’expedient 
informàticament. Qui el firma el projecte d’obra? El firma l’arquitecte municipal o no, senyor Sabaté? 
Ara em contestarà. Estem aprovant el projecte d’obra, el projecte bàsic? Estem aprovant el projecte 
bàsic? S’ha utilitzat els imports del projecte bàsic a l’estudi econòmic i financer? De qui me n’he de 
fiar de quant costa l’obra? Me n’he de fiar de l’interventor? O me n’he de fiar de l’arquitecte? Per 
tant. 
 
Després digui: vostès són els defensors del velòdrom. Sí senyor, no m’importa, és veritat. Si per 
vostès fos, el velòdrom estaria enderrocat. Digui la veritat, reconegui-ho, si no passa res, si és la 
proposta política de cadascú. Vostès volien enderrocar el velòdrom, però a més a més no el van 
enderrocar. I que vol dir? Doncs, que no van fer res.  
 
Ara estem aprovant un projecte bàsic que vostè diu que és casi no aprovar res. Van aprovar vostès 
un projecte bàsic de les piscines? No el van aprovar. Als 8 anys veurem què ha fet un i què ha fet 
l’altre. De moment, nosaltres vam redactar un projecte, un projecte executiu. Vam traure a licitació 
l’obra, la vam adjudicar. És veritat, està paralitzada, però ho hem intentat i jo crec que ho 
aconseguirem.  
 
Vostè falta a la veritat i això a un regidor que comencés ara se li podria entendre, a vostè no. Vostè 
diu: aquí es va adjudicar a una UTE. Fals. Mentida. I d’esta UTE només queden dos empreses. Fals. 
Mentida. Vostè es revisa la documentació, senyor Sabaté? Aquesta obra està adjudicada a una UTE 
o està adjudicada a una societat anònima amb 600.000 € de capital? Home, s’ha de ser rigorós. Si 
ha de venir aquí a donar-nos lliçons, al menys sigui rigorós. 
 
Desprès diu: escolti, no cola, la feina feta no cola. Doncs no li colarà a vostè, però parlin amb la gent, 
home, parlin amb la gent. Parlin en uns, parlin amb els del ciclisme, parlin amb la Federació 
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Catalana de Ciclisme si estan contents o no estan contents amb el què s’ha fet. I parlin amb 
cadascun dels esports. Que es pot fer més? Segur, però molts d’ells ens diuen: en moments de crisi 
econòmica s’ha fet el que s’ha fet, és una llàstima que en moments de bonança econòmica no es 
fes res. I això es pot anar.  
 
I no cola, vostès porten sis anys governant. Clar que portem sis anys governant i li vull recordar que 
n’he portem dos més perquè els ciutadans i les ciutadanes ens van dipositar la confiança una altra 
vegada a nosaltres. I d’aquí a dos anys, els que es presentin a eleccions, si es presenta vostè, si em 
presento jo, ja ho decidirem. I si no es presenta vostè i no em presento jo, hi haurà algú que 
defensarà el projecte dels socialistes i hi haurà algú que defensarà el projecte de Convergència i 
Unió. I llavors ja ho aclarirem i veurem projectes estrella o no, i si cola o no cola. Perquè dir als del 
rem, als del bàsquet, als de l’handbol, als de l’escalada, als del futbol, als de l’atletisme, als de 
gimnàstica, a aquestos que el què s’ha fet no cola, home, com a mínim em sembla una mica 
agosarat. Com a mínim em sembla una mica agosarat. 
 
Per tant, el que portem a aprovació és l’estudi econòmic – financer i el projecte bàsic. L’estudi 
econòmic i financer informat per l’interventor. I el projecte bàsic redactat per l’arquitecte municipal. I 
el que portem a aprovació és exactament això. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Ho ha dit, projecte econòmic i financer. De qui 
n’hem de fer ús dels criteris tècnics financers, més que del interventor municipal? Estudi econòmic i 
financer. Del senyor interventor de l’Ajuntament de la nostra ciutat, que posa en dubte aquest estudi 
econòmic i financer. Això és així i això no és enganyar, ni és dir una cosa per una altra, és així, és així. 
Això és així. I l’estudi i l’informe de l’interventor està a l’abast de les regidores i dels regidors. 
 
I escolti, vostè pontifica. Vostè gira i li dona la volta als temes, però li diré una cosa. Una llarga 
carrera política de dedicació, en defensa de les llibertats, d’una persona que de jove va començar no 
la marca vostè pel que pugui dir. La marca, primer, la voluntat d’un de continuar servint a la societat 
i a la comunitat i, en segon lloc, la ciutadania en l’exercici del seu vot, utilitzant la llibertat 
democràtica que tant ens ha costat en aquest país. Per tant, considero fora de to el que vostè ha 
expressat de cara al meu recorregut polític, a una ciutat que m’estimo, que he vingut, que és la 
meva ciutat avui i on de petit, allí on estic, vaig estudiar als 10 anys i, per cert, caminant cada 
diumenge anava al velòdrom a veure les curses que allí se celebraven.  
 
Dit això, nosaltres no podem en dubte el que fan les entitats, faltaria més. I el que puguin percebre 
les entitats en quant a la realització de les seves infraestructures i la seva activitat. Posem en dubte 
que aquí hi ha dos grans promeses que nosaltres entenem, i jo estic segur, que avui, a dos anys de 
la legislatura expressen el fracàs d’aquest equip de Govern. Projecte estrella que és el complex 
d’aigües. Serà una UTE, serà una SA. Dins d’aquesta SA, quantes empreses hi ha? Podem anar al 
Registre Mercantil. Quatre han plegat, algunes en concurs de creditors I profunditzarem si volem, 
però és així, és així.  
 
I en tot cas, desprès de tant de temps que això està adjudicat, parlem-n’hi. Si, fins i tot, amb el Pla 
d’ajust que van fer, l’interventor ja ens deia que teníem que reconsiderar aquesta adjudicació. Quan 
en parlarem d’això? Quan? La consignació de la inversió, les partides que teníem. Aquesta 
adjudicació, avui és vàlida o no és vàlida? És que no ho és. És que l’haurem de tornar a traure a 
concurs i haurem de modificar el projecte, segur. No ho retardin.  
 
Estem parlant d’això. I estem parlant no del que nosaltres diem del velòdrom i... Escolti, vostès, ja li 
he dit, fa sis anys. Vostès van dir que cobririen el velòdrom. I avui hi ha damunt la taula, i el que es 
porta a aquesta sessió plenària, l’estudi econòmic – financer i el projecte bàsic, efectivament, de sis 
pistes de pàdel al mig d’un velòdrom que té els anys que té i que segur que dificultarà la visibilitat el 
dia que, restaurat, es puguin fer pràctiques de ciclisme en pista, i que no hi ha un complex d’aigües 
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com vostès van prometre i nosaltres estem legitimats, com a oposició, per poder denunciar què 
vostès estan incomplint el que van prometre a la ciutadania. I em sembla que això és legítim, senyor 
alcalde, és legítim, li dic amb tot el respecte. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies, senyor Sabaté. 
 
És legítim el que vostè cregui convenient. Pot, inclús, denunciar que no es fa allò que vostè no volia 
fer, pot fer-ho, pot fer-ho. És legítim? Tot és legítim. Després qui valora són els ciutadans i això ho 
hem d’acceptar i, segurament, que la trajectòria que a vostè l’avala durant molts anys, doncs, no li 
he de dir jo, en tot cas m’ho ha de dir vostè a mi. I, per tant, vostès poden dir, poden fer els discursos 
que vulguin. 
 
Miri, me l’han passat ara eh, l’informe de l’interventor que vostè diu, de qui ens hem de fiar? 
L’informe de l’interventor, que ja no, ara ja no li demanaré al senyor secretari, però ja li dic jo, si hi 
hagués un informe en contra de l’interventor això no es podria portar a aprovació; això que també ho 
sàpiga la gent, eh. Si hi hagués informe en contra no es podria portar a aprovació. Diu l’interventor: 
pel que fa al cost de la inversió, cal assenyalar els càlculs de l’estudi, es basen en el projecte annex 
al mateix. Diu: a títol merament informatiu, això ho diu l’interventor al seu informe, a Internet 
s’obtenen fàcilment pressupostos de costos de pistes de pàdel. Com pot entendre, jo per tenir un 
pressupost d’una pista de pàdel no vaig a Internet, ni a títol merament informatiu. Jo per saber el 
que val una pista de pàdel vaig a l’arquitecte municipal i li dic: escolta, fes-me un projecte del que val 
una pista de pàdel aquí. I això és així. 
 
Però és més, hipotèticament, si valgués menys ja tindrem una millor oferta. Si realment valgués 
menys fer la inversió, si vostè té capacitat de fer aquesta actuació en menys inversió, podrà millorar 
l’oferta, amb lo qual l’Ajuntament encara ingressarà més diners. Si és això el que estem discutint.  
 
Tot lo altre, miri, el tema de la piscina, si ja quan n’he parléssim, si és que n’hem de parlar, jo la seva 
posició ja els hi avanço: nosaltres volem piscina però estem en contra del que fa el Govern. Serà 
aquest el seu posicionament. Nosaltres vam estar governant 8 anys i ni la vam fer. Nosaltres li 
reclamem que cobreixi el velòdrom, malgrat nosaltres no volem cobrir-lo i, a més, el volíem tombar. 
És aquesta la posició del Partit Socialista. Sí, sí, és aquesta, és absolutament aquesta.  
 
Per tant, miri, ja en parlarem de quan haguéssim de parlar del que n’haguéssim de parlar. Avui 
havíem de parlar d’unes pistes de pàdel i hem parlat de 35.000 coses, cosa que com veuen no en 
tinc de problema. Que volen fer un Ple extraordinari per parlar d’instal·lacions esportives? Quan 
vulguin, quan vulguin. És més, si vostès al seu grup no tenen prou regidors per demanar-lo, ja els hi 
cedeix Convergència i Unió regidors per què puguin demanar el Ple extraordinari. Ja els hi he fet 
aquest oferiment en altres casos. Parlem quan volguéssim, si el problema... A mi m’agrada més 
parlar aquí que a les rodes de premsa. Hi ha algú altre que li agrada més parlar a les rodes de 
premsa que aquí. Però a mi m’agrada discutir-ho i així podem compartir arguments o no i ens els 
podem rebatre uns als altres. 
 
Vostè ha dit: dels temes esportius que vostès han fet estaven començats i estaven en finançament. I 
jo li pic rebatre: això és una mentida. Això és una mentida perquè no n’hi havia... Bé, s’escoltarà, 
senyor Sabaté, s’escoltarà. S’escoltarà. 
 
Obres, obres, les que vulgui. Les que vulgui. Totes les obres, les que vulgui. Un altre Ple monogràfic. 
Ja n’hi torno a deixar dos regidors més per a que pugui convocar-lo. Jo crec que vostès no en són 
suficients. Hauran de buscar la col·laboració d’algun altre grup, però que ja li ofereixo jo eh, vull dir 
que no es preocupi, que ho podem discutir quan volguéssim. Per tant, en tot cas, ja tindran l’ocasió 
de valorar, llavors sí, el projecte executiu, bé, serà a posteriori, però sí la licitació de les condicions 
de l’obra. Ja no li he de dir  que les distancies són de 13 metres, que complint, etc., etc., perquè 
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suposo que això tampoc no l’interessa molt per mantenir o no la seva posició. 
 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
 
06 - 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 X2013GOV00109. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES  
Vista l'acta denúncia núm. 73711/2013, realitzada pels mossos d'esquadra números 7889-15194, 
en  data 29 de gener de 2013, a les 20.00 hores al Sr. Valdez Peñafiel, Àngel Jazmani, amb NIE  
X6127312C, i domicili al c/ Churruca, núm. 5, 2n, 1a de Roquetes, per infraccions en matèria de 
tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica un gos de la 
raça pit bull, per les infraccions següents: 
 
Portar el gos sense morrió a la via o espai públic. 
 
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 morrió a la via pública Art. 7,3 e) 

 
L’Alcaldia, en data 5 de febrer de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr. Valdez Peñafiel, Àngel Jazmani, en qualitat de posseïdor del gos de 
raça pit bull. 
 
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’article 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador.  
 
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. 
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QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
Infracció: Tipificació 
Portar el gos sense morrió a la via pública Greu segons art. 7.3 e) de la Llei 10/1999. 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
Infracció: Sanció 
Portar el gos sense morrió a la via pública Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2 € 

fins a 1.502,53 € 
 
RESPONSABILITAT 
És presumptament responsable en els fets del present expedient el Sr. Valdez Peñafiel, Àngel 
Jazmani, en qualitat de posseïdor del gos de raça pit bull. 
 
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 Sr. Valdez Peñafiel, Àngel Jazmani, amb NIE  X6127312C responsable de les 
infraccions comeses als articles 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. Valdez Peñafiel, Àngel Jazmani amb NIE X6127312C, 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 morrió a la via pública 150,20 € 
T O T A L  150,20 € 

 
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. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Es per posicionar-nos en els tres ja, de carrera, el 
punt 6, 7 i 8. I nosaltres estem d’acord en què, celebrem que es posin aquestes multes, felicitem a 
la Policia Local i també el què demanem és que hi ha defecacions i que també se sigui molt curós en 
poder-les acollar, perquè és bo per a la neteja de la ciutat i també de cara al turisme. Per tant donem 
el sí. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús, el que passa és que he 
de fer un aclariment. Les sancions per defecacions no venen al Ple, com vostè pot intuir. Igual com 
no ve una sanció per infracció de la normativa de trànsit. La llei, respecte als gossos perillosos, diu 
que s’ha d’aprovar per Ple i com sol ser habitual, no ha sigut ni la primera vegada ni serà l’última, 
vénen al Ple. Les altres sancions, si té interès, a la Comissió d’Espai Públic li poden reportar les que 
es fiquen per defecació o per qualsevol altre incompliment entorn la tinença de gossos, com pot ser 
no tindre’ls “xipats” o qualsevol altra. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
07 -  DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 
DE JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT X2013GOV00179. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES 
Vista l'acta denúncia núm. 118500/2013, realitzada pels mossos d'esquadra números 19667-
18938, en  data 14 de febrer de 2013, a les 18:15 hores al Sr. Rodríguez Moreno, Alfonso, amb NIF  
47938394T, i domicili al c/ Illa de Gènova, núm. 2, 1r, 2n de Tortosa, per infraccions en matèria de 
tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça pit bull 
anomenat Xula, 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 
€. 
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 
 
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) 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Art. 7,3 e) 
 
L’Alcaldia, en data 27 de febrer de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr. Rodríguez Moreno, Alfonso, en qualitat de posseïdor del gos de raça 
pit bull. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
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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 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 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. Greu segons art. 7.3 e) 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 € 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
150,2 € fins a 1.502,53 € 

 
RESPONSABILITAT 
És presumptament responsable en els fets del present expedient el Sr. Rodríguez Moreno, Alfonso, 
en qualitat de posseïdor del gos de raça pit bull. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER 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 al Sr. Rodríguez Moreno, Alfonso, amb NIF  47938394T responsable de les infraccions 
comeses als articles 7.2 a); 7.3 b) i 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2.- Imposar al Sr. Rodríguez Moreno, Alfonso, amb NIF 47938394T, en funció de les infraccions 
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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 € 
Per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 150,20 € 
T O T A L  360,50 € 

 
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 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. 
 
 
 
 
08 -  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 X2013GOV00180. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 213/2013, realitzada per l'agent de la Policia Local números 2005-2806-
3308-3609, en  data 21 de febrer de 2013, a les 09:35 hores al Sr. Benet Segarra, Saul, amb NIF  
47857483A, i domicili al c/ Aube, 18 de Deltebre, per infraccions en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos. Atès que en 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. 
Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
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) 

Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. Art. 7.3 e) 
 
L’Alcaldia en data 27 de febrer de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr. Benet Segarra, Saul, en qualitat de posseïdor del gos de raça 
american stanford. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
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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 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. 

Portar el gos sense morrió a la via pública. Greu segons art. 7.3 e) 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 €. 

Portar el gos sense morrió a la via pública. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
150,2 € fins a 1.502,53 € 

 
 
RESPONSABILITAT 
És presumptament responsable en els fets del present expedient el Sr. Benet Segarra, Saul, en 
qualitat de posseïdor 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 
lei 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 Sr. Benet Segarra, Saul, amb NIF 47857483A  responsable de les infraccions comeses 
als articles 7.2 a); i 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. Benet Segarra, Saul, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb 
els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
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Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60.10 € 
Per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública 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. 
 
 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
09 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS ALS 
REGUERS. 
 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El poble dels Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter taurí i 
popular, com és la Festa del Correbous, declarada d'interès tradicional per acord del Parlament de 
Catalunya. 
 
Donat que el poble dels Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 23 i 24 de juny 
de 2013. 
 
En virtut d’allò que disposa la normativa:  
 
Text refós de la llei de protecció d’animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. 
 
La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de la regulació de les festes de bous tradicionals. 
 
El Decret 156/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la llei 
34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
Vist que l’organització és sabedora del compliment de totes i cadascuna de les mesures que 
s’estableixen en aquest tipus d’activitats. 
 
Atès que ha estat dictaminat favorablement per majoria simple dels membres assistents de la 
comissió informativa de Promoció de la Ciutat de data 28 de maig, al Ple de la corporació proposo 
l'adopció del següent ACORD: 
 
Fixar els dies 23 i 24 de juny, donat que hi ha antecedents d'aquesta celebració, per a la realització 
de la Festa de Correbous al poble dels Reguers i sol·licitar autorització al Servei de Joc i Espectacles 
de la Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes.  “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, 
regidors, només per dir que, tal com vam fer l’any passat, ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, simplement 
intervenir per dir que el nostre posicionament serà favorable a les festes del correbou als Reguers, 
entre altres coses i bàsicament perquè ja no són una tradició a aquestes terres, sinó que a més 
generen una activitat econòmica, generen llocs de treball i bé, permeten mantenir l’activitat de les 
ramaderies. Per tant, nosaltres estem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
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 (3), 
I-ET-E (2) i PP (1), i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals d’ERC (2) i PxC (1). 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
10 - DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LA TAXA IM-1 OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DEL TEATRE 
AUDITORI FELIP PEDRELL DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ El Teatre Auditori esdevé el centre neuràlgic de la logística cultural del municipi i el seu ús, tant per 
part de l’Ajuntament de Tortosa com del teixit associatiu municipal, és continu i intens, amb la 
realització d'un gran nombre d'activitats culturals que complementen l'oferta d'arts escèniques de la 
ciutat. 
 
Nombroses associacions sense ànim de lucre, benèfiques o d'interès social del municipi i la majoria 
dels centres d’ensenyament, concertats i públics, hi porten a terme activitats destinades als seus 
membres, com són conferències, tallers de teatre, jornades, seminaris, assemblees i congressos, 
presentacions de llibres, lliuraments de premis, festivals escolars i de centres de dansa, audicions 
musicals, assaigs de corals, etc. 
 
L'Ajuntament de Tortosa, mitjançant l'Ordenança fiscal IM-1, taxa d'ocupació del domini públic del 
Teatre Auditori Felip Pedrell, regula els preus del lloguer de les instal·lacions, en funció dels espais en 
els què es poden portar a terme activitats (Sala Gran, Sala Petita i sales annexes) i de l'equipament 
tècnic necessari per al desenvolupament d'aquestes.  
 
Actualment però, les activitats que es porten a terme a les sales del Teatre Auditori fan necessari l'ús 
de material tècnic específic, sense el funcionament del qual no es podria fer una bona representació 
i, per tant, les taxes per ús de focus, megafonia, reproductor de DVD, canó de projecció, connexió a 
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Internet i material informàtic, s'entenen incloses en la tarifa de la sala. 
 
L'òrgan competent per a aprovar la modificació de la taxa és el Ple de l'Ajuntament. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió del dia 
22 de maig de 2013. 
 
Per tot l'exposat, al Ple d’aquest Ajuntament proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança IM-1 taxa d'ocupació del domini públic 
del Teatre Auditori Felip Pedrell, amb els següents termes: 
 
Article 1r. Naturalesa i fonament 
On diu: “.... a l'Institut Municipal d'Activitats Culturals i Turístiques.” 
Ha de dir: “... a l'Ajuntament de Tortosa.” 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
On diu: “... els que sol·licitin ...” 
Ha de dir: “... les persones físiques o jurídiques i les entitats a les què es refereix l'article 35 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin ...” 
 
Els articles 4t. Naixement de l'obligació, 5è. Quantia, 6è. Exempcions i bonificacions i 7è. Règim 
d'ingrés) desapareixen íntegres. 
 
Incorporar un nou redactat  que donarà lloc als articles 4t i 5è, que passen a ser: 
 
Article 4t. Quantia 
 
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes diàries establertes, en funció del tipus d'usuari que sol·licita 
la sala. 
 
Categories d'usuaris: 
 
A. Coorganitzadors d'activitats amb l'Ajuntament de Tortosa o als quals se'ls hi doni suport. 
 
B. Entitats sense ànim de lucre registrades al Registre d'Entitats de l'Ajuntament, centres 
d'ensenyament públics i concertats, així com altres administracions públiques. 
 
C. Escoles privades relacionades amb el món de la cultura (arts escèniques, música, dansa, etc.) 
 
D. Usuaris no pertanyents a les categories anteriors. 
 
Tarifes: 
 Sala Gran Sala Petita  

 
Sales annexes Neteja Personal / hora 

(a partir de les 20,30 h, 
diumenges i festius) 

A Gratuït Gratuït Gratuït 75 25 

B 126 126 126 75 25 

C 170 170 170 75 25 

D 550 205 195 75 25 

 
El pagament de la tarifa de la sala inclou l'ús de la sala, els camerinos, els lavabos i tot l'equipament 
tècnic de què disposa el Teatre Auditori Felip Pedrell, quant a vestit d'escenari, butaques, aire 
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condicionat i calefacció, equipament d'il·luminació, de so i audiovisual i el consum d'energia 
elèctrica. L'ús de la sala serà, com a màxim, de 8 hores diàries. 
 
A banda de l'anterior i d'acord amb la tarifa fixada, s'ha de satisfer també l'import de 75 € per la 
tasca de neteja que ocasiona l'acte, així com, en activitats portades a terme a partir de les 20.30 h, 
o en diumenges i festius, un preu de 25 € per hora del personal responsable del Teatre.  
 
Als usuaris de la categoria D, quan l'activitat tingui una durada superior a un dia, tant si és 
consecutiu com si no ho és, se'ls aplicarà una reducció d'un 25 % en el preu de la sala. 
 
Els usuaris de tipus A, B o C hauran de fer constar en el seu material divulgatiu el logotip de 
l’Ajuntament de Tortosa, com a col·laborador en l'activitat. 
 
Cal que el Teatre estigui atès durant l'ús de l'espai pel personal adient i suficient. El criteri d'idoneïtat 
i suficiència del personal s'establirà de mutu acord entre els responsables de l'equipament i els 
organitzadors de l'acte. Hi haurà sempre una persona responsable del Teatre. L'entitat sol·licitant 
està obligada a designar també un responsable de l'activitat. 
 
L'usuari assumirà el cost del material extra que necessiti, així com el del personal tècnic necessari 
per a la bona representació i el bon ús de l'espai, qualificat tècnicament i habitual de la casa. 
 
Els usuaris es comprometen a fer un bon ús de les sales que se'ls cedeixin. Si es produeixen danys o 
deterioraments per l'ús de l'espai i dels objectes que se cedeixen, l'Ajuntament de Tortosa haurà 
d'emprendre accions de rescabalament per danys al domini públic.  
 
El Teatre Auditori Felip Pedrell es posa a disposició dels professionals de les arts escèniques, dansa, 
música i circ que preparin projectes professionals. L'equip tècnic de l'equipament valorarà els 
projectes presentats i definirà l'ús dels espais del Teatre. La relació equipament - professionals 
quedarà recollida i detallada mitjançant un conveni on es recullin les necessitats específiques de la 
companyia i facilitarà els recursos materials i personals necessaris per tal que aquesta dugui a 
terme la seva activitat en òptimes condicions. 
 
Article 5è. Règim de liquidació  i ingrés 
 
El subjecte passiu haurà de justificar l'ingrés de l'autoliquidació junt amb la sol·licitud presentada, 
sempre abans de l'autorització de l'ús. 
 
Els serveis de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Tortosa emeten el document cobratori per fer 
efectiva l'autoliquidació. 
 
La sol·licitud ha d'incloure el detall de les activitats a realitzar i cal presentar-la, com a mínim, un 
mes abans de la data d'inici prevista, a la Unitat de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa. L'autorització 
de l'ús està condicionada al projecte presentat, a la disponibilitat de l'agenda de l'espai demanat, a 
les necessitats del manteniment, a l'aforament de la sala i a les condicions tècniques de l'edifici. 
 
Disposició final 
 
La modificació d'aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 d'agost de 2013, i se'n mantindrà la 
vigència fins que se n'acordi la modificació o la derogació expressa. 
 
Segon. Ordenar la publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial de la modificació de 
l'Ordenança en el tauler d'anuncis de la Corporació, el BOPT i en un diari dels de major difusió de la 
província, pel termini de trenta dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.  
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Determinar que de no presentar-se reclamacions durant aquest període, la modificació de 
l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense necessitat de cap altre acord i es publicarà el 
text en el Butlletí Oficial de la Província. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Sí, senyor alcalde, avanço breument el nostre 
posicionament d’abstenció al punt 10 i 11 i negatiu al 12 i 13. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), I-ET-E (2), 
PP (1) i PxC (1), i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals del PSC (3) i ERC (2). 
 
 
 
 
11 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL T-12 REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT 
ESPECIAL 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 fiscal T-12 reguladora de 
la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal, per tal d’incloure 
la taxa per l’ocupació del domini públic amb tavernes durant la Festa del Renaixement així com 
l’ocupació del domini públic amb atraccions durant les Festes de la Cinta. 
 
Vist 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 29 de maig de 2013, al Ple 
municipal proposo adoptar els acords següents: 
 
PRIMER - Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número T-12, reguladora de 
la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal, en els següents 
termes: 
 
a) Es modifica l’article  6è, que passa a ser el següent al afegir aquesta paràgraf: 
 
1 - La quota tributària es calcularà d’acord al següent quadre de tarifes expressat en euros: 
 
Fira del dilluns i dissabte, per m2 i any: 20,47 
Planteristes, per m2 i temporada: 10,22 
Pagesos del dissabte, per m2 i any: 10,22 
Pagesos de diari, per m2 i any: 51,19 
Majoristes, per m2 i any: 58,50 
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Utilització d’1 taula amb 6 cadires en actes festius Festes de la Cinta (per cada dia): 6,95 
Per cada cadira addicional: 1,10 
Parada venda ambulant Festes de la Cinta m2 i dia: 3,54 
Indústries, comerços i altres ocupacions m2 i dia: 0,41 
 
“ Atraccions de Fira durant les Festes de la Cinta: 
 
Atraccions mecàniques 3,5€ m2 /dia 
Casetes alimentació  5€ m2 /dia 
Casetes 2,8 € m2 /dia” 
 
Tauletes de bar amb 4 cadires: 
a. Recinte amb taules i cadires situades a la calçada, per cada m2 i any: 49,50 
b. Recinte amb taules i cadires, ocupant zona blava, per cada m2 i any: 57,00 
c. Per taules i cadires no situades a la calçada, per cada m2 i any: 34,02 
d. Per temporada d’estiu, 1 de maig a 31 d’octubre, per cada m2: 27,09  
e. Festius i vigílies de tot l’any, per cada m2: 21,23 
f. Eventuals, per cada m2 i per dia: 1,80 g. Pedanies, per m2 i any, tarifa única: 16,48 
 
Quan les ocupacions precedents es realitzin amb coberta, les tarifes respectives s’incrementaran en 
un 15%. En cas que les autoritzacions estiguin atorgades per nombre de taules, s’estableix als 
efectes d’aquesta ordenança, l’equivalència de 2,25 m per taula.  
 
Quioscos: 
Quioscos de premsa, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5 m2 a l’any: 386,77 
Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 83,29 
Resta de quioscos, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5 m2 a l’any: 878,87 
Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 187,95 
 
Fira de Nadal: 
a. Tarifa normal:  
Parada de 6 m2 (sense estructura): 2,80€ / m2 / dia. 
Parada de 4,5 m2 (amb estructura): 5,20€ / m2 /dia 
b. Tarifa reduïda:  
b1. Entitats sense ànim de lucre:  
Parada de 6 m2 (sense estructura): 0,55 €/ m2 / dia 
b.2 Empreses associades a la Federació de Comerciants:  
Parada de 6 m2 (sense estructura): 1,40 € / m2 / dia 
Parada de 4,5 m2 (amb estructura): 2,60 €/ m2 / dia 
 
“ Tavernes Festa del Renaixement: Per ubicació de tavernes dintre de l'àmbit físic on es desenvolupa 
la festa, una vegada autoritzades. 
 
Tarifa fixa de 300€ que suposen ocupació d'un màxim 30 m2 i que es destinen a la instal·lació de 
zona de cuina i barra.(pels 4 dies) 
 
Tarifa de 1,8€ m2 /dia corresponents a la zona addicional. ” 
 
Materials de construcció, tanques, bastides, cavallets, puntals i altres anàlegs: 
Categoria carrer Per m2, al dia Per m2 al mes Per m2 a l'any 

Carrers de primera categoria 0'97 15,33 122,68 

Carrers de segona categoria 0'92 14,53 116,21 

Carrers de tercera categoria 0,86 13,60 108,82 
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2 - Les quotes fixades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaran per trimestres 
naturals en 
els supòsits d’inici o cessació en la utilització privativa i aprofitament. 
 
3 - Pels casos de noves ocupacions de la fira del dissabte, a més de la taxa fixada al punt primer 
d’aquest article, hauran d’abonar l’import de 348,16 € per cada mòdul de 2x5 metres, per una sola 
vegada a l’inici. 
 
4 - En les ocupacions de la fira del dilluns i del dissabte, estaran exempts del pagament de la taxa 
corresponent al primer semestre aquelles persones que seguint la normativa interna de UBASP 
referent a l’assignació del permís temporal de venda no sedentària, els hagi estat assignada una de 
les places de què disposa per a tals fins el servei de Benestar Social als mercats de la ciutat de 
Tortosa. A partir del segon semestre hauran de pagar el 100% de la taxa. En el cas que se’ls 
prorrogui el permís un segon any no els correspondrà l’exempció. 
 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
 
“Disposició final. 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació definitiva en el BOP, i se’n 
mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
SEGON - Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
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.” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), I-ET-E (2), 
PP (1) i PxC (1), i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals del PSC (3) i ERC (2). 
 
 
 
 
12 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE TEATRE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que l'Ajuntament de Tortosa és titular de l'Escola Municipal de Teatre (EMT) de Tortosa, motiu 
pe qual, d'acord amb l'article 44 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, té establert un preu públic per la prestació del servei d'Escola Municipal de 
Teatre. 
 
Vist l'informe del cap de la unitat d'Ensenyament on es proposa incrementar els preus públics de 
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l'Escola Municipal de Teatre per al curs escolar 2013-2014 en un 3,5% de forma general, acostant-
nos d'aquesta manera a l'increment de l'IPC de Catalunya de l'any 2012, el qual ha estat del 3,6%. 
 
Vist l'informe d'Intervenció i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, emès en sessió del 29 de maig de 2013, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics de l'Escola Municipal de Teatre de 
Tortosa, regulats a l'article 4t de l'Ordenança número IM-8, quedant la redacció de l'esmentat article 
de la següent forma: 
 
“Article 4t. Quotes 
 
El preu dels diferents cursos ofertats estarà format per una matrícula i una quota mensual. En cas 
de realitzar més d'un curs, només s'haurà d'abonar una única matrícula, que resultarà ser la de 
major quantia. Les quotes mensuals s'abonaran de tots els cursos als que s'estigui matriculat. 
S’aplicaran les tarifes següents: 
 

Curs Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
reduïda 

Iniciació teatral 32,60 27,16 16,30 21,73 

Teatre infantil 32,60 32,60 16,30 26,08 

Teatre juvenil 32,60 43,47 16,30 34,77 

Tècnica vocal/Dicció I i II 43,47 43,47 21,73 34,77 

Interpretació Adults I II i III 43,47 54,33 21,73 43,47 

Teatre musical infantil I i II 32,60 54,33 16,30 43,47 

Teatre musical juvenil I i II 32,60 76,07 16,30 60,85 

Teatre musical adults I 43,47 76,07 21,73 60,85 

Teatre musical adults II i III 43,47 92,37 21,73 73,89 

Claqué infantil - juvenil 32,60 18,63 16,30 14,90 

Claqué adults I i II 43,47 23,80 21,73 19,04 

Monogràfics i masterclass 
- Alumnat EMT 32,60 

52,50 
32,60  

43,47 
26,08 

 
Segon - Que s'exposi al públic per termini de trenta dies, mitjançant edictes que s'hauran de publicar 
en el Butlletí  Oficial de la Província, tauler d’anuncis de la corporació i un diari dels de major difusió 
a la província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions o 
suggeriments. 
 
 
Tercer - Un cop hagin transcorregut el període de trenta dies, resoldre, mitjançant acord del Ple de la 
corporació, es reclamacions o suggeriments que en el seu cas s’haguessin formulat i aprovar 
definitivament, mitjançant el mateix acord,  l’Ordenança o les seves modificacions; tenint en compte 
que aquest darrer acord no serà necessari en cas de què no s’hagi presentat cap reclamació ni 
suggeriment, quedant automàticament elevat a definitiu, en tal supòsit, l’acord d’aprovació 
provisional. 
 
Quart - Publicar l’acord d’aprovació definitiva o del provisional elevat a tal categoria, i del text íntegre 
de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província.  
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Cinquè - Comunicar l’acord i l’Ordenança, o la seva modificació, a l’Administració de l’Estat i a la de 
la Comunitat Autònoma, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, 
regidors, només per dir que en aquest punt i en el següent el nostre posicionament serà 
d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Abstenció. 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
quinze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), I-ET-
E (2) i PP (1), tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC, i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2) 
i PxC (1). 
 
 
 
 
13 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que l'Ajuntament de Tortosa és titular de l'Escola Municipal de Música de Tortosa, motiu pel 
qual, d'acord amb l'article 44 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, té establert un preu públic per la prestació del servei d'Escola Municipal de 
Música. 
 
Vist l'informe del cap de la unitat d'Ensenyament on es proposa incrementar els preus públics de 
l'Escola Municipal de Música per al curs escolar 2013-2014 en un 3,5% de forma general, acostant-
nos d'aquesta manera a l'increment de l'IPC de Catalunya de l'any 2012, el qual ha estat del 3,6%. 
 
Vist l'informe d'Intervenció i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, emès en sessió del 29 de maig de 2013, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del 
següent  ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics de l'Escola Municipal de Música 
de Tortosa, regulats a l'article 5è de l'Ordenança núm. P-4, així com la modificació de l'article 6è pel 
que  fa al pagament de la matrícula, quedant la redacció dels esmentats articles de la següent 
forma: 
 
“Article 5è. Quotes 
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Els imports dels preus públics a pagar es determinaran en funció de la tipologia de serveis que se 
sol·licitin o que s’utilitzin. S’aplicaran les tarifes següents: 
 
 

Nivell Concepte Euros 

Tots Matrícula 60,39 

Tots Quota mensual 8,28 

Nivell Concepte Euros/mes 

Sensibilització Música i moviment 10,97 

Iniciació Llenguatge musical 10,97 

 Instrument 8,77 

Formació bàsica Llenguatge musical 27,44 

Instrument  43,91 

Cambra 6,58 

Conjunt instrumental 6,58  
Matèries opcionals 16,46 

Formació avançada Llenguatge i harmonia 32,93 

Instrument  43,91 

Conjunt instrumental 6,58 

Matèries opcionals 13,17  
Segona optativa/segon instrument 16,46 

Formació d'adults Llenguatge musical 27,44 

Instrument  38,42  
Segona optativa/segon instrument 21,95 

 
Article 6è. Pagament 
 
El preu públic per serveis a l’Escola Municipal de Música s’haurà de pagar a partir del moment de 
formalitzar la matrícula a cada curs escolar. El pagament de la matrícula es realitzarà dins dels 10 
dies següents a la fi del període de matriculació i no serà retornat baix cap circumstància. 
 
El pagament de les mensualitats corresponents, es realitzarà dins els primers 10 dies de cada mes 
natural, dels compresos a la durada del servei prestat. 
 
El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.   
 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment” 
 
Segon - Que s'exposi al públic per termini de trenta dies, mitjançant edictes que s'hauran de publicar 
en el Butlletí  Oficial de la Província, tauler d’anuncis de la corporació i un diari dels de major difusió 
a la província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions o 
suggeriments. 
 
Tercer - Un cop hagin transcorregut el període de trenta dies, resoldre, mitjançant acord del Ple de la 
corporació, les reclamacions o suggeriments que en el seu cas s’haguessin formulat i aprovar 
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definitivament, mitjançant el mateix acord, l’Ordenança o les seves modificacions; tenint en compte 
que aquest darrer acord no serà necessari en cas de què no s’hagi presentat cap reclamació ni 
suggeriment, quedant automàticament elevat a definitiu, en tal supòsit, l’acord d’aprovació 
provisional. 
 
Quart - Publicar l’acord d’aprovació definitiva o del provisional elevat a tal categoria, i del text íntegre 
de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Cinquè - Comunicar l’acord i l’Ordenança, o la seva modificació, a l’Administració de l’Estat i a la de 
la Comunitat Autònoma, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.  “ 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
quinze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), I-ET-
E (2) i PP (1), tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC, i tres abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2) 
i PxC (1). 
 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
14 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A LA 
SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA I A LA CARTA INTERNACIONAL PER CAMINAR. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’escrit de la regidora de Mobilitat de proposta d’inici d’expedient per aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Tortosa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i a la Carta Internacional 
per Caminar. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1154/2013, que acorda iniciar l’expedient per aprovar l’adhesió 
de l’Ajuntament de Tortosa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i a la Carta Internacional 
per Caminar. 
 
Atès que des del 22 al 29 de setembre de 2013 es celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, sota el lema “Aire Net – Fes el pas!”.  
 
Atès que els principis bàsics de la Setmana proposen cercar noves formes de mobilitat, allunyant-
nos del domini del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, segur i saludable. Canviat la 
nostra manera de desplaçar-nos podem augmentar els nostres nivells d’activitat física, contribuir a 
millorar la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats i ajudar a prevenir els accidents de trànsit. 
Escollir el transport públic col·lectiu per anar a la feina, caminar o moure’s en bicicleta per anar de 
compres, en comptes d’agafar el cotxe pot ser una bona forma de protegir i millorar la salut. 
 
Atès que els objectius principals de la Setmana són els següents: 
 
Estimular un comportament ciutadà compatible amb la protecció de la qualitat de l’aire i la 
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prevenció d’emissió de gasos. 
Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals dels modes de transport 
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenible. 
Potenciar el retrobament de la ciutadania amb la gent i el seu patrimoni cultural. 
Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús irracional del transport motoritzat. 
 
Atès que la Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat ha efectuat la petició perquè 
l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixi a aquesta Setmana, com sempre ho ha fet. Així mateix, també 
demana que s’adhereixi a la Carta Internacional per Caminar en la qual es reconeixen els beneficis 
de caminar com a indicador clau de societats amb salut. 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió del dia 30 de maig de 2013, va 
dictaminar favorablement la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura i a la Carta Internacional per Caminar. 
 
Davant tot l'exposat, al Ple de l’Ajuntament, proposo: 
 
Primer - Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. 
 
Segon - Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la Carta Internacional per Caminar. 
 
Tercer -  Comunicar aquest acord a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, de la Generalitat de 
Catalunya.“ 
 
 

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

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a l’inici del debat de les propostes dels grups municipals, el senyor alcalde fa aquest 
aclariment: De fet, per ordenar una mica tot el debat, hi ha 9 propostes dels grups municipals. Els hi 
avanço que una de les propostes, que és la proposta del grup municipal d’Iniciativa, concretament la 
que figura en el número 20 del punt de l’ordre del dia queda retirada perquè queda subsumida amb 
la proposta del grup d’Esquerra Republicana que figura al punt 17 de l’ordre del dia, ja que han 
entès, els grups proposants, que essencialment la dinàmica i, a la vegada, el contingut de la 
proposta és igual. I llavors el que farem és que al discutir aquesta proposta d’Esquerra Republicana, 
que queda com a proposta d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa, la presentaran els dos grups i el 
punt número 20 decau i als altres punts els mantindrem la numeració. 
 
Més enllà d’aquest aclariment i més enllà de que ficarem el control de temps que vostès ja coneixen 
perfectament i no recordo, anem a iniciar aquestes propostes dels grups municipals. 
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15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL 
COMERCIAL CATALÀ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Plataforma per 
Catalunya: 
 
 
“ El mes de juliol el Govern espanyol va aprovar el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat el dia 14 
de juliol de 2012 al BOE núm. 168. 
 
El 30 d'octubre el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 4/2012, de 30 d'octubre, de 
mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció, publicat al DOGC 
núm. 6245 en data 2 de novembre de 2012, d'acord amb el que estableix l'article 67.6 a) de 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquest Decret llei modifica la Llei 8/2001 de 23 de desembre, 
d'horaris comercials. 
 
El Govern espanyol va presentar recurs d'inconstitucionalitat núm. 630-2013 contra l’esmentada 
Llei. 
 
El Ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit amb data 26 de febrer el recurs 
d'inconstitucionalitat presentat pel Govern central contra la llei catalana d'horaris comercials, pu-
blicat amb data d'avui 4 de març de 2013 al BOE núm. 54. 
 
Els articles impugnats estableixen l'horari d'obertura i tancament dels comerços catalans, els festius 
en què no poden obrir i fixen el període de rebaixes d'hivern i estiu. 
 
En concret, els articles impugnats són el 1.2 lletres de la a) fins a la e), que estableixen que a Cata-
lunya els establiments comercials no podran romandre oberts ni realitzar cap activitat de venda 
entre les 22.00 i les 07.00 hores, que el nombre màxim d'hores diàries que poden romandre oberts 
és de dotze, que el temps setmanal d'obertura els dies feiners és de setanta dues hores com a 
màxim, que el nombre màxim de diumenges i festius anuals per obrir és de vuit a l'any, que els dies 
que els establiments comercials han de romandre tancats a Catalunya de manera general són els 
dies 1 i 6 de gener, diumenge i dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i 25 i 26 
de desembre. 
 
Així mateix, el recurs també va dirigit contra sis apartats de l'article 2.1, els b), c), d), f), i) i I) relatius 
a l'exclusió de les limitacions sobre les mesures generals d'horaris comercials a establiments de 
punts fronterers, com aeroports, a gasolineres, farmàcies, que es regeixen per la seva normativa 
específica, locals d'autoservei en alimentació de fins a 150 metres quadrats i petites botigues 
dedicades a la venda de productes culturals o d'oci de fins a 300 metres quadrats. 
 
El Govern del PP també va impugnar l'article 2.2 del Decret, que fixava que les botigues de conve-
niència, els establiments comercials de productes culturals, entre altres, han de tancar a les 20.00 
hores els dies 24 i 31 de desembre i romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre. 
 
Finalment, el recurs també es refereix a l'article 5 del Decret aprovat, que fixa com a període de 
rebaixes entre el 7 de gener i el 6 de març i entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. 
 
En el seu escrit d'admissió a tràmit del recurs, el Ple del Tribunal Constitucional acorda també la 
suspensió de la vigència i aplicació dels articles impugnats, i dóna quinze dies a les parts perquè 
puguin presentar al·legacions. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional no té termini per resoldre el fons d'aquesta qüestió. 
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Atès el greu perjudici que per al teixit comercial pot representar aquesta suspensió indefinida dels 
principals articles de la Llei catalana. 
 
Atesa la greu vulneració que representa aquesta suspensió envers les competències exclusives que 
té Catalunya respecte a la regulació dels establiments comercials. 
 
Atesa la indefensió que pot representar als professionals i botiguers catalans aquesta suposada 
duplicitat de competències amb lleis aplicables contradictòries entre si mateixes. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 
1. Expressar el rebuig de la ingerència del Govern espanyol envers el Decret legislatiu de la regulació 
d'horaris comercials de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Expressar el suport envers el Govern de la Generalitat i del conseller d’ Empresa i Ocupació 
davant totes les mesures legals disponibles, tant per la via de les al·legacions pertinents com per la 
via de la modificació legal adient per defensar el nostre model de comerç de proximitat. 
 
3. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat, al conseller 
d'Empreses i Ocupació, al president del Govern espanyol, al ministre d’Economia i Competitivitat, al 
Congrés dels Diputats i al Senat espanyol. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi 
Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, aquesta moció té una part 
expositiva molt tècnica, però com que tots la teniu, doncs no hi entraré. 
 
Bàsicament, al que nosaltres fem referència és que aquesta Llei que ve de Madrid és una 
ingerència, realment, al Govern català. I en aquest cas, el cas de Catalunya, tenim un model de 
botiguers, de botigues de proximitat que és molt propi, que és molt nostre i que si realment algú el 
coneix, doncs home, evidentment som nosaltres. 
 
Bàsicament, el que aquesta Llei modifica és que amplia les 75 hores setmanals d’obertura de les 
botigues, les amplia en un 20% fins a 90 hores. Amplia els 8 diumenges anuals que es pot obrir a 
10 diumenges. I deixa total llibertat d’horaris els festius que obrin. És a dir, es pot obrir qualsevol 
horari, sense cap limitació i ampliar fins a 300 metres els metres quadrats d’aquests locals, 
d’aquestes botigues que tenen llibertat d’horaris. Abans, recordem, eren 150 metres. 
 
Llavors, clar, realment si aquests establiments de conveniència que fins ara 150 metres, ara 
s’amplia fins a 500 metres. O sigui, que vol dir això? Que pràcticament hi haurà botigues d’aquestes 
que seran com un supermercat.  
 
També això afectarà molt al petit botiguer perquè clar, no és el mateix estar-se 75 hores a la botiga 
que estar-se’n 90. Especialment, aquells botiguers que, tal i com estan les coses, doncs home, no 
poden contractar a ningú perquè tots sabem com està la cosa. 
 
En canvi, aquestes grans superfícies amb llibertat absoluta d’horaris, a sobre, aquests sí que podran 
contractar perquè ja sabem com contracten i, de vegades, sense contracte, cosa que és una 
barbaritat. 
 

36  /87  



També tenim un altre exemple que és molt català, que és l’època de rebaixes. Això aquí, doncs 
home, és mol típic, és molt clàssic. Els botiguers habitualment hi trauen força negoci. Ara què 
passarà? Que tot això s’acabarà perquè aquesta Llei preveu que tothom pugui fer les rebaixes quan 
li doni la gana. Això, realment, al petit comerç d’aquí de casa nostra ens afectarà moltíssim. 
 
Per tots aquests motius que hem explicat i perquè no volem fer-ho més llarg, tenint en compte l’ordre 
del dia, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer, expressar el rebuig de la ingerència del Govern espanyol envers el Decret legislatiu de la 
regulació d'horaris comercials de la Generalitat. 
 
Segon, expressar el suport envers al Govern de la Generalitat i del conseller d’ Empresa i Ocupació 
davant totes les mesures legals disponibles, tant per la via de les al·legacions pertinents com per la 
via de la modificació legal adient per defensar el nostre model de comerç de proximitat. 
 
I tres, comunicar aquest acord, naturalment al Parlament de Catalunya, al president de la 
Generalitat, al conseller d'Empreses i Comunicació, al president del Govern espanyol, al ministre 
d’Economia i al Congrés dels Diputats i al Senat espanyol. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un 
vot a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC, i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1). 
 
 
 
 
16 - PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A QUÈ NO ES TANQUI EL 
SERVEI D’ATENCIÓ CONTINUADA DEL CAP DEL TEMPLE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya: 
 
 
“ L'atenció primària de salut constitueix el primer nivell del sistema sanitari que ofereix serveis 
d'accés directe per a la població. 
 
L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) és la demarcació geogràfica i poblacional que constitueix la unitat 
territorial elemental de I'atenció primària de salut, on actua el conjunt del personal sanitari i no 
sanitari. L'atenció que es presti des d'aquest nivell ha d'incloure criteris d'accessibilitat, integralitat i 
continuïtat. 
 
Es considerarà Atenció Continuada I'atenció a les demandes de la població que es realitzin fora de 
I'horari normal d'activitat de I'EAP, tant al centre com al domicili. 
 
El grup municipal a Tortosa d'ERC, coneixedor que en "Consell de Direcció" la directora d'atenció 
primària de la regió sanitària de Terres de I'Ebre va anunciar que s'havien de fer estalvis en atenció 
primària i per aquest fi s'estava contemplant el tancament de diferents serveis d'Atenció Continuada 
a partir de finals de juny 2013 i que entre ells estava el CAP del Temple a Tortosa. 
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El grup municipal a Tortosa d'ERC, coneixedor de les manifestacions que les direccions de les ABS 
Tortosa 1-Est i Tortosa 2-Oest han fet en diverses ocasions, a personal sanitari i no sanitari, en el 
sentit que a finals de juny es tancaria l'Atenció Continuada al CAP del Temple. 
 
El grup municipal a Tortosa d'ERC, coneixedors de les manifestacions que la responsable 
d'organitzar els quadrants de guàrdies ha fet als professionals que realitzen tasques d'Atenció 
Continuada en el sentit que, només es feia el calendari dels torns de guàrdia fins a finals de juny, 
perquè es tancaria l'Atenció Continuada al CAP del Temple l’u de juliol, tot i que posteriorment s'ha 
allargat un mes més (calendari de guàrdies de juliol). 
 
El grup municipal a Tortosa d'ERC, coneixedor de I'escrit d'opinió publicat i signat pel director dels 
Serveis Territorials de Salut de les Terres de I'Ebre a la premsa en data 24 de maig de 2013, on ja el 
seu títol anuncia "Reordenacions assistencials territorials en Salut a la regió sanitària de les Terres 
de I'Ebre". 
 
Atès què el servei d'Atenció Continuada del CAP ei Temple atén tots els dies des de les 21h. fins les 
8 del matí següent, a la població de: Tortosa i els seus pobles (E.M.D i Pedanies), Roquetes, Mas de 
Barberans, Alfara de Carles, Paüls, Benifallet, Xerta, Aldover i Tivenys. I en dissabtes, diumenges i 
festius les 24h. a la població de: Tortosa i els seus pobles (E.M.D i Pedanies), Roquetes i Tivenys. 
 
Atès que a I'any 2012 el Cap el Temple ha fet més de 24.000 visites d'Atenció Continuada, 10.000 
els professionals de torn de dia i més de 14.000 els professionals d'Atenció Continuada pròpiament 
dita. 
 
Atès que si disminuïm prestacions de serveis sanitaris, I'austeritat la passem als ciutadans incidint 
negativament sobre la seva salut. 
 
Atès que el servei d'Atenció Continuada del CAP el Temple és l'únic servei d'urgències d'atenció 
primària que I'Institut Català de la Salut té a Tortosa i amb una ubicació que el fa molt accessible per 
a la població. 
 
Per tot això, el grup municipal d'ERC proposa I'adopció dels següents acords en el plenari municipal: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. L'Ajuntament de Tortosa pren l'acord de rebutjar reordenacions assistencials territorials en 
matèria de salut a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, que afecten al tancament de l'Atenció 
Continuada que es presta des de el CAP del Temple de I'ABS Tortosa 1-Est. 
 
SEGON. Aquest acord serà traslladat al Sr. Bo i Ruiz Honorable conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, al Sr. Albert Gomez Sorribes director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de 
I'Ebre, a la Senyora Maria Ferrer Ferrater directora del SAP Terres de I'Ebre - ICS i al Sr. Julio Garcia 
Prieto gerent territorial de I'ICS a Terres de I'Ebre i Tarragona. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Faré l’exposició de motius i faré una reflexió sobre el què significa l’atenció 
primària de salut, perquè constitueix el primer nivell del sistema sanitari que tenim a Catalunya i 
ofereix uns serveis d’atenció directa i molt accessibles a la població. 
 
Això es presta a través de l’Àrea Bàsica de Salut. L’Àrea Bàsica de Salut seria una demarcació 
geogràfica, una zona geogràfica més els habitants, o sigui, la població que estan vivint dins aquesta 
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zona geogràfica. I aquí actua un conjunt de personal sanitari i no sanitari i des d’allí es presta una 
atenció que ha de tenir criteris d’accessibilitat, o sigui, que sigui fàcil d’arribar-hi; d’integralitat, que 
doni servei a tota la salut de la gent que està assignada a aquesta Àrea Bàsica de Salut; i de 
continuïtat, entenent continuïtat tant en l’horari, tant atenent continuïtat en tot el procés de malaltia 
dels pacients que estan assignats a aquestes àrees bàsiques de salut. 
 
Es considera Atenció Continuada, la que presten aquestes àrees bàsiques, a aquelles demandes de 
la població que es realitzen fora de l’horari normal de l’activitat de l’equip d’atenció primària. L’horari 
normal seria des de les 8 del matí fins a les 9 de la nit en horari laborable habitual. I aquesta 
Atenció Continuada tant es pot prestar al propi centre com a domicili dels pacients. 
 
Bé, el grup municipal a Tortosa d’Esquerra Republicana de Catalunya hem estat coneixedors de què 
en un Consell de Direcció, la directora d’atenció primària de la regió sanitària de totes les Terres de 
l’Ebre va anunciar que s’havien de fer estalvis en l’atenció primària, concretament va parlar 
d’1.000.000€, això s’han de fer estalvis. I per aquest fi, s’estava contemplant el tancament de 
diferents serveis d’Atenció Continuada a partir de finals de juny de l’any 2013, i entre ells, entre 
aquests serveis, estava el CAP del Temple que està ubicat a Tortosa. 
 
El grup municipal de Tortosa d’Esquerra vam ser coneixedors de les manifestacions que les 
direccions de les diferents àrees bàsiques de Tortosa, de la de l’Est i la de l’Oest, la de Ferreries i la 
de dins Tortosa, han fet en diverses ocasions, tant al personal sanitari com no sanitari, en el sentit 
de què a finals de juny es tancaria l’Atenció Continuada al CAP del Temple. 
 
També hem estat coneixedors, el grup municipal d’Esquerra, de les manifestacions que la persona 
responsable en organitzar els torns de guàrdies, ha fet als professionals que realitzen tasques 
d’atenció continua en el sentit que només es feia el calendari fins a finals de juny perquè es tancaria 
l’Atenció Continuada, en molta probabilitat, al CAP del Temple l’1 de juliol, tot i que posteriorment, 
val a dir i és així, que s’ha allargat un mes més aquest quadrant, quan habitualment es fa per a 3 
mesos. Ha sortit el quadrant de guàrdies del mes de juliol, o sigui que això ens suposa que durant el 
mes de juliol es prestarà Atenció Continuada al CAP del Temple. 
 
El servei d’Atenció Continuada al CAP del Temple atent tots els dies, des de les 9 de la nit fins a les 8 
del matí, la següent població: Tota la que viu a Tortosa, la que viu al Mas de Barberans, la que viu a 
Alfara de Carles, vaig per baix del Port eh, Paüls, Benifallet, baix baixant pel riu, Xerta, Aldover, 
Tivenys i també Roquetes, Campredó, Bítem i Vinallop. I quan es tracta de dissabtes i diumenges, el 
servei d’Atenció Continuada entrada a partir de les 9 de la nit d’aquests dies, dissabte i diumenge, 
donant servei a tota aquesta població que abans he dit i que no repeteixo. 
 
L’any 2012 el CAP del Temple va fer més de 24.000 visites d’Atenció Continuada, 10.000 es van fer 
durant l’horari normal, de les 8 del matí a les 9 de la nit. Abans això es considerava Atenció 
Continuada perquè el servei d’Atenció Continuada al CAP del Temple hi havia un equip pel matí i un 
altre per la nit, però amb les primeres retallades això es va suprimir i els metges o metgesses, 
infermers o infermeres que treballen allí el que fan és haver assumit aquestes 10.000 visites. Les 
altres 14.000 les fan els professionals que treballen al que en diem pròpiament dita Atenció 
Continuada. 
 
Bé, atès que si disminuïm les prestacions de serveis sanitaris, el que fem és passar l’austeritat, 
perquè suposo que es vol fer per això, als ciutadans, el que fem és incidir negativament sobre la 
seva salut. 
 
Atès que el servei d’Atenció Continuada del CAP del Temple és l’únic, l’únic servei d’Atenció 
Continuada que té l’Institut Català de la Salut a Tortosa, amb una ubicació a peu pla que el fa molt 
accessible, molt central per a la població, per tot això és que el grup municipal d’Esquerra 
proposem... 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde per indicar al senyor Monclús que hauria d’anar 
finalitzant la seva exposició. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Continua, per finalitzar la seva exposició, el senyor Monclús: ... l’adopció dels següents acords en el 
plenari municipal. De fet, són dos acords i el primer seria que l’Ajuntament de Tortosa ens 
posicionéssim i prenguéssim l’acord de rebutjar que en futures reordenacions assistencials 
territorials en matèria de salut a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, que afecten al tancament 
de l'Atenció Continuada que es presta des del CAP del Temple de l'ABS Tortosa 1-Est, o sigui, que no 
es tanqui l’Atenció Continuada. 
 
I el segon, que aquest acord es traslladi, doncs bé, al Senyor Boi Ruiz, honorable conseller de Salut, 
al senyor Albert Gomez que és el director dels serveis  territorial de Salut, a la senyora Maria Ferrer 
Ferrater, directora del SAP Terres de I'Ebre i de l’ICS i al senyor Julio Garcia Prieto que és el gerent 
territorial de I'ICS a Terres de I'Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Jo abans de continuar, no els he 
interromput, avui tenim moltes mocions. Si tots no respectem el temps, això se’ns farà molt llarg, per 
tant, en tot cas hauríem d’intentar, per a futures intervencions, respectar el temps assignat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, abans 
d’entrar directament a la moció només voldria fer comentari que és un espectacle impagable veure 
votar a Convergència i Unió i a Esquerra Republicana en contra del model comercial català. Només 
per això ja valia la pena venir a aquest Ple. 
 
Bé, ara directament a la moció que presenta Esquerra Republicana, la veritat és que nosaltres no 
tenim tanta informació com tota la que ens porta el senyor Monclús, ja que no estem ni al Consell de 
Direcció de la regió sanitària Terres de l’Ebre i tampoc tenim coneixement de la manifestacions que 
s’hagin pogut fer a les direccions de l’ABS Tortosa-1 Est i Tortosa-2 Oest.  
 
Però, també és veritat, no tenim cap motiu per dubtar del que ens presenta el senyor Monclús, 
professional de la salut, com tots sabem. 
 
Sí coneixem, això sí que es veritat perquè ho hem vist a la premsa, les declaracions del director dels 
Serveis Territorials de Salut de les Terres de l’Ebre, on deia clarament que hi haurien reordenacions 
assistencials territorials en salut a la nostra regió sanitària. Bé, llegir aquest tipus de declaracions és 
força preocupant perquè no auguren res de bo i en la salut dels ciutadans, com bé deia el senyor 
Monclús, no es pot jugar, ni es poden fer declaracions que deixen molts dubtes sobre la taula.  
 
No cal dir, senyor Monclús, que donarem el nostre suport a la moció que aquí ens presenten i que si 
cal ens sumarem a qualsevol acció que calgui portar a terme per aturar qualsevol suposada 
reordenació assistencial, si el que suposa de veritat és tancar el servei d’Atenció Continuada del CAP 
del Temple. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres 
estem en desacord, total desacord amb qualsevol tancament injustificat de serveis sanitaris. I igual 
amb les pèrdues de llocs de treball que puguin provenir d’aquests tancaments. I en què la 
reordenació sanitària, la reordenació territorial de la nostra sanitat vingui imposada des d’àmbits 
externs als nostres.  
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Ara bé, podríem estar d’acord amb una reordenació territorial justificada, coherent, consensuada per 
les diferents parts que estan afectades per ella i que no afecti a la quantitat i a la qualitat de 
l’atenció sanitària que ha de rebre, en qualsevol cas, ha de rebre en qualsevol cas els ciutadans.  
 
No fem distincions ni entre els serveis sanitaris municipals o públics com a dret absolut que la 
ciutadania té a obtenir-los de forma gratuïta i en la mateixa qualitat sanitària, ni amb els serveis 
sanitaris privats com a una opció legítima de la ciutadania. Defensar sols els CAP, no obstant, tenint 
en compte que hi ha més serveis sanitaris públics o privats a les nostres terres no deixa de ser 
“algo” sectari i “algo” no democràtic.  
 
Per tant, mentre nosaltres desconeguéssim la, desconeixent la proposta de fons d’on prové 
exactament, i tenint en compte que no volem ni creiem que és bo fer distincions en l’origen i gestió 
dels serveis sanitaris, ens posicionarem en l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal de tots es conegut el compromís que tenim en la defensa de la sanitat pública i en aquest 
cas també, evidentment, amb el servei d’Atenció Continuada del CAP del Temple a la nostra ciutat. 
 
Considerem que la sanitat pública és un dret social bàsic de la ciutadania i, per tant, ens posicionem 
en contra de totes aquelles retallades que estan intentant eliminar, doncs, aquests sanitat. 
 
A més a més, hem de recordar una vegada més que això és produeix en un context d’una política 
econòmica errònia, d’austeritat per part dels governs català, espanyol i també europeus i no aplicant 
mesures alternatives, que n’hi ha i moltíssimes. En aquest sentit, avui també per exemple 
l’Organització Internacional del Treball afirmava que als països desenvolupats o rics com el nostre 
estan en perill de desaparèixer les classes mitjanes i cada vegada hi ha una diferència entre la gent 
més rica, que s’està convertint cada vegada més rica i la resta de la ciutadania. 
 
En aquest sentit, nosaltres el què pensem és que aquest Ajuntament, més enllà de partits, més 
enllà de situacions concretes, el que hauria de defensar és la sanitat pública també de la nostra 
ciutat, els interessos dels tortosins i les tortosines. I l’únic que sí els hi volem recordar és que el seu 
partit polític, ja sé que vostès no a nivell local però sí a nivell de Catalunya, donen suport al Govern 
de Convergència i Unió, al Parlament de Catalunya i jo també els hi dic que si finalment s’acaba 
aprovant aquesta retallada del CAP del Temple, el que farem des d’Iniciativa a nivell del Parlament 
serà portar-ho al Parlament i el què els hi demanaria és que allà també convencessin als seus 
companys per a que es possessionessin a favor dels interessos de la nostra ciutat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores 
regidores, senyors regidors, no tan sols per principi ideològic d’igualtat d’oportunitats en defensa de 
la salut pública, sinó també coherents en la posició majoritària que va aprovar aquest plenari en 
defensa de l’Hospital Verge de la Cinta i també de la sanitat pública, el nostre grup donarà suport a 
la moció d’Esquerra Republicana. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, al senyor 
Jordan li diria que llàstima que no pensessin també en aquestes mesures alternatives i en aquesta 
manera diferent de governar quan governaven. Segurament, si no haguessin gastat tant, ara no 
tocaria fer segons quins ajustos. 
 
Però en tot cas, partint ja de la moció, entenem que des de la responsabilitat, des de la seriositat no 
s’haurien de tractar al Ple, no s’haurien de portar mocions d’una cosa que no sabem si és certa, no 
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sabem si passarà a dia d’avui i està clar que ens estan demanant a l’Ajuntament de Tortosa que ens 
posicionem d’una cosa que a dia d’avui desconeixem si ha de passar o passarà o ha passat. És que 
en tot cas, no ho coneixem. Només a partir del que es rumoreja o el que es pot dir pels passadissos 
o del què ha sentit el senyor Monclús potser al seu lloc de treball. En tot cas, pel redactat entenem 
que potser hi ha algun interès especial o potser també seria el cas de que tingués alguna informació 
privilegiada que no tenim els que estem aquí.  
 
De moment ho ha presentat ja vàries vegades, ho ha anat presentant, no és la primera vegada que 
vostè en parlar, al Ple sí, però n’ha parlat fora d’aquí. I el que potser passa és que al senyor Jordan 
en aquest cas li donaré la raó, abans no, però ara li donaré la raó, el que passa potser és que té 
accés a aquests pressupostos, perquè vostè sap que tant el Govern de la Generalitat tenen accés 
tant Convergència i Unió com Esquerra Republicana, el seu partit com el nostre, a accedir als 
pressupostos. I perquè, en tot cas, estem parlant d’una decisió que no competeix a l’Ajuntament de 
Tortosa. No és l’Ajuntament de Tortosa qui reorganitza els serveis sanitaris dintre de la ciutat de 
Tortosa, igual que no ho és l’Ajuntament de Barcelona dintre de Barcelona, sinó que competeix al 
Govern de la Generalitat fer tota l’ordenació assistencial sanitària pública i, per tant, el que potser 
pensem o potser el que està passant és que vostè coneix alguna cosa que no coneixem la resta i 
que, en tot cas, estem parlant d’una decisió que no competeix a l’Ajuntament de Tortosa. Competeix 
al Govern de la Generalitat, i el Govern de la Generalitat a dia d’avui governa gràcies a un acord 
d’estabilitat de Govern pel qual està Esquerra Republicana i Convergència i Unió. 
 
Per tant, entenem que nosaltres som més seriosos que tot això, no portem a aprovació, ni 
aprovarem, ni donarem suport a una moció que parla de certs rumors que podria passar. Nosaltres 
defensarem els interessos dels ciutadans a Tortosa pel que fa a que tinguin la millor assistència a la 
nostra ciutat, però mai portarem a aprovació o aprovarem o donarem suport a una moció que parla 
d’una cosa que a dia d’avui no sabem si passarà, no passarà o com passarà. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde.  
 
Bé, nosaltres la proposta de resolució, l’únic que diem és que rebutgéssim des del Ple, rebutgéssim 
futures reordenacions assistencials que puguin afectar a la ciutat de Tortosa. O sigui, primer, 
l’Ajuntament de Tortosa pren l’acord de rebutjar reordenacions assistencials territorials en matèria 
de salut a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre que afecten al tancament de l'Atenció Continuada 
que es presta des del CAP del Temple, això és el què proposem. 
 
Això és una mesura preventiva. I en salut es diu que més val prevenir que curar. Pensem que això és 
important i és seriós. Diem que Tortosa vol ser capital de les Terres de l’Ebre. El servei d’Atenció 
Continuada que tenim ubicat al CAP del Temple presta serveis de salut d’Atenció Continuada, ja ho 
he dit abans, tot el que és la base del Port, i tots els pobles que baixen per la vora del riu fins arribar 
a Tortosa i després fins a Campredó. 
 
Presta un servei molt important i com diuen els castellans: cuando el río suena, agua lleva, i jo els hi 
puc assegurar que, no per haver accedit als pressupostos de la Generalitat, sinó per diferents raons 
que ja he exposat en l’exposició de motius, tenim constància de què això va de bo, de bo. I potser 
que si tots ens haguéssim posicionat com a Ajuntament fent força per a què no es tanqui el servei 
d’Atenció Continuada de les Terres de l’Ebre ubicat a Tortosa, possiblement, possiblement 
aconseguiríem que aquesta prevenció sigui efectiva i es converteixi en una realitat que seguíssim, si 
més no, com fins ara. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Vostè parla de mesures preventives. Deuen ser 
mesures preventives per a  Esquerra Republicana, però en tot cas jo entenc que vostè farà tot el què 
ha de fer, perquè en tot cas tenint present la situació, tenint present que no parlem d’una cosa 

42  /87  



d’aquí, sinó parlem d’una cosa que gestiona el Govern de la Generalitat i, per tant, té la influència 
que té Esquerra Republicana, entenem que vostè farà el que hagi de fer. 
 
Ens diu: cuando el río suena. Fa més d’un any per a vostè que suena el río, perquè fa bastant de 
temps que el sento parlar d’això. 
 
I després una altra cosa. Quan llegeix el cor, abans ho ha dit, futures reordenacions. És que no surt 
per cap lloc la paraula futures. D’acord amb el que llegim avui, l’Ajuntament de Tortosa pren l’acord 
de rebutjar reordenacions assistencials territorials en matèria...., no sabem com són aquestes 
reordenacions territorials. La paraula “futura” se l’acaba de traure de baix la màniga, però no estava 
aquesta paraula de “futura” aquí dintre de l’acord. Per tant, entenem que estem parlant, continuo 
reiterant, estem parlant d’una cosa que no s’ha produït, que encara no sabem què passarà i que 
quan toqui o passi, si és que ha de passar, doncs ja ens posicionarem al respecte, si ens hem de 
posicionar. Però en tot cas, sí que li demano que, entenc que vostè, que té aquesta situació 
privilegiada, doncs pugui anunciar-nos, ens pugui explicar, ens pugui dir aquesta informació d’on l’ha 
tret, aquesta informació perquè la té i, en tot cas pugui, dintre d’Esquerra Republicana, influenciar 
per tal de què això no es produeixi. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Bé, el que està clar és que ho diu, jo crec que molt clar 
a la proposta de resolució, que el què es pretén és posicionar-nos, o això és el que demanàvem, en 
què l’Atenció Continuada que es presta des del CAP del Temple no es tanqui.  
 
Vull dir, això està molt clar, que és el què demanàvem i demanem. I hi haurà grups que diuen que 
estan d’acord en què això passi i hi ha grups que per les raons que siguin, i són respectables, diuen 
que no hi ha perill, que no passa. 
 
Respecte a la informació privilegiada, no és cap informació privilegiada. Vull dir, el que està és sabut 
i se sap, és que el planificador, i que el planificador és el director del Serveis Territorials, ha de fer un 
estalvi. I aquest estalvi, com ja he dit a l’exposició de motius, pot afectar al tancament de l’Atenció 
Continuada a l’Àrea Bàsica Tortosa-1 Est. I el que demanem és que això no es produeixi, que es 
busquin altres possibilitats d’estalviar, si és que s’ha de fer. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), PSC (3), I-
ET-E (2) i PxC (1), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU, i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del 
PP. 
 
 
 
 
17 - PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA i D’INICIATIVA 
– ENTESA PER TORTOSA EN DEFENSA DEL CATALÀ A LA FRANJA DE PONENT I PER LA SUPRESSIÓ DE 
LES DENOMINACIONS LAPAO I LAPAPYP DE LA LLEI DE LLENGÜES D’ARAGÓ. 
 
Prèviament a la presentació de la proposta, el senyor alcalde fa la següent explicació: Com vostès 
recorden, és la proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya que acabava essent fusionada amb 
la proposta d’Iniciativa per Catalunya en relació a la defensa del català a la Franja de Ponent i per la 
supressió de les denominacions LAPAO, LAPAPYP de la Llei de llengües d’Aragó. Donat que el primer 
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en presentar la proposta va ser Esquerra Republicana, iniciarà la defensa de la proposta el senyor 
Monclús, després continuarà en la defensa de la proposta el senyor Jordan, com a co-proposant. 
Després farem el torn de portaveus i a l’hora de concloure invertirem l’ordre, primer conclourà el 
senyor Jordan i després podrà concloure el senyor Monclús.  
 
 

*-*-* 
 

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’Iniciativa – Entesa per Tortosa. 
 
 
“ Atès que el Govern d'Aragó ha derogat la Llei de llengües de l'any 2009 per aprovar-ne una de 
nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el català es denomina LAPAO (Lengua 
Aragonesa Propia del Área Oriental) i l'aragonès, LAPAPYP (Lengua Aragonesa Propia de las Áreas 
Pirenaica y Prepirenaica). 
 
Atès que el Govern d'Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, 
signada pel Govern espanyol en data del 5 de novembre de 1992, ratificada el 9 d'abril de 2001 i 
que va entrar en vigor l’1 d'agost de 2001. 
 
Atès que la decisió del Govern d'Aragó desmantella sense respecte tot el treball científic de 
lingüistes i institucions com ara l'Institut d'Estudis Catalans o la Real Academia de la Lengua 
Española, que reconeixen que la llengua que es parla a les comarques de la Franja de Ponent és el 
català. 
 
Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i LAPAYPYP les llengües 
catalana i aragonesa, respectivament. 
 
Atès que aquest intent del Govern d'Aragó d'esquarterar la unitat del català i de reduir les variants 
locals com el calaceità, el queretà, el fragatí o el mequinensà al LAPAO podria constituir un genocidi 
lingüístic únic. 
 
Atès que la nostra llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears, Catalunya, Andorra, el País 
Valencià, l'Alguer i Sardenya i és la novena llengua europea. 
 
Atès que la decisió del Govern d'Aragó podria afectar negativament el reconeixement científic, legal i 
laboral dels habitants de la Franja a l’hora de validar els estudis i les titulacions de català amb 
relació a les titulacions equivalents al Principat de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i 
Andorra. 
 
Atès que el Govern d'Aragó han trencat tots el consensos científics i lingüístics utilitzant la llengua 
com un element d'enfrontament i de tensió, amb la intenció de crear un fals debat tot esborrant 
unes senyes d'identitat, històriques i lingüístiques pròpies de l'Aragó. 
 
Per tot això, els grups municipals d'ERC i d’Iniciativa Entesa per Tortosa proposen l'adopció dels 
següents acords en el plenari municipal: 
 
ACORDS 
 
1. Demanar al Govern espanyol i al Govern d'Aragó el compliment de la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries. 
 
2. Demanar al Govern d'Aragó la retirada de la Llei de llengües aprovada el passat 9 de maig de 
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2013. 
 
3. Demanar al Govern d'Aragó el ple reconeixement del català com a idioma que es parla a la Franja 
de Ponent. 
 
4. Demanar al Govern d'Aragó el desplegament de tots els mitjans per a l'aprenentatge de la nostra 
llengua, el català. 
 
5. Enviar còpia telemàtica d'aquests acords al Consell Comarcal del Matarranya, la Casa Reial 
Espanyola, els Governs d'Aragó, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra i l'Estat 
espanyol, i també a tots els grups polítics dels Parlaments d'Aragó, Catalunya, el País Valencià, les 
Illes Balears i Andorra. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Bé, jo llegiré, faré l’exposició de motius i diu així:  
 
Atès que el Govern d'Aragó ha derogat la Llei de llengües de l'any 2009 per aprovar-ne una de nova, 
en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el català es denomina LAPAO (Lengua Aragonesa 
Propia del Área Oriental), voldria recordar que hi ha un idioma la Xina que es diu Lapao, i l'aragonès, 
LAPAPYP (Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica). 
 
(De la resta de la proposta, el senyor Monclús fa la lectura d’acord a la reproduïda més amunt). –  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnos: Senyor alcalde, regidors i regidores, com ja s’ha comentat aquí, el nostre grup ha 
volgut fusionar amb el grup municipal d’Esquerra Republicana aquesta proposta perquè, tot i que hi 
havia algunes diferències en quant al contingut i al redactat, la finalitat era la mateixa. 
 
Jo, a les paraules del senyor Monclús, afegir que a més a més la vinculació de la ciutat de Tortosa i 
de les Terres de l’Ebre amb el Baix Aragó, amb la zona de Valderrobres que parlen el mateix que 
nosaltres, no?, el català occidental, ens fa també, o ens hauria de fer aprovar avui aquesta proposta, 
ni que sigui en un àmbit simbòlic, i com el senyor Monclús ha explicat molt bé, aquesta Llei de 
llegües d’Aragó és absolutament un disbarat des del punt de vista social, des del punt de vista 
científic nega l’existència de dues llengües, no només la catalana, sinó també l’aragonesa, que és 
una llengua que també està amb molt de perill. I a més a més, amb aquesta burla, no?, de no voler 
anomenar-les com a tals, que són l’aragonès i el català. 
 
Per la qual cosa, el què proposem al Ple de l’Ajuntament és que es posicioni en contra d’aquesta Llei 
de llengües d’Aragó en tots els punts que acabem d’escoltar per part del senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
bé, nosaltres aquí ho hem dit moltes vegades, jo ho tinc molt clar, el nostre idioma és el català. I és 
el mateix idioma es parli on es parli. Això sí, amb totes les peculiaritats, variacions, dialectes que es 
puguin tenir en compte. Però l’idioma és el català. 
 
Aquesta Llei és una barbaritat, així de clar, i una demostració de poca cultura. Aquesta Llei cal que 
sigui retirada de forma immediata.  
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No cal dir que nosaltres hi donarem suport a la moció que aquí ens presenten, tot i que hi ha un 
punt amb el que no hi estem d’acord, però que no afecta, no afecta al contingut real de la moció, 
que és això d’enviar una còpia telemàtica al País Valencià. Jo, desgraciadament, jo no en conec cap 
de País Valencià. És un país fictici, ho dic però bé, com que no afecta al contingut de la moció, hi 
donarem suport. 
 
Dit això, no volem finalitzar la nostra intervenció sense recalcar algunes coses. Si fa 30 anys el tema 
del català, el nostre idioma, s’hagués deixat en mans dels acadèmics catalans, valencians, 
aragonesos i de ses illes, en lloc de deixar-ho en mans de polítics, alguns d’ells impresentables però 
que no diré noms perquè no estan aquí i no es poden defensar, mai hauríem arribat a una situació 
tan absurda com la que tenim ara. Si el català, des del primer dia, s’hagués agafat com un tema 
cultural, un tema idiomàtic i no polític, tampoc tindríem els problemes que tenim ara. 
 
Quan la política ha entrat al món de la cultura, i quan dic cultura dic tot: idiomes, televisió ràdio, 
premsa, cine, història, educació i altres moltes coses, tot el què ha tocat la política ho ha podrit i és 
el greu problema que tenim en aquests moments. Res més, moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies, senyor Casanova. 
 
Si em permeten, només una observació, ja que ho ha tret per uns altres motius el senyor Casanova. 
Jo agraeixo sincerament el fet que Esquerra Republicana demani enviar còpies telemàtiques dels 
acords. Jo crec que això hauria de ser exemple per a tots els grups municipals que presentéssim 
mocions, perquè segurament ens facilitaria, sobretot a Secretaria, la possibilitat de no tindre que fer 
acords i acords i acords i signar-los i adreçar-los i, per tant, si vostès ho van incorporant a les 
mocions com ha fet Esquerra Republicana, jo crec que llavors no hi ha problema d’enviar moltes 
còpies, és qüestió d’esbrinar les adreces, però segur que ens facilitaria la feina a tots plegats. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo 
avanço que el nostre posicionament en aquests temes serà d’abstenció. 
 
No obstant, jo el que vull és aclarir aquest posicionament. L’abstenció no ho és tant pel fons de les 
mocions, és a dir, pels temes que plantegen, els que podem estar o no d’acord, o podem estar o no 
en desacord en elles, sinó per l’ús que es fa d’aquest instrument de debat municipal. 
 
En efecte, hi ha temes que són més propis del Parlament o del Congrés o del Senat que d’un tema 
municipal que és, a més, el d’una ciutat de vora 30.000 habitants. Pareix, com ja s’ha dit en altres 
llocs, que es vulgui forçar un parlamentarisme municipal presentant moció que per la seva 
naturalesa són pròpies d’una competència estatal, que no municipal. Mocions que, seguint aquest 
ús, són idèntiques en tots els municipis on es presenten, inclús amb el mateix programa del 
Parlament. Són mocions que per representar, no representen ni esforç en fer-les. 
 
Així doncs, no estem d’acord amb aquest ús impropi i constant de les mocions municipals que d’una 
eina fonamental de la gestió municipal es reconverteixen en una arma de joc i de joc polític. Als 
plens municipals, mocions de caire municipal normalment. 
 
Per aquest motiu, en aquests tipus de mocions deslocalitzades, considerem nosaltres, el nostre 
posicionament a partir d’ara serà, normalment, d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Efectivament, estem a una ciutat i a un territori on totes les capilaritats i tota la vertebració de 
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comunicació amb el País Valencià i també amb l’Aragó pel que fa al Matarranya, pel que fa, diguem, 
a tota la part del Cinca, tenim una cosa en comú a part d’aquest veïnatge: la llengua.  
 
I per nosaltres no és un problema. Nosaltres defensem la unitat lingüística de la mateixa manera 
que també ho defensen els nostres companys federals de ses illes, el País Valencià i en el cas que 
ens ocupa també de l’Aragó, començant per l’expresident, el Marcelino Iglesias, fill de la Franja i 
catalanoparlant. 
 
Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta d’Iniciativa i d’Esquerra Republicana. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, ja els hi 
avanço que també compartirem el suport a aquesta moció. 
 
És evident que els nostres veïns de territori parlen el català i que tots ells i nosaltres ens entenem 
perfectament perquè parlem la mateixa llengua. 
 
Aquesta Llei ha estat aprovada pel Partit Popular i pel Partit Aragonès i supedita la realitat lingüística 
de la Franja a criteris estrictament polítics, volent aniquilar el català a la Franja des de la més 
irresponsabilitat política. Per tant, tenint present que la comunitat científica avala unànimement que 
la llengua parlada a les comarques de la Franja és el català, mostrem el nostre rebuig absolut i 
instem al Govern d’Aragó a què ho deixi sense efecte. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, agraïm el vot 
favorable de tots els grups municipals en defensa del català i també, en aquest cas, de l’aragonès. 
Hem de lamentar l’abstenció del Partit Popular.  
 
Pensem que era un deure per part del nostre Ajuntament, com a un territori, aquí també s’ha dit, 
vinculat amb el Matarranya, amb Valderrobres i amb tota la zona del Baix Aragó, aquest 
posicionament. Són els nostres veïns, tenim una vinculació històrica i també en l’actualitat. 
 
I nosaltres sí que pensem que cal protegir la nostra llengua, es parli on es parli, es parli com es parli 
i també des d’allí on faci falta, en aquest cas des de la nostra institució, l’Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Em sumo als agraïments que ha fet el company 
Jordi Jordan a tots els grups que s’han posicionat. Potser només fer una reflexió al senyor Dalmau, 
perquè ha dit que és una moció deslocalitzada. Jo crec que és molt localitzada. Tortosa i les Terres 
de l’Ebre són frontissa dels que jo entenc com a països catalans, algú ho pot entendre d’una altra 
manera, i arribar des de baix, per això té importància portar-ho també als ajuntaments, arribar des 
de baix fins a dalt, jo crec que això va a favor de què es reflexioni i que no li diguéssim al català que 
es parla a la Franja el nom que té un idioma que es parla a la Xina. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb vint 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2), 
CiU (12), PSC (3) i PxC (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP. 
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18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA PER A LA CREACIÓ D’UNA 
COMISSIÓ D’EXPERTS QUE ESTUDIÏ I REALITZI ELS TREBALLS NECESSARIS PER PRESENTAR LA 
CANDIDATURA DE TORTOSA PER SER RECONEGUDA COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER LA 
UNESCO. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
 
“ La ciutat de Tortosa compta amb un conjunt històric - artístic molt extens i notable fruit dels més 
de 2000 anys d'història, els quals han deixat un llegat patrimonial de primer ordre en el nostre país. 
 
La catedral de Santa Maria, el castell de la Suda amb la gran quantitat de muralles i fortificacions, 
els diferents palaus, els Reials Col·legis així com altres elements conformen un dels nuclis antics 
més extensos i diversos de Catalunya. De fet, el patrimoni històric tortosí aglutina diversos 
reconeixements oficials tant en l'àmbit nacional com estatal, gràcies a la seua importància i 
singularitat. 
 
D'altra banda, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), 
organisme internacional que vetlla per la promoció del patrimoni històric, ofereix diferents projectes 
de reconeixement d'un determinat indret, a partir de diferents criteris de selecció, entre les quals 
destaca la figura més important coneguda com a "Patrimoni de la Humanitat". 
 
Iniciativa - Entesa per Tortosa recollia en el seu programa electoral el compromís d'iniciar els treballs 
per presentar una candidatura de Tortosa perquè optés a aquest reconeixement. 
 
Atès que el Patrimoni de la Humanitat o Patrimoni Mundial és un pla de protecció dels béns culturals 
i naturals del món, proposat per la UNESCO, a través de la "Convenció sobre la Protecció del 
Patrimoni Mundial Cultural i Natural", aprovat el 1972. 
 
Atès, en paraules del mateix Sr. Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, que 
aquest reconeixement és possible per a la ciutat de Tortosa. 
 
Atès, que en l'informe sobre estratègia turística al municipi de Tortosa, realitzat per la càtedra local i 
regional de la Universitat Rovira i Virgili, es recomana la creació d'una comissió d'experts per avaluar 
aquesta proposta. 
 
Atès el recent reconeixement per part de la UNESCO del nomenament de Reserva de la Biosfera a la 
candidatura de les Terres de l'Ebre. 
 
El grup municipal d'Iniciativa – Entesa per Tortosa proposa al Ple els següents acords: 
 
ACORDS 
 
PRIMER - La creació, durant l'any en curs, d'una comissió d'experts amb l'objectiu de dissenyar la 
planificació, les gestions i els informes necessaris per a que Tortosa opti a ser reconeguda com a 
Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
SEGON - Aquesta comissió haurà d'estar conformada per membres experts en la gestió patrimonial, 
amb el teixit associatiu implicat amb la defensa activa del patrimoni local, així com un representant 
de cada grup municipal d'aquesta corporació. 
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TERCER - Facilitar des de la corporació municipal els recursos tècnics necessaris per al bon 
desenvolupament de la feina d'aquesta comissió. 
 
QUART - Cercar el més ampli suport en l'àmbit associatiu i de les administracions públiques de les 
Terres de l'Ebre, un cop elaborada la candidatura, tot explicant els beneficis que aquest 
reconeixement comportaria per al conjunt del territori.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnos: Senyor alcalde, regidors i regidores, els presentem una proposta, tal i com acabem 
de sentir, per a què l’Ajuntament de Tortosa creï una comissió d’experts que estudiï i realitzi els 
treballs necessaris per presentar en un futur una candidatura de la nostra ciutat per ser reconeguda 
com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. 
 
És evident la importància del patrimoni històric de la nostra ciutat que té més de 2000 anys 
d’història. Un patrimoni que ja està reconegut en algunes figures, com el seu conjunt històric – 
artístic que està declarat d’interès estatal i que aglutina diferents monuments, també, d’interès 
nacional, com és la catedral de Santa Maria, com és el Castell de la Suda i totes les fortificacions de 
l’època medieval o moderna o com són tants i tants altres elements que tenim a la nostra ciutat. 
 
Per una altra banda, també existeix la UNESCO, una institució internacional que treballa per 
l’educació, la ciència i la cultura, la qual té un programa de reconeixement a aquelles ciutats o 
indrets que tenen un patrimoni important. Un programa que es coneix com a Patrimoni de la 
Humanitat, per part d’aquesta UNESCO, que és també complementari a un altre programa que 
aquests últims dies s’ha posat en coneixement, com és el fet de què les Terres de l’Ebre hagin sigut 
reconegudes Reserva de la Biosfera també per part de la UNESCO. 
 
Per una altra banda, en relació a aquest fet, que era un compromís electoral del nostre partit polític, 
s’han afegit algunes veus que veuen interessant les possibilitats de què Tortosa es presenti per 
obtenir aquest reconeixement. Per una banda, el mateix senyor Federico Mayor Zaragoza, que és ex-
director general de la UNESCO, que públicament en dos ocasions ha dit que Tortosa té possibilitats 
de obtenir aquest reconeixement. I en segon lloc, la Universitat Rovira i Virgili, que en un estudi 
encarregat pel nostre Ajuntament, ha proposat precisament la creació d’aquesta comissió d’experts 
perquè l’Ajuntament pugui, finalment, presentar un projecte. 
 
Pensem que seria un programa, un projecte que carregaria d’il·lusió a la nostra ciutadania, que 
beneficiaria moltíssim a la ciutat, portant-la al progrés i a un desenvolupament cultural i econòmic 
sobretot, posant-la en el que seria el mapa del turisme a nivell no només català, sinó internacional i 
com pensem que és una projecte que s’hauria de fer des d’aquesta institució, proposem la creació 
d’aquesta comissió per a que en el termini d’un any es pugui crear aquesta comissió i allà es facin 
els diferents passos, com les gestions i els informes necessaris per a que en el futur Tortosa pugui 
presentar la seva candidatura per ser reconeguda patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. 
 
També en el segon acord proposem, evidentment, que aquesta comissió estigui formada per 
membres experts en la gestió patrimonial, que és el que ens recomana la Universitat. I a banda 
d’aquests experts, també amb el teixit associatiu implicat amb la defensa activa del patrimoni, que 
és també una de les recomanacions de la Universitat Rovira i Virgili, i també amb la presència de 
cada grup municipal d’aquesta corporació per a que hi hagi una representació plural. 
 
En un tercer acord, el que proposem també és que des de la corporació municipal es facilitin tots els 
recursos tècnics necessaris per al bon desenvolupament del funcionament d’aquesta comissió. 
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I finalment, en el quart punt també demanem que des de l’Ajuntament i des d’aquesta comissió es 
busqui el suport de la resta d’institucions de les Terres de l’Ebre perquè pensem que aquest projecte 
beneficiaria no només a la ciutat, sinó al conjunt del territori. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
no cal ni dir que al nostre grup municipal sempre hem dit que allò que sigui bo per a Tortosa serà bo 
per a nosaltres. 
 
Vist l’informe que la Universitat Rovira i Virgili ha fet sobre l’estratègia turística al municipi de 
Tortosa, on recomanen la creació d’una comissió d’experts per avaluar aquesta proposta, tot i que 
seria una proposta, com bé diu l’informe, a mig – llarg termini, i que podria suposar una despesa 
molt important al tenir que fer front a la rehabilitació d’edificis històrico-artístics. Tenim el raonable 
dubte de què amb la situació econòmica actual puguem fer front a una despesa tan important com 
aquesta. Tot i això, creiem que la creació d’una comissió d’experts, per a que en un futur la nostra 
ciutat pugui optar a ser patrimoni de la humanitat de la UNESCO, és un punt de partida al que cal 
donar suport. 
 
Evidentment, estem d’acord amb els quatre punts de la moció, tot i que ens agradaria afegir un 
detall, que és que tots els membres d’aquesta comissió d’experts ho haurien de fer de forma 
voluntària i no retribuïda, per evitar més despesa i també per intentar que tot el territori, totes les 
institucions i entitats del territori se sumessin en una sola veu a aquesta comissió. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, si la 
importància dels parcs naturals del Port i del Delta o la importància excepcional de la diversitat 
enorme de la flora i la fauna de les Terres de l’Ebre han rebut fa molts pocs dies la consideració de 
Reserva de la Biosfera, bé, doncs que hem de dir de la importància històrica i artística de Tortosa? 
 
Avui a Tortosa també estem assistint a una estructuració seriosa de tots els elements de diferent 
naturalesa i potencialitats que s’integren en el nostre espai turístic, creant en aquest àmbit, el del 
turisme, un projecte de ciutat amb segell de qualitat. 
 
Amb el recolzament de l’inici del camí per aconseguir el nomenament de Tortosa com a patrimoni de 
la humanitat, recolzament que suposa aprovar la proposta que inclou aquesta moció que avui anem 
a aprovar, no fem res agosarat si tenim en compte el nostre patrimoni o si considerem altres ciutats, 
indrets o activitats que avui tenen aquesta consideració i els beneficis de tot tipus que aconseguir 
que Tortosa sigui reconeguda, en el seu moment, com a patrimoni de la humanitat li pot portar a ella 
i li pot portar a tots els ciutadans i ciutadanes de Tortosa. 
 
Per això, evidentment, perquè cal fer això, donar aquest pas, donar aquest petit gra de sorra, és pel 
que el nostre posicionament és favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde.  
 
Bé, això que ens proposa el grup d’Iniciativa és el que se’n diu planificació estratègica. Estem 
totalment d’acord en què es comenci pas a pas i que es comenci així, perquè la planificació 
estratègica en turisme ja la va iniciar Esquerra Republicana de Catalunya de la mà, de la mà dels 
consells comarcals també, ja fa temps a nivell de totes les Terres de l’Ebre, amb el que s’anomenava 
Pla de dinamització turística. Després, amb el Pla estratègic de turisme de les Terres de l’Ebre i a 
nivell de Tortosa amb el què avui en dia s’està desenvolupant, que és el Pla de foment turístic. 
 
Aconseguir aquest objectiu, que ens reconeguin aquest segell de qualitat que ara proposa el grup 
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municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa, suposaria una distinció més a la ciutat. I això, aquesta 
distinció afectaria directament a l’economia local a través del negoci turístic. I el turisme, com hem 
dit altres vegades, dóna feina, dóna diners. Per tant, la nostra posició és òbviament sí. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, 
regidors, certament la importància del patrimoni històric de la ciutat de Tortosa, del patrimoni 
cultural, del patrimoni natural, del patrimoni també etnogràfic, la confluència històrica en la 
influència que ha tingut en la societat les diferents religions fan de Tortosa una singularitat 
extraordinària, mereixedora, segur, d’aquests segell de reconeixement per part de la UNESCO. 
 
Crec que va ser l’any 99 – 2000 que es van iniciar gestions, fins i tot directament a la ciutat de 
París, per caminar en aquesta direcció. Tant de bo que es pugui continuar aquest treball i que es 
pugui assolir aquest objectiu i, per tant, donarem suport a la moció d’Iniciativa per Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta, 
més enllà de ser una proposta electoral d’un partit polític que respectem, és una proposta que 
voldria recordar que presenta la Universitat Rovira i Virgili, l’informe elaborat i treballat amb 
l’Ajuntament sobre estratègia turística al municipi de Tortosa en el marc del Pla de foment.  
 
Ens sembla molt bé la proposta, compartim la proposta, tant de bo es produís, ja s’han iniciat 
gestions treballant en aquest sentit. Però cal fer molta feina prèvia i aquesta feina prèvia s’ha de fer 
ben fet i, per tant, no estem d’acord en què això es porti a aprovació, es porti a petició amb una 
moció, entenem que no es fan així les coses. Quantes vegades, li voldria preguntar al senyor Jordan, 
això ens ho ha dit en Junta de Portaveus? O quantes vegades ho ha proposat al regidor de Cultura? 
O quantes vegades ho ha portat a la Comissió de Serveis a les Persones? Cap, entenc jo, pel que 
m’han dit i pel que jo he sentit a la Junta de Portaveus. Per tant, creiem que hi ha coses que s’han 
de fer conjuntament amb tots, que s’han de treballar, que no es porten a terme amb una única 
moció i amb això voldria recordar un exemple que tenim molt recent: la Reserva de la Biosfera. 
 
La Reserva de la Biosfera no va tirar endavant a cop de mocions o d’utilitzar-ho políticament uns o 
altres, partits polítics. Uns partits polítics, o un Govern ho va iniciar i després un Govern ho ha 
culminat i, en tot cas, uns i altres hem estat totalment units per tal de tirar endavant això. 
 
Per tant, creiem que aquesta no és la manera i, per tant, no ho compartirem. A més a més, tampoc 
compartim el de la comissió d’experts amb partits polítics perquè entenem que la comissió d’experts 
ha de ser això, una comissió d’experts amb experts, no amb representants de partits polítics per 
allà.  
 
Per tant, no compartim aquesta manera de fer, sí que compartim el fons, no la forma i, per tant, no li 
podrem donar suport a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair 
el vot favorable de tots els grups municipals que, excepte Convergència i Unió, han sigut tots en 
relació a la nostra proposta. 
 
També vull recordar que, per algunes de les intervencions que s’han dit aquí, que el que nosaltres 
proposem és la creació d’una comissió d’experts per analitzar totes les possibilitats per a què en un 
futur es presenti aquesta candidatura i, per tant, no estem parlant directament de presentar ja la 
candidatura sinó precisament tot el contrari, planificar estratègicament aquesta candidatura i tot 
allò que s’ha de fer en el futur. 
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En segon lloc, pensem que és un projecte de ciutat que, evidentment, s’ha de començar ara i a més 
a més, encara que al grup de Convergència i Unió no els hi agradi, aquesta proposta la portàvem al 
nostre programa electoral i..., sí, sí, poden dir el que vulguin però a les eleccions vostès van arribar a 
dir públicament que això era inviable i impossible per a sempre, però el temps el que ha acabat fent 
és posar a cadascú al seu lloc i precisament després Federico Mayor Zaragoza públicament ja va dir 
que sí que era possible i ara, un estudi que vostès encarreguen a la Universitat Rovira i Virgili, els hi 
diuen que allò que Iniciativa fa més de dos anys els hi va proposar és possible i que hauríem de 
començar a treballar. 
 
Per tant, considerem molt negatiu el vot contrari del grup que té majoria absoluta. Pensem, en 
aquest sentit, que vostès no saben tolerar cap tipus de proposta, ni que sigui en positiu, pel que fa a 
la nostra ciutat. I també dir-los-hi que més enllà de vostès i la seva majoria absoluta, aquesta 
proposta s’acabarà duent a terme perquè Tortosa està molt per damunt dels seus dotze regidors i 
regidores. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Començaria dient-li que el primer que he dit és que 
és una proposta electoral, però en tot cas no em cauen els anells de reconèixer-li que vostè tenia 
aquesta proposta electoral. En cap cas hem dit mai ningú de nosaltres, o digui’m on i com, que 
nosaltres no estem d’acord en què això es pugui portar a terme. Mai, mai. Per tant, no digui 
mentides ni digui coses que no són veritat, sinó ens les ensenya o ens les demostra on les ha dit. 
 
També li voldria recordar que la primera vegada que aquest Ajuntament fa alguna cosa per això, 
conjuntament amb la Rovira i Virgili, i que està fent alguna cosa per això és un govern de 
Convergència i Unió. Per tant, i també li recordaria el patrimoni aquest que ens ha anomenat, jo diria 
que existia ja quan governava Convergència i Unió a la ciutat. No, no és nou ara el Castell de la Suda, 
la catedral, tot això ja ho teníem aquí quan governava Iniciativa, per tant, el qui ho està fent és un 
Govern de Convergència i Unió però que, en tot cas, estem absolutament d’acord i què el que 
entenem és que no hem de fer partidisme d’això, que ha d’anar tothom a una i ho hem de portar 
conjuntament, igual amb l’exemple que li he posat amb el tema de biosfera. 
 
Però bé, en tot cas vostè sabrà quines són les seves maneres i al final com es portarà a terme, si es 
porta i tenim la sort de què es pugui portar, qui ho farà. I potser serà aquest Govern i potser no li 
agradarà a vostè llavors. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores. Miri, senyora 
Meritxell Roigé, ho va dir vostè. Vostè al de debat de la SER, que aquí tenim als periodistes de la 
SER, en el debat de les últimes eleccions municipals, fent burla en una entrevista a la SER amb els 
altres representants, fent burla d’aquesta proposta.  
 
I vostès no han fet res en relació al que és la candidatura del patrimoni de la humanitat de la 
UNESCO. Vostès el que han fet ha sigut encarregar a la Universitat Rovira i Virgili un estudi, després 
de sis anys d’estar governant, per veure què poden fer en turisme, perquè ara se n’han donat 
compte que la bombolla immobiliària ha esclatat i ara, de sobte... Sí, sí, sí, se’n recorden vostès del 
camp de golf que juntament amb els socialistes proposaven com el futur de Tortosa? Ja veiem on 
està el camp de golf. I resulta, i resulta, si em deixen acabar, gràcies, resulta que la Universitat 
Rovira i Virgili, a l’estudi que vostès els hi han encarregat, els hi diuen de tirar endavant de tirar 
endavant aquesta proposta. El que passa és que vostès són incapaços, incapaços de ser humils i 
assumir que de vegades s’equivoquen i que de vegades els altres tenim proposta també positives i 
molt bones per a la nostra ciutat. I en tot cas lamento, lamento sincerament, el seu vot contrari. 
Moltes gràcies. 
 

52  /87  



Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Una pregunta, senyor Jordan: qui va aprovar el POUM 
que preveia un camp de golf? Qui? Quins partits polítics? Digui’m, què va fer Iniciativa per 
Catalunya? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Bé, senyora Roigé, per al·lusions, no obrim, no 
obrim...., conclou el senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: A veure, jo li recordo, senyora Roigé, que el POUM 
que es va aprovar i que va tardar prou, finalment es va voler modificar perquè va venir una empresa 
de fora a fer la proposta de la creació d’aquest camp de golf a Vinallop, que no era el camp de golf, 
eren 1200 pisos de luxe. I vostè recordi, vostè recordi, en un debat com es va enfrontar amb 
Iniciativa defensant aquell model. I, precisament, l’únic partit polític, i en aquell moment era molt 
difícil, que es va posicionar en contra del camp de golf, encara que estiguéssim dins els Govern, vam 
ser nosaltres. I si vostè això no ho vol entendre, vostè està mentint. Vull dir que allà vostè el que diu, 
el que fa, però en tot cas, aquell camp de golf que defensaven els socialistes i defensaven vostès 
com a model de futur de la nostra ciutat, se n’ha anat pel riu no sé on. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Últim torn d’al·lusions, per mentides amunt, mentides 
avall, senyora Roigé. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Acabo només pel tema de la mentida. 
 
Senyor Jordan, està recollit, el POUM amb un camp de golf el va aprovar Iniciativa en aquell moment, 
no Convergència i Unió, tot i compartir-ho eh, però que en tot cas, Iniciativa estava al Govern, no 
devia pintar res perquè al final ho van aprovar igual, però que en tot cas va aprovar un POUM que 
reflectia i que hi havia un camp de golf. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Bé, vostè mateixa pot dir el que vulgui. Això és fals. 
La modificació s’havia de fer després, la modificació s’havia de fer després, però no entraré en 
aquestes discussions. 
 
Si ara vostès ens volen posar l’etiqueta de defensors del camp de golf de Vinallop, després de fer 
totes unes eleccions municipals essent l’únic partit que ens vam posicionar en contra, allà vostès. 
Els ciutadans ja saben el què defensava cadascú. 
 
I lamento, tornant al què els hi proposem, que votin en contra una proposta que és molt bona per a 
Tortosa i que vostès, sense cap tipus d’argument, l’han votat en contra. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), PSC (3), 
ERC (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU. 
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19 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA EXIGINT LA RETIRADA DEL 
PROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE). 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
 
“ Atès que el Consell de Ministres del passat divendres, 17 de maig de 2013, va aprovar el Projecte 
de llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) per a que es doni pas al seu tràmit 
parlamentari. 
 
Atès que el text actual ha estat aprovat sense consens amb la comunitat educativa, ni amb els 
agents socials ni amb els governs autonòmics ni locals, ni amb els partits polítics de l'oposició. 
 
Atès que la LOMCE és la setena reforma en profunditat de la norma estatal d'educació en 35 anys 
de democràcia i la seva manca de consens anuncia una vuitena reforma, una situació inèdita a la 
resta de països europeus i que provoca incredulitat, incertesa, frustració i indignació en el 
professorat i en el conjunt de la societat. 
 
Atès que la LOMCE ataca el model d'immersió lingüística, pretén segregar els alumnes en funció de 
la llengua i relega el català com assignatura no troncal. Recentralitza les decisions educatives pel 
que fa al currículum ja que l'Estat espanyol marca la major part de continguts (assignatures troncals) 
i té la voluntat d'homogeneïtzar l'educació de forma efectiva creant nombroses avaluacions o 
revàlides comunes per a tot I'Estat espanyol com a eina de control sobre la metodologia, el contingut 
i els valors i com a condicionant als mestres a I'hora de prioritzar continguts. 
 
Atès que la LOMCE va molt més enllà dels aspectes lingüístics i recentralitzadors més criticats pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya i ataca la cohesió social perquè no fa cap referència als 
alumnes amb necessitats educatives específiques, segrega els alumnes per capacitats des de 2n. 
ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics diferenciats, separa els alumnes en funció de 
I'elecció de I'assignatura de religió i incentiva la segregació per sexes blindant els concerts 
econòmics a les escoles que la practiquen. 
 
Atès que també fomenta l'exclusió i la segregació i promou la competència entre l'alumnat i entre els 
centres per damunt del valor de la cooperació i del treball en equip. Prioritza els resultats per davant 
de la qualitat i de l'equitat dels processos educatius, preveu la publicació de rànquings i, fins i tot, 
mesures correctores pels centres amb baixos resultats. 
 
Atès que la LOMCE va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu perquè elimina 
l'assignatura d'Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions de la cúpula eclesial, torna a 
col·locar amb força la religió com assignatura que compta per a la nota final d'ESO. 
 
Atès que també és un atac al model d'escola democràtica perquè la participació del professorat i de 
les famílies queda reduïda, es redueix igualment l'autonomia dels centres, els consells escolars 
seran consultius i perden competències en favor de les direccions i les direccions són escollides 
amb més intervenció per part de l'Administració. 
 
Atès que la LOMCE relega els governs locals perquè els municipis deixen de ser interlocutors per a la 
programació de l'oferta educativa i no tindran representants en els consells escolars d'escoles 
concertades. Fet que quedarà reforçat per la reducció de les competències municipals prevista en la 
reforma de la Llei de bases de règim local. 
 
Atès que la LOMCE defineix l'educació com un servei i no pas com un dret i afavoreix la privatització i 
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l'esperit mercantilista. Amplia la durada dels concerts econòmics a sis anys, blinda les escoles d’elit 
que segreguen els alumnes per sexes, permet la selecció d'alumnes, crea rànquings de resultats i no 
assegura la gratuïtat en l'educació infantil i en els estudis post-obligatoris. Tampoc garanteix l'oferta 
pública suficient en un territori perquè l'oferta s'ordenarà en funció de la demanda de les famílies i, 
per tant, l'escola pública pot quedar com a oferta subsidiària de la concertada. 
 
Atès que la LOMCE també oblida aspectes fonamentals com l'educació de les persones adultes i 
l'educació al llarg de la vida. 
 
Per tot això, el grup municipal d'Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa al Ple els següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer - Exigir al govern de l'Estat espanyol la retirada del Projecte de llei de millora de la qualitat 
educativa (LOMCE) perquè si s'aplica significarà una pèrdua de la qualitat de la participació de la 
comunitat educativa i dels governs locals, perquè atempta contra la cohesió social i la immersió 
lingüística a Catalunya, recentralitza, segrega i mercantilitza l'educació i perquè tindrà un impacte 
negatiu en la qualitat de l'educació. 
 
Segon - Exigir el cessament immediat del ministre d'educació, Sr. José Ignacio Wert, per la seva 
manca de diàleg i de consens amb la comunitat educativa, els agents socials, els governs 
autonòmics i locals i els partits polítics de l'oposició. 
 
Tercer - Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i a tota la comunitat educativa de Catalunya a 
mantenir el sistema d'immersió lingüística i el conjunt de programes de cohesió socials, malgrat 
l'aprovació de la LOMCE. 
 
Quart – Sol·licitar a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, i de l'Estat espanyol, FEMP, 
un posicionament contrari a la LOMCE basat en tots els aspectes descrits en aquesta moció. 
 
Cinquè - Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l'Estat espanyol, al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i 
de les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM), a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEP), als centres educatius i a 
les organitzacions de pares i mares del municipi. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnos: Senyor alcalde regidors i regidores, portem aquí una altra moció, en aquest cas 
demanant la retirada del projecte de la Llei orgànica de millora de qualitat educativa, la Llei 
d’educació que és coneguda com a LOMCE i que ha aprovat un altre Govern amb majoria absoluta, 
en aquest cas el Govern central del Partit Popular. 
 
En primer lloc, des del nostre grup municipal volem recordar la importància de l’educació, sense 
educació no hi ha progrés en cap país. I precisament aquells països que més inverteixen en 
educació, són aquells països que sempre tenen un desenvolupament del conjunt de la seva societat 
en la seva millor possibilitat. 
 
En segon lloc, també volem recordar que la inversió en educació a Catalunya està per sota de la 
mitjana, tant espanyola i, evidentment, la mitjana espanyola en quant a inversió en la educació està 
molt per sota de la mitjana europea. 
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I en tercer lloc, volem també recordar que aquesta Llei d’educació que ha proposat el Govern central 
és una Llei que s’ha fet sense cap tipus de consens en tota la comunitat educativa i, per tant, això 
significa que no s’han posat a parlar ni a negociar amb els representats dels estudiants, amb els 
sindicats dels estudiants, ni amb els sindicats dels professors, ni amb les associacions de pares i 
mares del alumnes, la qual cosa mai havia passat en tota la història democràtica de l’Estat 
espanyol. És, de fet, la setena reforma educativa que Espanya, l’Estat espanyol vol dur a terme sense 
cap tipus de consens, tampoc amb la resta de formacions polítiques.  
 
En aquest sentit, hi ha alguns dels elements d’aquesta Llei educativa que directament ataquen al 
que és el nostre país, a Catalunya, com el fet de la immersió lingüística, el model d’immersió 
lingüística, ja que es poden arribar a segregar els alumnes en funció de la llengua i, a més a més, 
relega el català, que abans també l’estàvem defensant en el cas de l’Aragó, com a una assignatura 
no troncal i, per tant, no una assignatura principal. 
 
En segon lloc, també un altre dels aspectes que ataca directament a Catalunya és en quant a la 
recentralització de les decisions educatives. I aquí estem parlant sobretot de què des del Govern 
central es marcarà el que és el currículum de la majoria d’assignatures i abans això es feia també de 
manera participada amb la resta de les comunitats autònomes. 
 
Més enllà d’aquests dos elements, que directament ataquen al nostre país, a Catalunya, també hi 
ha set elements més que per al nostre grup són molt importants i que ataquen l’educació entesa 
com un dret social de la majoria de la població, per tant, també de les classes mitjanes i de les 
classes populars i per això les manifestacions que han hagut en contra d’aquesta Llei no s’han 
centrat només a Catalunya, sinó que s’han centrat arreu de l’Estat espanyol. 
 
En aquest sentit, hem de recordar que aquesta Llei no preveu en cap moment cap tipus de 
contemplació per a aquells alumnes que tinguin unes necessitats educatives específiques i 
comença també a segregar a l’alumnat a partir de segon d’ESO, en funció de les seves capacitats. I, 
a més a més, incentiva la segregació per sexes blindant els concerts econòmics a les escoles que la 
practiquen. 
 
En segon lloc, aquesta Llei també parla de la competència entre l’alumnat i també entre les escoles 
i els instituts i això des del nostre grup no ho podem entendre perquè nosaltres pensem que els 
valors que s’han de donar són precisament, més enllà de la competència, també la cooperació i el 
treball en equip. Fins i tot es preveu la publicació d’un rànquing de les escoles, la qual cosa també 
crearia molts diferències entre els diferents centres escolars. 
 
En un tercer element, també el que fa aquesta Llei és anar en el sentit contrari de la laïcitat del 
sistema educatiu, perquè elimina l’assignatura de l’educació per la ciutadania que intentava 
promoure a ciutadans informats, a ciutadans actius en relació als seu drets. I en aquest cas, la 
religió compta com una nota d’una assignatura normal, quan nosaltres pensem que la religió hauria 
de ser una cosa subjectiva del diferents creients. 
 
En un quart punt, també aquesta Proposta de llei és un atac al model d’escola democràtica, perquè 
tant la participació del professorat com de les famílies queda reduïda. I també els consells escolars 
seran consultius i tot això passarà, sobretot, en favor de les direccions, la qual cosa elimina, no?, 
aquesta escola democràtica que havíem creat des de la transició. 
 
Un punt també interessant per al nostre Ajuntament és que aquesta Llei el que fa és relegar els 
governs locals dels ajuntaments perquè els municipis deixen de ser interlocutors per a la 
programació de l’oferta educativa i no tindran representants en els consells escolars de les escoles 
concertades.  
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Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde comunica al senyor Jordan que hauria d’anar acabant la seva exposició, ja que ha 
esgotat el seu temps. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Prossegueix el senyor Jordan, per finalitzar: 
 
I finalment, per acabar, dos punts més: afavoreix la privatització perquè no assegura la gratuïtat del 
que és l’educació infantil i tampoc en els estudis post-obligatoris com batxillerats o cicles. I 
finalment, oblida l’educació de les persones adultes al llarg de tota la seva vida. 
 
És per això que el nostre grup municipal el que fa és presentar aquesta moció per rebutjar aquesta 
Llei i per demanar una altra vegada el cessament del ministre d’educació, el senyor José Ignacio 
Wert. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, al Ple 
ordinari del dia 7 de gener d’aquest any, el nostre grup municipal ja va donar suport a una moció 
que van presentar conjuntament quatre grups d’aquí, aquí representats, on es demanava la retirada 
del llavors Avantprojecte de llei, ara Projecte de llei de la LOMCE. Així mateix, també donàvem suport 
a demanar la dimissió del ministre Wert.  
 
A l’acta d’aquell Ple ordinari es pot llegir perfectament com nosaltres vam donar suport a aquella 
moció. Per tant, i per no repetir el mateixos arguments que ja vam donar llavors, simplement dir que 
votarem a favor de la moció que aquí es presenta. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo 
simplement reiterar-me en la postura anterior, és a dir, de què la nostra situació, la nostra valoració 
serà d’abstenció. 
 
Però remarcant, més ràpidament, que l’abstenció no està relacionada, no té res a veure amb els 
temes que es plantegen, sinó amb l’ús que es fa d’aquest instrument de debat municipal en temes 
que no són propis del Ple, que són més propis d’un Parlament o d’un Congrés o d’un Senat que d’un 
Ple municipal. 
 
Així doncs, no estem d’acord amb aquest ús impropi i constant de les mocions municipals, que de 
una eina fonamental de la gestió municipal es reconverteixen en una arma de joc, i de joc polític. 
 
Reiterem: als plens municipals, mocions de naturalesa i competència municipal, normalment. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores 
i senyors regidors, ens hem de sumar a totes les accions conjuntes que es facin contra la LOMCE. 
Esquerra Republicana així ho va manifestar reiterades vegades i ho està defensant, tant al Congrés 
com al Parlament com el set de gener, quan va presentar la moció. 
 
El nostre president, Oriol Junqueras, ha manifestat l’amenaça de l’Estat contra l’educació pública a 
Catalunya i també contra l’economia, la sanitat i el mercat laboral, que només s’acabarà quan els 
marcs legals siguin determinats pel poble de Catalunya. 
 
El que no ens convé als catalans i catalanes i en aquest cas als tortosins i tortosines és estar 
indefinidament debatent sobre com intentem preservar els valors de la nostra societat, també la 
societat, evidentment, tortosina.   
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LOMCE ha situat en direcció els valors que es promouen des de les democràcies més avalades 
d’Europa. La Llei Wert intenta trencar el model d’escola comprensiva i inclusiva a través d’un model 
de segregació de l’alumnat en funció de les qualificacions acadèmiques o de la via curricular. La 
segregació per motius de poder adquisitiu, la segregació per motius de gènere. Tornarem a aquella 
escola dels xiquets amb les bates a ratlles de color azul y las niñas de bata color rosa de cuadros 
Vichy. La supressió dels consells escolars i dels municipals, això ens afecta molt a Tortosa. En el 
model de governança de les escoles on la direcció tindrà plena potestat de dir: tu eres amigo mío, 
vales, te quedas aquí o subjetivamente esto lo opino yo y sino te vas a otra escuela.  
 
La Llei del Govern del PP fa una recentralització de control del currículum educatiu i de les 
avaluacions, es carreguen la llengua materna i vehicular, el tortosí, el català. Se’ns carreguen 
d’aquesta manera la nostra història, les tradicions, les costums i tota una manera de fer i pensar. Si 
ho va dir molt clar el senyor ministre Wert: Vamos a españolizar a esos catalanes.  
 
En definitiva un atac al sistema educatiu democràtic i al model d’immersió lingüística que ha estat 
reconegut mundialment com un model d’èxit, amb ampli suport social i polític. 
 
Però de la mateixa manera que les nostres mestres, com l’estimada Fortesa, Algueró, Torredeme o 
la petita Montserrat Viladrich van lluitar en una insubmissió diària, nosaltres tornem a lluitar, tornem 
a sofrir... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde per indicar a la senyora Gamundi que hauria d’anar 
acabant amb la seva exposició. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
La senyora Gamundi reprèn el seu discurs: Acabo senyor alcalde. 
 
Tornem a lluitar, tornem a sofrir i tornarem a vèncer. Nosaltres votarem que sí a la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies. 
 
Ja fa uns mesos, el nostre grup municipal va presentar una proposta, una moció en contra, diguem, 
del Projecte del que avui es presenta com a retirada de Llei orgànica i per tant, en conseqüència, 
votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta 
Llei és un atac a l’autogovern de Catalunya, no segueix cap criteri pedagògic, sinó que respon a 
criteris estrictament polítics i partidistes. És un atac frontal al model educatiu que fa més de 30 anys 
que funciona amb tot l’èxit aquí al nostre país i, per tant, el nostre vot és absolutament a favor 
d’aquesta moció, perquè rebutgem aquest model educatiu que comporta aquesta Llei. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
moltes gràcies a tots els grups, una vegada més, que ens han votat a favor de la nostra proposta. 
 
També volia recorda que la proposta o la moció que fa uns mesos vam presentar diferents grups era 
sobre l’Avantprojecte de llei, en aquell moment encara no s’havia aprovat, mentre que ara sí ja és 
Llei. 
 
També dir-li al senyor Dalmau que aquí en aquest Ajuntament estem per fer política, som polítics i 
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fem propostes polítiques i aquesta Llei afecta a molts de tortosins i tortosines perquè, tot i que 
s’aprovi al Congrés dels Diputats, finalment també afecta a la nostra ciutat i, sobretot, als tortosins i 
tortosines de les classes mitjanes i populars que no arriben a final de mes i que ara estan veient 
també que han de pagar cada vegada més per l’educació. 
 
És una Llei, aquí també s’ha dit, que ens porta 40 anys enrera i, per tant, a èpoques ja passades. I la 
prova de què és una mala Llei i que s’ha fet de la manera pitjor és el fet de que hi hagi un consens 
de tota la comunitat educativa, que això no havia passat mai en tota la democràcia, de pares i 
mares, de tots els sindicats d’estudiants i de tots els sindicats dels professors.  
 
Per tant, nosaltres, com he dit al principi, pensem que l’educació és molt important per al progrés 
del país i cal apostar-hi i precisament aquesta Llei el que fa és tot el contrari. Moltes gràcies. 
 
 

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

*-*-* 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Ara tocaria el punt número 20, que ha quedat 
subsumit al punt número 17 i, per tant, el 20 seria el que anava com a 21. 
 
 
20 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA DE PETICIÓ DE 
MESURES PER MINIMITZAR EL RISC D’INCENDI FORESTAL AL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“Atès que les inclemències del temps a les nostres terres ens els últims mesos, especialment les 
nevades, han provocat que la càrrega de foc tant al terme municipal com a la resta del Massís del 
Port sigui molt important. 
 
Atès que el terme municipal de Tortosa abasta molta més massa forestal que la del Port, tenint 
important boscà a les zones de Sant Josep de la Muntanya, la Simpàtica; com Mig Camí o Pinar de 
Gassia, entre d'altres. 
 
Atès que ens trobem davant d'un escenari a l’estiu amb molt de perill en els nostres boscos i que no 
només no s'està actuant preventivament sinó que el Govern de la Generalitat reduirà el nombre 
d'efectius i els mitjans per lluitar contra el foc. 
 
Atès que la Generalitat ha presentat una campanya forestal que només preveu la contractació 
d'auxiliars fins al 15 d'agost, en ple estiu. 
 
Atès que és tracta d'una campanya del Govern clarament insuficient, que preveu un dispositiu 
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només entre el 15 de juny al 15 d'agost i alhora una retallada en hores extraordinàries dels bombers 
professionals i una reducció de material i manteniment, especialment vehicles i helicòpters. 
 
Atès que això implica que només s'agafarà personal de reforç durant 2 mesos quan normalment 
s'arribava almenys fins al 15 de setembre, allargant-se fins i tot, i que ara es passen contractes de 4 
i 6 mesos a 2 mesos. 
 
Atès que l'any passat alguns focs, com el que va afectar al Perelló es van declarar a finals del mes 
de maig i que posteriorment vam patir una onada de calor que va començar el 17 d'agost, el que va 
comportar un greu perill durant el final de l’estiu en els nostres boscos. 
 
Atesa la gravetat de la situació si es dóna un estiu climatològicament calorós i amb poca pluja. 
 
Atès que no es produeix des de fa més dos anys, per part de l'Ajuntament, la neteja del boscà de la 
zona de Sant Josep de la Muntanya i la Simpàtica. 
 
Atès que els governs municipals també han de vetllar per l'organització dels corresponents 
dispositius que facin possible la gestió de les emergències. 
 
És per aquest motiu que elevem al Ple de l'Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a que estableixi un dispositiu de campanya forestal que 
tingui com a mínim els mateixos recursos destinats l’any 2011, ja que els de l'any passat eren 
considerats insuficients pels tècnics. 
 
Segon. Instar al Govern de la Generalitat a que ampliï la campanya forestal com a mínim fins al 15 
de setembre, i més si els tècnics ho recomanen. 
 
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a que no retalli en mitjans tècnics i materials en la lluita 
conta el foc. 
 
Quart. Iniciar de forma immediata campanyes de prevenció que permetin eliminar càrrega de foc i 
netejar totes les zones forestals del terme municipal, especialment en les zones esmentades en 
l'exposició, amb la contractació, si escau, de personal o la derivació de personal municipal a 
aquestes tasques. 
 
Cinquè. Iniciar una campanya d'informació entre les associacions de veïns afectades, per tal de 
donar els pertinents consells de seguretat per prevenir possibles incidents. Comunicar al poble de 
Catalunya la gravetat de la situació si tenim un estiu climatològicament calorós i amb poca pluja. 
 
Sisè. Donar compte de l'acord d'aquest plenari al Govern de la Generalitat i a les associacions de 
veïns de la ciutat. “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, en aquest plenari fa uns mesos vaig tenir que sentir a l’alcalde, el senyor Bel, dir-me que 
amb la seguretat de les persones no es juga. I ho va dir en relació a un prec sobre la perillositat de 
les baranes del pavelló esportiu del Temple que aquest grup va denunciar que eren perilloses per als 
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xiquets i xiquetes al ser escalables. Sembla ser que teníem raó, tot i que potser no va agradar gaire.  
 
Ara som nosaltres que diem a la Generalitat de Catalunya que amb la seguretat de les persones no 
es juga, i ho volem dir en veu alta. El Govern de Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya ha 
plantejat la pitjor campanya forestal dels últims anys, al nostre entendre. I enguany això és 
especialment perillós.  
 
Les inclemències del temps en els últims mesos, i especialment per les pluges i nevades, han 
provocat que la càrrega de foc en les nostres muntanyes sigui enguany molt més important que 
qualsevol altre any. I no només estem parlant del Massís dels Ports, sinó també de zones urbanes 
com de Sant Josep de la Muntanya, Simpàtica, Mig Camí o Pinar de Gassia. Davant d’això, que ha fet 
el Govern de la Generalitat? Retallar, al nostre entendre. 
 
L’estiu es presenta molt perillós pels nostres boscos i la resposta donada des del Govern de la 
Generalitat ha estat no res, no actuar preventivament d’una banda i reduir el nombre de bombers i 
els mitjans per lluitar contra el foc, per una altra. Tot un exemple de competència del Govern d’allò 
que van dir dels millors. 
 
La Generalitat ha presentat una campanya forestal surrealista, irresponsable i provocadora. Només 
preveu la contractació de bombers auxiliars, que són persones bàsiques en la lluita contra els 
incendis forestals de l’1 de juliol  fins al 30 d'agost, en ple estiu, i això, al nostre entendre, és de 
jutjat de guàrdia. 
 
És tracta, sens dubte, d’una campanya nefasta i clarament insuficient que només preveu un 
dispositiu de dos mesos i que comença passat ja la revetlla de Sant Joan. Tot un exemple de 
planificació. Abans aquest dispositiu era de quatre i sis mesos. 
 
També es preveu una retallada de 800.000 euros, 300 bombers menys, una reducció en hores 
extraordinàries dels bombers professionals i una reducció del material i manteniment, especialment 
en vehicles i helicòpters: un 30%. Pensem que sobren els arguments. Per desgràcia sobren. 
 
I que té a veure això amb els tortosins i tortosines?  Al nostre entendre molt. Al Port tenim un Parc 
Natural al voltant d’unes 35.000 hectàrees, de les quals, aproximadament un 38% és dels 
ajuntaments, un 35% de la Generalitat i un 27% de propietat privada. 
 
El Parc disposa avui d'una brigada de només 7 treballadors, quan en va arribar a tindre 16. Un 
nombre absolutament insuficient. El Parc també es nodria de personal aturat provinent de Plans 
d'Ocupació. Enguany no en hi haurà. Els propietaris van sol·licitar ajuts extraordinaris però enguany 
la Generalitat no els ha concedit. Tampoc enguany s’ha fet cap neteja al bosc de Sant Josep de la 
Muntanya, a la Simpàtica o a Mig Camí o al Pinar de Gassia o al Coll de l’Alba. 
 
Aquesta mala planificació, o millor dit, aquesta nul·la planificació ens porta a pensar que si l’estiu es 
calorós podríem arribar a tenir greus problemes i , evidentment, això no ho desitja ningú.  
 
Per aquesta raó demanem en aquest Ple que s’insti al Govern de la Generalitat per tal que estableixi 
un dispositiu de campanya forestal que tingui com a mínim els mateixos recursos destinats l’any 
2011, ja que l’any passat també es consideraven insuficients pels tècnics.   
 
Demanar que s’ampliï la campanya forestal dels dos mesos prevists fins a, com a mínim, finals de 
setembre, i més si els tècnics ho recomanen, al temps que s’insti al Govern de la Generalitat per a 
que no retalli mitjans tècnics i materials en la lluita conta el foc, així com dotar de mitjans adients al 
Parc Natural per a la neteja del bosc. 
 
D’altra banda, iniciar des de l’Ajuntament, de forma immediata, campanyes de prevenció que 
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permetin eliminar càrrega de foc i netejar totes les zones forestals del terme municipal, 
especialment el boscà de la zona de Pinar de Gassia, Coll de l’Alba, Sant Josep i la Simpàtica, amb 
contractació, si s’escau, de personal o derivació de personal municipal per a aquestes tasques.  
 
Amb la seguretat no es juga. Per aquesta raó demanem a aquest plenari que es posi al front de la 
nostra demanda i de la nostra preocupació. 
 
Reclamem un servei públic de qualitat, que compti amb els mitjans necessaris per garantir la 
seguretat del nostre municipi. Senyors de la Generalitat de Catalunya, amb la seguretat no es juga i 
menys amb les emergències. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
no cal ni dir que podíem estar pràcticament al 100% d’acord amb el que demana aquesta moció. És 
evident que cal instar a la Generalitat a fer tot el que calgui i més per prevenir qualsevol risc. 
 
També és evident que calen més recursos humans, tècnics i econòmics. També és evident que cal 
més prevenció i que cal fer més neteja de qualsevol zona que es pugi veure afectada. 
 
Estem, com ja he dit, pràcticament d’acord en gairebé tot el que vostès proposen, però aquí ara 
se’ns planteja el problema, que és el problema que normalment es planteja quan el grup socialista 
presenta mocions on hi ha temes econòmics. No presenta mai, no diu mai d’on traurem aquests 
recursos. Jo no he vist en cap punt de la moció que vostès demanin que es traguin aquests recursos 
d’altres llocs. A la moció no ho diu per cap lloc.  
 
Llavors, jo per exemple he fet una petita llista, molt curta. Miri, no diu res, no fa cap referència a 
traure aquests recursos, que són tan importants i tan urgents, dels casi 300 milions a l’any que 
costa TV3. No fan cap referència a traure aquests recursos dels 200 milions a l’any que costa 
mantenir gairebé 5000 immigrants a les presons catalanes. Són dades públiques, no són dades de 
Plataforma per Catalunya, eh. Són dades públiques que va publicar la premsa encara no fa 7 o 8 
mesos. Bé, tampoc no parlen de retallar els 550 milions a l’any que costen els consells comarcals. 
No parlen de retallar de forma important les subvencions que la Generalitat, amb diners públics, 
reparteix alegrement entre formacions polítiques, sindicats i bona part de la premsa catalana, 
aquesta premsa que, al fi i al cap, només serveixen per ser altaveu de Govern. 
 
Una altra cosa que a mi em va semblar realment vergonyós i lamentable és veure els bombers i els 
mossos a bufetades pels carrers de Barcelona. Aquest espectacle, que a més va sortir a tota la 
premsa internacional, això és indignant. I tot és per un problema de recursos, o sigui, aquests dos 
cossos que han de treballar junts moltes vegades, els bombers i els mossos, surten a tota la premsa 
a bufetada “llimpia”, total, per un problema de recursos, perquè no som capaços, millor dit, no són 
capaços els que estan Govern de retallar en allò que es pot retallar i donar els diners a qui s’ha de 
donar, en aquest cas al cos de bombers. 
 
Pel demés, ja li dic que podíem estar molt d’acord amb el que plantegen, podíem estar d’acord amb 
pràcticament tota la moció, però clar, mentre no diguin d’on han de traure aquests diners que són 
tan urgents, el nostre posicionament serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, 
bé, que Tortosa és una ciutat que està envoltada d’una important, importantíssima massa forestal 
això està clar, no? La zona del Cèlio, Sant Josep de la Muntanya, la Simpàtica, Mig Camí, Torre 
Gassia, Coll de l’Alba, Caputxins, etc. És una important massa forestal que la veritat, com diu la 
moció, no rep una atenció regular. I ho exposa la moció quan diu que ja fa més de 2 anys que zones 
com Sant Josep de la Muntanya o la Simpàtica no són netejades ni reben tampoc, aquesta massa 
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forestal important que tenim, l’atenció, una atenció homogènia ni una atenció, tampoc, en 
profunditat, deixant molts indrets en què el foc i les seves flames quan creixen destrueixen tot el que 
troben al seu pas, malgrat i “pese” el gran treball, jo ho he vist fer a la zona de la Simpàtica, dels 
bombers, que quan han actuat, han actuat amb molta professionalitat i han pogut parar el mal o 
l’avanç del foc. 
 
La situació s’agreuja, doncs, bé, amb les retallades que acompanyen la situació econòmica en 
general i que la moció exposa també d’una forma molt clara.  
 
Nosaltres oferim el nostre posicionament favorable, positiu a la moció presentada pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya i demanant també a les autoritats responsables que, malgrat la situació de 
mancances que existeix, intentin trobar, com deia el senyor Casanova, els recursos adients per 
millorar la situació dels nostres boscos, especialment davant la propera temporada estiuenca, inclús 
anant a buscar coses com jo he llegit al periòdic, fa poc, de què l’alcalde presentava el resultat de 
l’actuació entre l’Ajuntament i, crec jo, que la Direcció General Penal en què, bé, s’havia utilitzat 
d’una forma humana i d’una forma positiva als presoners, diguéssim, per netejar zones de Tortosa, 
això jo he llegit, no he passat d’això, no?  
 
Bé, la moció nosaltres som positius i favorables a ella. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. No faré cap 
referència a l’esment que vostè em fa. La regidora després li explicarà les accions desenvolupades 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal botarà a favor d’aquesta proposta del Partit Socialista en quant a minimitzar el risc 
d’incendi a les zones forestals del terme municipal de Tortosa, no?  
 
És evident que estem en una zona, en un terme municipal i en una comarca on tenim diferents 
muntanyes com el Port, les serres de Cardó, el Coll de l’Alba, etc., que tenen un greu risc d’incendi 
forestal. I també és evident que en l’actual política de retallades de la Generalitat això pot acabar 
malament, perquè cada vegada hi ha menys recursos per a fer-hi front i aquí també s’han explicat 
les protestes dels bombers. 
 
També s’ha dit que d’on es poden traure els diners i jo ho he dit bastantes vegades a aquest Ple 
que, bàsicament, des de la nostra òptica és acabant amb les polítiques d’austeritat que s’estan 
aplicant al conjunt de la Unió Europea, no donant més diners públics, públics als bancs, lluitant 
contra el frau fiscal que precisament fan les gran multinacionals que estan acabant amb el comerç 
local català o millorant també el finançament de Catalunya en relació a l’Estat espanyol o apujant 
els impostos a les classes més altes, que també hem estat explicant abans, que informes 
internacionals estant dient que en aquests moments s’estan enriquint com mai a Catalunya, a 
Espanya i a Europa. 
 
I, per acabar, només dir que el nostre grup polític fa cosa també de tres setmanes va anunciar 
públicament que aquesta proposta o aquesta preocupació la portaríem al Parlament de Catalunya i, 
per tant, si ja ho han portat directament al Parlament de Catalunya, avui aquí a Tortosa també, 
evidentment, mostrem la preocupació en l’àmbit més local. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el senyor Monclús: Amb aquesta proposta que porten, el que es veu i es 
fica damunt la taula és la realitat, la realitat que és que a Catalunya patim una doble crisi: la que 
afecta a tots els països que ja la gent entén com la crisi i després la crisi que ens imposa l’Estat als 
catalans. 
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Nosaltres, a través dels impostos, ja ho he dit més vegades, generem aproximadament 36.000 
milions d’euros. Són molts diners. I l’Estat diu: escolta, per a que féssiu els pressupostos us en 
deixem 19.000 milions d’euros, perquè la paella pel mànec qui la té és l’Estat. 
 
L’any passat, els pressupostos es van fer aproximadament amb uns 24.000 milions d’euros. O sigui, 
de 19 que ens n’envien fins a 24, ens hem d’empenyorar i discutirem si l’1,2%. Bé, en definitiva el 
que passa és que enviem diners a l’Estat, l’Estat ens en dóna pocs i si en necessitem una mica més, 
llavors resulta que ens vol cobrar interessos. I això ho podem portar a cadascuna, a cadascuna de 
les coses que toquem en el dia a dia, per exemple, els ajuntaments no tindran tants recursos, la 
Generalitat no té tants recursos i la proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya 
per minimitzar el risc d’incendi forestal, pensem que és necessari a tota Catalunya minimitzar el risc 
d’incendi forestal però els diners són els diners, hi ha els que hi ha i l’únic que podem fer és, com 
més prompte, anar-nos-en d’Espanya. 
 
Per totes aquestes reflexions, penso que la nostra posició serà la d’abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, abans 
de començar, li voldria preguntar al senyor Dalmau si em podria aclarir quin és el criteri que fa seguir 
per què unes mocions siguin competència de l’Ajuntament de Tortosa, quines sí, quines no, perquè 
no es tracta en aquest cas, estem parlant d’una cosa competència del Govern de la Generalitat i, per 
tant, em sembla que el seu criteri va: si afecta al Partit Popular o no afecta al Partit Popular. Però, en 
tot cas, ja ens ho dirà o potser si es tracta de la Simpàtica o no es tracta de la Simpàtica, però bé. 
 
Pel que fa al senyor Roig sí que li voldria dir que està clar que l’objectiu d’aquesta moció és 
desprestigiar el Govern de la Generalitat. Potser ho haurien de presentar al Parlament de Catalunya, 
com han fet els companys d’Iniciativa, però en tot cas li recordo que si hi ha menys i menys 
treballadors o s’està fent el que s’està fent és perquè vostès, quan governaven, van deixar el país 
com el van deixar i van deixar el Govern de la Generalitat absolutament arruïnat. En tot cas, 
segurament, avui no estaríem parlant d’una moció com aquesta a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Però del que li parlaré és del que estem fent a dia d’avui aquí, a l’Ajuntament de Tortosa que és on 
ens toca. Perquè, tot i la situació econòmica, s’estan portant a terme moltíssimes actuacions per tal 
de poder millorar la situació i per tal de minimitzar el risc, perquè tenim una ADF que se’n ocupa i 
voldria aprofitar també per agrair i per felicitar la feina que estan fent els voluntaris de l’ADF, que és 
una feina molt bona que estan fent a la nostra ciutat i que, per tant, cal reconèixer-la tots els dies.  
 
I amb això voldria reconèixer i recuperar aquestes feines que han fet aquesta gent, aquests 
voluntaris de l’ADF, com per exemple, i ja no em remeto més enllà que l’últim any, any i escaig, per 
exemple el punt de reserva d’aigua a la cova d’aigua de protecció contra incendis al camí d’en Rubí, 
o la línia de defensa de protecció contra incendis a Pinar de Gassia, a Mig Camí, a Coll de l’Alba. En 
quant a aquest any, tenim previst iniciar en breu el punt de reserva d’aigua al Coll de l’Alba, dalt de 
la urbanització de Pinar de Gassia, senyor Dalmau. L’arranjament de l’accés al punt de reserva 
d’aigua des de l’Ermita del Coll de l’Alba, també a la Simpàtica. O, a més a més de tot això, tots els 
senders netejats per voluntaris als Reguers, a Bítem, a Campredó, a banda de les feines que tots els 
anys es fan de neteja a Sant Josep de la Muntanya, a la Simpàtica, a tots aquests llocs que tenim 
naturals al nostre terme municipal. 
 
A més a més, ens demana a la moció que iniciem campanyes de prevenció. Ja no ens cal que ens ho 
demani perquè ja ho fem sempre i això ho està fent i és responsabilitat de Protecció Civil, que també 
fa una magnífica feina pel que fa a la lluita contra els incendis. 
 
O també ens demana que féssim una campanya entre les associacions de veïns afectades, que 
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també ho fa Protecció Civil tots els anys i hi està treballant. 
 
I, per últim, acabaria dient-li que potser que mirin una mica, abans de presentar una moció, com fan 
el redactar. És agafar una moció que li envien des del carrer Nicaragua, està el Partit Socialista?, la 
porten aquí i ens la presenten al Ple. Perquè clar, ens està demanant que l’Ajuntament de Tortosa 
comuniquéssim al poble de Catalunya la gravetat de la situació. Nosaltres hem de comunicar al 
poble de Catalunya? Està bé. Ja em dirà com es fa això, però en tot cas, voldria saber, que m’ho 
expliqués, no sé com l’Ajuntament de Tortosa podem arribar a comunicar res al poble de Catalunya. 
Estaria molt bé poder-ho fer, però bé, en tot cas crec que podrien mirar una miqueta més com 
presenten les mocions. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, en primer lloc donar gràcies als grups polítics que no han volgut jugar amb la 
seguretat de les persones i, per tant, ens han donat suport a aquesta moció. Pensem que és tot un 
exercici de responsabilitat. 
 
Al grup municipal de Convergència massa coses per contestar-li, però intentaré concretar-ho. Vostè 
diu: quan facin una moció des del carrer Nicaragua. Jo no sé, vull dir, és que no entenc perquè ho 
diu, és constant això, però vostè a nosaltres no ens ha de donar lliçons. És que vostè contínuament 
vol donar-nos lliçons. Lliçons de democràcia no. Cadascú fa el que ha de fer i cadascú que faci el 
que tingui que fer i ja està. Vostès sí què el que fan defensar aquell partit que tenen a Barcelona i 
que és indefensable, i moltes vegades i constantment ho estan fent. I mocions, i mocions que aquí 
s’aproven, que aquí s’aproven, el mateix redactat vostès allà les voten en contra. I vostè és diputada 
i vostè ho sap això. 
 
Sí, parlem de l’ADF. Jo també he parlat amb gent de l’ADF, jo també hi he parlat. El malestar és 
grandíssim de la gent de l’ADF. Associacions de veïns que es queixen, no? Clar, potser a vostès no 
els hi diuen, a nosaltres sí. Clar, potser a vostès no els hi diuen perquè potser els posaran a la llista 
negra com a nosaltres ens posen. Potser sí, potser sí, però clar, és que arriba a un punt. Diu, han dit 
que han fet moltes coses. Quant temps fa que no es netegen els boscos de Pinar de Gassia? 
Quants? I l’ADF, les funcions que ha de rebre de la Generalitat de Catalunya, que van dir que hi 
haurien unes bestretes i no han arribat? I el 50% d’aquestes bestretes, el 50% de l’import de 
subvencions no han arribat? Bé doncs, tot arribarà suposo, també com el cobriment de la pista del 
velòdrom que algun dia arribarà, suposem que sí. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Sí, senyor alcalde. Jo, és que m’ha agafat, senyora 
Roigé, en un moment que estava distret totalment i he sentit el meu nom i he prestat atenció i no he 
acabat d’agafar el que vostè ha dit.  
 
Llavors, jo simplement, crec que el que deia és que jo defensava.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació intervé el senyor Alcalde: En tot cas, senyor Dalmau, si vol s’aclareixen després en 
acabar el Ple. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Prossegueix el senyor Dalmau amb la seva intervenció: No, no, molt ràpid... Que el que deia vostè, 
que jo les mocions les defenso d’una forma o d’una altra, amb un tarannà o amb un criteri diferent 
segons sigui la cosa. Jo no, perquè jo l’última moció que he donat el meu vistiplau ha sigut la que ha 
presentat el Partit Socialista sobre el risc d’incendi forestal al terme municipal de Tortosa i que 
afecta directament als tortosins de Tortosa. Per a mi això és una moció municipal, total i 
absolutament municipal. 
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Després, vostè parlava de que si jo em regia per la Simpàtica. No, jo senyora Roigé, em regeixo per 
Tortosa, que per alguna cosa sóc regidor de l’Ajuntament de Tortosa. I li recordo que vostè és la 
regidora encarregada de la Simpàtica, del barri de la Simpàtica. Li faig el recordatori per a que ho 
sàpiga. 
 
I per últim, jo tampoc amb el PP, la meva obligació, lògicament, és representar i defensar el PP, però 
no és un criteri per dir: mira, com és una moció del PP, aquesta encara que vingui de Madrid, doncs 
jo no.. Jo dic que als plens municipals, mocions municipals. Normalment, i ho he posat “coma” 
normalment. Això no vol dir que de vegades jo defensaré o atacaré una moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Ara hauria de parar, senyor Dalmau, perquè ha 
superat el temps. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Senyor Roig, vostè parla amb les ADF’s? Quan parla amb 
les ADF’s? No deu parlar prou amb les ADF’s. Llàstima, llàstima que no parlés amb les ADF’s quan 
governaven vostès, perquè sí que li voldria recordar, i no és donar lliçons, sí que li voldria recordar, 
potser no ho sap però és fàcil, pregunti-ho, què va passar amb les ADF’s quan governava el Partit 
Socialista aquí, quan era alcalde el senyor Sabaté. Que Convergència i Unió va presentar una moció 
demanant que es creés l’ADF i el Partit Socialista va votar en contra de què es creés l’ADF i, per tant, 
no hi havia ADF quan governaven vostès. Per tant, està bé que hi parli, ja em dirà quan i com, 
segurament li explicarien més coses, com ara les que li he explicat jo, perquè les fan ells i, per tant, 
sigui una mica més conscient del què realment han fet i del què realment està portant a terme 
aquesta ADF, que tan bé treballa a la nostra ciutat i tan bé està cuidant dels nostres boscos. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.  
 
Li repeteixo el de sempre, que jo sigui conscient, que no sigui conscient, escolti, cadascú que es 
cuidi de casa seva i jo, si en sóc conscient o no en sóc conscient, deixi’ns estar. És que clar, sempre 
jo li dic: segurament els socialistes ho han fet tot molt malament i portem banyes, portem “rabo”, 
cada dia li dic, però és que sempre van donant lliçons. 
 
Quin impuls han fet vostès a l’ADF. Al 2009 la van crear i del 2009 fins ara, que han fet amb l’ADF? 
Ja m’agradaria saber-ho, perquè ha dit vostè: farem, farem, farem. Estem a 3 de juny, a veure quan 
es farà. D’acord, ja farem, ja farem.  
 
Però miri, miri, miri, deixem-ho estar perquè vostès al final sempre intenten capgirar-nos. Ha parlat 
del dèficit abans, no? Jo li torno a recordar, a recordar: la Ciutat de la Justícia, la línia 10 del metro i 
el canal Segarra – Garrigues. I vostès s’empenyen sempre en fer-nos pagar a nosaltres la culpa de 
tot. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé. La línia 10 del metro, un dia farem un monogràfic, 
perquè li asseguro que a dia d’avui estem pagant unes estacions que no va cap metro per allí. Això 
és el que va fer el Partit Socialista amb la línia 9 del metro. 
 
I pel que fa al que la fa l’ADF li tornaré a llegir, li tornaré a dir el que hem fet a dia d’avui, fins a dia 
d’avui, no el què farem aquest estiu, que ja és el que li he contat, el que hem fet fins a dia d’avui, 
l’últim any i pico. Punt de reserva d’aigua a la Cova d’Aigua de protecció contra incendis al camí d’en 
Rubí o la línia de defensa de protecció contra incendis al Pinar de Gassia. O la neteja als Reguers de 
l Penyaflor, de la bassa de Ganduls, de la Vall d’en Graix, de la Vall Cervera, del Monaspre, de la Cova 
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d’en Rubí, del pinar dels Massets del Moret a Bítem. O a Campredó del barranc de Rocacorba, el Coll 
de Rajolés, el pinar del Frare, el Coll de Santa Catalina. O adquirir desbrossadores, motoserres, 
biotrituradores, material de neteja forestal, equip de protecció contra incendis, roba forestal, 
manteniment d’equips. Tot això és el que ha fet l’ADF l’últim any, a banda del que farà ara que serà 
aquest punt de reserva d’aigua al Coll de l’Alba i aquest arranjament de l’accés de reserva al Coll de 
l’Alba. 
 
Per tant, una mica més de coneixement del què està fent l’ADF. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Miri, tornem-hi amb el coneixement. Miri, senyora Roigé, 
vostè sempre ha anat amb el missatger. Hi ha un problema o no que s’ha valorat poc els riscos que 
hi ha aquest estiu d’incendis. Certament és així i, per tant, vostès el que no poden dir és que la 
Generalitat està fent allò que ha de fer. I no ho està fent. 
 
A partir d’aquí, ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou. Sempre som nosaltres els culpables de tot. Doncs, en 
aquest sentit li dic que no mati al missatger. Els missatgers som nosaltres, però és que la realitat és 
una altra. Moltes gràcies.  
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), d’ERC 
(2), I-ET-E (2) i PP (1), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU, i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC. 
 
 
 
 
21 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER L’APROVACIÓ 
D’AJUDES ECONÒMIQUES PEL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I SOBRE L’IMPOST 
DE VEHICLES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya:  
 
“ ATÈS que la crisi econòmica esta colpejant de forma molt important a centenars de tortosins i 
tortosines portant-los a una difícil situació econòmica i personal, on molts d'ells no perceben subsidi 
ni ajuda alguna, o quan la perceben, aquesta és clarament insuficient per fer front a les necessitats 
bàsiques. 
 
ATÈS que en mltes ocasions, aquesta situació afecta a un, varis o fins i tot tots els membres de la 
unitat familiar, agreujant-se, per tant, la situació de precarietat. 
 
ATÈS que els aturats de llarga durada i les persones que han esgotat les seves prestacions d'atur, 
així com aquells que tenen com a única font d'ingressos les pensions no contributives passen 
veritables dificultats per fer front a les despeses que són fonamentals per viure. 
 
ATÈS que el proper 28 de juny i durant els mesos de juliol i agost es procedirà al cobrament del 
denominat Impost de Béns Immobles i que aquest impost és el més important dels quals existeixen 
a l'Ajuntament de Tortosa quant a recaptació es refereix. 
 
ATÈS que el denominat Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica també representa una important 
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font de recaptació. 
 
ATÈS que les bonificacions que es plantegen respecte a aquests impostos són pràcticament 
inexistents i irrellevants, limitant-se bàsicament a aquelles recollides com obligatòries per la 
legislació vigent. 
 
ATÈS que és un deure de totes les administracions, en la mesura de les seves possibilitats i en 
l'àmbit de les seves competències, col·laborar i proposar mesures que ajudin a pal·liar la situació 
d'extrema necessitat en què es troben moltes famílies del municipi de Tortosa. 
 
ATÈS que la Llei de bases del règim local, atribueix als municipis competències en matèria de 
prestació de serveis, i què en compliment d'aquestes competències els ajuntaments poden 
contribuir a millorar les condicions de vida de determinats col·lectius de persones que pel context 
actual requereixen una intervenció immediata. 
 
ATÈS que la carrega fiscal que suporten aquests col·lectius agreuja notòriament la seva situació, 
dificultant la seva qualitat de vida el seu accés a l'habitatge i fomenta l'exclusió 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. L'aprovació d'un seguit d'ajudes econòmiques per al pagament de l’Impost sobre Béns 
Immobles per a les persones del municipi de Tortosa. 
 
Segon. L'aprovació d'un seguit d'ajudes econòmiques per al pagament de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica per a les persones del municipi de Tortosa. 
 
Tercer. Que aquestes ajudes es donin a persones sempre que tinguin el seu habitatge habitual i el 
seu vehicle censat a Tortosa, que estiguin empadronades al municipi i que pertanyin, com a mínim, 
a un dels següents col·lectius: Joves menors de 30 anys, pensionistes, discapacitats amb un grau 
65% i en especial discapacitats de gran invalidesa, víctimes de violència en l'àmbit de la llar o 
masclista, famílies monoparentals amb fills menors al seu càrrec, aturats i d'altres ciutadans que no 
arribin en els seus ingressos a 2,5 vegades a l’indicador de renda de suficiència a Catalunya. 
 
Quart. Que a banda de les condicions esmentades al punt tercer, per tal de percebre les ajudes, els 
ingressos totals de les persona beneficiaria i dels familiars que estiguin empadronats a l'habitatge, 
com a mínim, no han de superar els següents trams de l’IRSC vigent: un 90% de bonificació 
d'ambdós impostos per a les persones que percebin menys d'1,5 vegades l’IRSC; un 75% de 
bonificació per a les persones que percebin menys de dos vegades l’IRSC i un 60% de bonificació 
per als que percebin menys de 2,5 vegades l’IRSC. 
 
Cinquè. Que sigui condició necessària per percebre l'ajuda que aquesta sigui destinada íntegrament 
a pagar els impostos per les quals es reben. 
 
Sisè. Que aquestes ajudes es regulin mitjançant un Reglament per a les ajudes per pagar els 
esmentats impostos. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, voler és poder i crec 
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que avui, més que mai, si volen podrem. A ningú se li escapa que estem en un moment de crisi, una 
greu crisi econòmica, que moltes famílies de tortosins i tortosines ho estan passant molt malament. 
La crisi està colpejant de forma molt important a centenars dels nostres ciutadans i ciutadanes, 
portant-los a una difícil situació econòmica i personal. Molts d'ells no perceben cap subsidi, no tenen 
cap ajuda i, si la tenen, està clarament insuficient per fer front a les seves necessitats bàsiques. I 
que fem des de l’Ajuntament de Tortosa? Al nostre entendre, poca cosa. 
 
Fa un parell de setmanes, el Govern municipal va anunciar que per ajudar a tortosins i tortosines, els 
hi deixava fraccionar el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, el conegut com a IBI, en dos 
terminis, això sí, sempre que es tingui domiciliat a una entitat bancària. Com diu la dita “más vale 
pájaro en mano que ciento volando”, però la veritat és que, estaran d’acord amb nosaltres, pensem 
que això és poca cosa. 
 
És suficient? Pensem que no i que algú, com algú es pot preguntar, si algú no pot pagar l’IBI, ho pot 
fraccionar en dos vegades? Vull que realment es facin aquesta pregunta, i que ens la fem tots. 
Creiem que estem obligats a més. La gravetat de la situació econòmica per la que passen les 
persones fa que sigui de vital importància que l’Ajuntament adopti de forma urgent, al nostre 
entendre, mesures per ajudar-les. 
 
Tots coneixem aturats, persones que han esgotat les prestacions d’atur, persones que tenen com a 
única font d’ingressos les pensions i que passen veritables dificultats per fer front a les despeses del 
dia a dia, que són fonamentals per viure i que no arriben a final de mes. I no arriben a final de mes i 
això tots ho sabem. 
 
Creiem que l’Ajuntament està obligat a fer alguna cosa més que dividir en dos terminis el pagament 
de l’IBI. La càrrega fiscal que suporten algunes d’aquestes persones agreuja la seva situació, 
dificulta el seu accés a l’habitatge i fomenta l’exclusió. Per tant, senyors i senyores, fem alguna cosa 
més. 
 
Què proposem amb la nostra moció? Per a nosaltres és senzill. El què proposarem és que aquest 
plenari aprovi, mitjançant un Reglament, un seguit d’ajudes econòmiques per pagar els impostos 
municipals de l’IBI i de circulació, tal com es va fer en aquest plenari també el mes passat amb el 
tema de les plusvàlues.  
 
Es tracta d’ajudar a qui més ho necessita mitjançant una quantitat econòmica igual a una part d’allò 
que hauria de pagar en impostos. Em permetran que els hi faci cinc cèntims de la proposta que avui 
presentem.  
 
Es tracta d’una ajuda, proposem, per trams, que arribi en els casos més greus a subvencionar fins a 
un 90% de la quota anual de l’IBI i de l’impost de circulació a les persones que compleixin un seguit 
de condicions i que pertanyin a un dels següents col·lectius:  Aturats, joves menors de 30 anys, 
pensionistes, discapacitats amb grau del 65% i en especial discapacitats de gran invalidesa, 
víctimes de violència en l’àmbit de la llar o masclista, famílies monoparentals amb fills menors al 
seu càrrec i altres ciutadans que no arriben en els seus ingressos a 2,5 vegades a l’indicador de 
renda de suficiència a Catalunya. 
 
Sempre que els ingressos totals de les persones beneficiàries i familiars amb els que convisqui no 
superin els següents trams de l’IRSC, que és de 569 euros mensuals: El 90% d’ajut per als que 
percebin menys d’uns 12.000 euros anuals, 75% de l’ajut per als que percebin menys de 15.800 
euros anuals i 60% de l’ajut per als que percebin menys d’uns 20.000 euros anuals. 
 
Pensem que ha arribat el moment d’escoltar a les persones i que estan cridant molt i molt fort i 
cada vegada criden més i sembla que ningú els escolti. 
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És poc, ho sabem, potser el que fem aquí ara, però és més del que avui tenim. Ha arribat el moment 
d’escoltar i de fer propostes com aquestes per canviar el futur entre tots i totes. Ha arribat el 
moment de demanar que paguin aquells que més tenen i que entre tots protegim als que ho estant 
perdent tot i ho passen malament. Escoltar a les persones i canviar junts el futur, aquesta és la 
nostra proposta. Moltes gràcies a tots i a totes. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, una 
vegada més, i és l’opinió del nostre grup municipal, ens trobem davant d’una moció del grup 
socialista que no és res més que una moció de cara a la galeria, una moció que no va al fons del 
problema, una moció que no demana el que demanen els tortosins. I què és el que demanen els 
tortosins? Que el què cal és abaixar els impostos municipals a tots els tortosins. 
 
Avui, avui en dia és un autèntic atracament que una família tortosina que tingui un pis de propietat, 
un cotxe utilitari i que visqui d’una pensió o d’un salari, un salari doncs de 1000 euros al mes, 
dediquin pràcticament un mes a l’any a pagar l’impost sobre vehicles, la “basura” i l’impost de la 
vivenda. Això és una aberració, o sigui, treballar un mes a l’any per pagar els impostos municipals és 
una barbaritat. 
 
Aquesta moció que vostès presenten, senyor Roig, no resol res, ni parla de baixar un cèntim els 
impostos, al contrari, del que parla és d’apujar impostos. Jo, quan parlen d’apujar impostos als que 
més tenen, a mi m’agradaria saber vostès què consideren una persona rica, perquè a veure, les 
classes mitjanes avui en dia a Espanya, al pas que portem no en quedarà cap, perquè els hi han 
fotut una pujada d’impostos per tot arreu que, al pas que anem, aquí només hi haurà dos classes, la 
classe molt alta i la classe de baix del tot, perquè al mig no quedarà ningú. 
 
Llavors, clar, jo quan sento que els impostos que no paguen uns els han de pagar els altres, vol dir 
que al final el que no paguen uns d’un lloc o altre ha de sortir. I al final aquí sempre paguen els 
mateixos, la classes mitjana. 
 
Per tot això que li acabo d’explicar i perquè, ja li dic, aquesta moció que vostès presenten no resol 
cap problema. Li diré més, només busca un rèdit electoral. I una altra cosa, tenir un titular cridaner a 
la premsa: el PSC demana, en fi, no sé com ho han fet anar però, en realitat, l’únic que volen és això, 
és sortir a la premsa, el titular i s’ha acabat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo entenc 
perfectament i bé, és comprensible del tot, no?, la situació de crisi econòmica que, com diu la moció 
al seu inici, està colpejant a tota la ciutadania i, en concret, a tortosins i tortosines, companys i 
companyes de la nostra ciutat. I els està portant, i ja estan en una situació econòmica i personal 
difícil, molt difícil en molts dels casos i, per tant, qualsevol proposta d’ajuda, qualsevol mesura 
d’ajuda, per petita que sigui, hi ha que estudiar-la, hi ha que valorar-la i hi ha que tirar-la endavant si 
és factible. 
 
Jo amb això vull dir, i ja acabo, de què crec que és una proposta, una més de les que tindrien que 
haver-hi en defensa de la ciutadania en general, però sobretot de la que ho està passant molt 
malament, aturats, persones que ja no tenen prestacions d’atur, que les han esgotat, persones que 
no tenen fonts d’ingressos, que tenen pensions contributives simplement, hi ha que ajudar-los com 
sigui, amb les mesures que sigui però, evidentment, previ un estudi, previ una valoració de la 
situació en general i de com s’han de tirar endavant les mesures en concret que es proposen. 
 
A mi com a proposta em pareix molt bé, però veig que també fa falta algo més, no?, per això la 
nostra postura serà d’abstenció. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, la situació de crisi 
econòmica que estem patint, sobretot a Europa, i la política que s’està aplicant també a Europa per 
acabar amb aquesta situació de crisi econòmica és errònia des del nostre punt de vista i 
precisament el que fa, com també aquí s’ha dit, és crear una altra vegada una societat amb uns rics 
molt rics i la majoria de la gent pobra i les classes mitjanes estan desapareixen. I és precisament 
davant d’aquesta situació que nosaltres considerem que els ajuntaments han de ser sensibles a 
aquest fet. 
 
De fet, nosaltres com a grup municipal, és un dels nostres eixos d’actuació, la defensa de les 
classes mitjanes i populars i en aquest Ajuntament, en el debat de les Ordenances fiscals ja vam 
presentar, ara farà uns mesos, diverses propostes com les que vostès avui porten aquí en relació a 
l’IBI o la contribució, a l’impost de circulació per a persones que ho estan passant malament, com 
els aturats, com els pensionistes, etc. I de fet, això és una cosa que ja s’està duent a terme a altres 
ajuntaments del nostre país, vull dir que és una cosa que cal voluntat política i es podria fer si, per 
tant, ho volguessin fer. 
 
També aquí volem reconèixer al Govern municipal, i ho dic públicament, no tenim cap problema, que 
algunes de les coses que han fet en els últims mesos ens han agradat en aquest sentit, com són les 
noves tarifes d’aigua, tenint en compte aquesta situació també de les classes que ho estan passant 
malament. O l’impost de plusvàlues per als desnonats. Però pensem que s’ha d’anar molt més enllà, 
seguint l’exemple d’altres ajuntaments del nostre país i, tornant al principi, tenint en compte, no?, 
aquesta situació de crisi que estan passant molts tortosins i tortosines que no arriben a final de 
mes. 
 
També en relació al fraccionament de l’IBI, era una proposta que moltes vegades durant aquests 
últims anys, des del nostre grup vam defensar i que, per tant, si també ara s’ha dut a terme, volem 
dir-ho públicament al Govern, però reitero que cal encara anar molt més enllà perquè tenim 
ajuntaments a Catalunya que estan fent moltes més coses i les dades de pobresa a Tortosa, 
desgraciadament, són molt elevades i, per tant, hem de ser molt i molt sensibles. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
La nostra posició serà de que sí, però voldria seguir fent alguna reflexió en la línia del que he dit 
abans, perquè aquesta proposta que vostès fan afecta fonamentalment a la gent que no té feina o a 
les famílies que tenen menys recursos per culpa d’estar aturats i de tenir pocs ingressos. I nosaltres 
pensem que a Catalunya tenir una taxa d’atur tan elevada, que hi hagi tanta gent sense feina és, en 
part, no és l’única causa però n’és una, en part és un efecte més de l’espoli fiscal a què ens sotmet 
l’Estat. Només cal veure el que passa al País Basc, que la taxa d’atur és moltíssim més baixa. Ells 
tenen la paella pel mànec dels recursos que generen i la taxa d’atur és molt més baixa que la que 
tenim aquí a Catalunya. 
 
L’Estat ens ofega tant econòmicament que no podem destinar recursos a fer infraestructures 
logístiques, que el que farien és augmentar la competitivitat i crear feina. Ens ofega tant 
econòmicament que no podem donar els incentius necessaris a les empreses, que també faria que 
augmentés la competitivitat i crearien feina. I el mateix dic per a la R + D + I, per tant, també 
podríem afegir les universitats. I tot això el que fa és que ens empobríssim massa de pressa i vostès, 
senyors del Partit Socialista de Catalunya, el que continuen és enrocats en un federalisme utòpic. Els 
hi demanem que canviïn de posició, que només des de posicions independentistes, de controlar els 
recursos econòmics, podrem gestionar nosaltres la riquesa que generem i crearem més llocs de 
treball i no caldrà fer propostes d’aquest tipus, perquè els municipis tindran més diners. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores i regidors. 
 
Senyor Roig, podem fer la demagògia absoluta que vulguin aquí en públic, però vostès saben o 
haurien de saber el què es pot fer, el què no es pot fer, el què marca la Llei. Igual no ho saben però 
també ho haurien de saber que això va anar a un Ple i que, a més a més, tampoc van fer cap 
proposta en Comissió al seu moment. Però bé, en tot cas han degut veure ara la llum. Una llum que 
també no sé com l’han vist però, en tot cas, ara ens estan proposant una barbaritat, absolutament 
una barbaritat jurídica del que ens estan presentant. 
 
I també li voldria dir, ja que demanen subvencions per a tots els impostos, no sé perquè no ho 
demanen també per a l’IVA i per a l’IRPF ara que estem davant de la campanya.  
 
En tot cas, perquè no van modificar la Ley de Haciendas Locales quan governaven a Madrid ara fa 
un any i mig? Potser ara ho podríem modificar i podríem fer el que volguéssim aquí als ajuntaments, 
cosa que no podem. 
 
També li voldria recordar, tal com ha parlat, qui paga l’IBI? L’està pagant els propietaris d’immobles, 
perquè sembla com si el pagués el primer que passar, vull dir, en tot cas és aquella persona que té 
un immoble. Li recordo perquè tal com ha parlat, no sé si li ha quedat molt clar o no sé si ho té molt 
clar. Ens ha dit que si un pensionista no ha de pagar l’IBI. Això deu ser una línia doctrinal nova que 
tenen els socialistes, lligada al federalisme que li deia el senyor Monclús? O, en tot cas, és una línia 
nova de subvencions per pagar impostos? 
 
També li voldria preguntar que m’expliqués o que em digués un ajuntament on s’estigui fent això, on 
s’estigui fent el què està demanant vostè, que ens posi un exemple i ens digui aquells ajuntaments 
on s’estan creant subvencions per tal de poder pagar l’IBI o per tal de pagar l’impost sobre vehicles. 
 
I mentrestant li explicaré el què hem fet aquest Govern. El què ha fet ha sigut procurar que la gent 
que està patint aquestes execucions hipotecàries no pagui la plusvàlua, fraccionar, poder fraccionar, 
la possibilitat de fraccionar aquests impostos per tal de no poder-ho pagar tot de cop, o ficar-ho en 
diferents èpoques del temps dintre de l’any per tal de no poder estar tot junt. Diferent del què ens 
vam trobar quan governaven vostès, que tot es pagava al mateix temps, els impostos estaven dalt de 
tot. I que també li voldria dir que els culpables de tot això els busqués dins casa seva, perquè al final 
qui va apujar l’IBI dalt de tot i qui va apujar tots els impostos fins a dalt de tot van ser vostès, 
nosaltres ens ho vam trobar així. 
 
Per tant, menys demagògia barata en aquest sentit i més treballar i més saber el què realment 
s’està portant a terme i el què es pot portar a terme. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: En primer lloc agraeixo, agraïm, el nostre grup, als grups 
que ens han donat suport en aquesta moció. I que hem de dir? Doncs, una vegada més el grup de 
Convergència i Unió, no sé, són els aires de Madrid, de Barcelona, que vostès no viuen el que aquí la 
gent viu. 
 
Però li diré una cosa, diu: treballar més, tingui consciència, vostè sàpiga el què és. Evidentment, jo, 
jo, nosaltres no hem fet aquesta proposta al Ple que, com molt bé ha dit el senyor Jordan, ells també 
l’han fet en altres ocasions, sense assessorar-nos, evidentment. I a mi qui m’ha assessorat aquí i 
m’ha dit que això és viable és l’interventor d’aquesta casa, l’interventor municipal. En qualsevol cas, 
en qualsevol cas, i no m’ho invento eh, i no m’ho invento, demà si volen pugin dalt al segon pis i 
preguntin-li. És així, és així de clar.  
 
Per tant, en aquest sentit, el que no, crec que no ens han de donar són lliçons a nosaltres. I, 
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evidentment, hi ha gent que s’ho està passant malament i té en propietat un pis. I hi ha gent que 
necessita el cotxe per anar a treballar i té en propietat un vehicle i, per tant, el que estem dient aquí 
és fer aquesta proposta. 
 
Demagògia barata? Vostès pensaran que sí, però a Tortosa al mes d’abril hi havia 3350, 3534 
aturats. I vol dir que no ha arribat el moment d’escoltar a aquesta gent?, i gent que s’ho està passat 
malament? Em sembla, em sembla que no són maneres de tractar propostes que per a nosaltres 
són molt serioses. 
 
I no sé, ajuntaments. Doncs miri, un ajuntament del Partit Popular, l’Ajuntament de Màlaga per dir-li 
alguna cosa, així ho ha fet i molts altres d’aquí a Catalunya. Això també li diré. Si vostè per Internet, 
que sembla ser que això de buscar per Internet no es pot buscar, però jo penso que sí, no hi ha cap 
ajuntament de Catalunya on s’hagi portat cap proposta que no hagi estat aprovada. Si avui es 
rebutja, serà el primer ajuntament que jo he trobat, deixem-ho dir així perquè sinó després em diran 
que menteixo, que jo he trobat, que no s’hagi aprovat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Sense entrar al fons, saben que jo no intervinc en 
aquesta part del debat, però vostè ha dit que ha estat assessorat per l’interventor. Jo no m’ho crec, li 
dic així, això és una barbaritat jurídica tan gran, que és impossible que l’interventor l’hagi 
assessorat. Però en tot cas, com que el què es diu al Ple, potser després tindrem una mostra, té 
retorn, segurament tindrem ocasió de poder-ne tornar a parlar. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: A veure, senyor alcalde, jo no menteixo. Quan jo dic que 
aquesta proposta l’he feta i he anat a parlar amb l’interventor i li he preguntat si era viable i ell em 
va fer unes indicacions i tal, això és cert.  
 
Una altra cosa és que en aquell moment o aquest home es va equivocar o jo vaig mal interpretar, 
però escolti’m, jo mentir, li dic senyor alcalde, senyor Bel, jo no menteixo. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquí no menteix ningú.  
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), d’ERC 
(2), I-ET-E (2), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de CiU, i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PP (1) i  
PxC (1). 
 
 
 
 
22 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA DE PETICIÓ PER TAL 
D’EVITAR TALES INDISCRIMINADES D’ARBRES AL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que en els últims mesos s'ha procedit, per part dels serveis municipals a la tala 
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indiscriminada d'arbres en diferents barris de la ciutat, com el barri de Sant Llàtzer, davant de 
l'estació de tren, la zona del Vora Parc del barri del Temple, la plaça de l'Escorxador, coneguda com 
els Pinets i l'avinguda de Colom, entre d'altres al barri de Ferreries. 
 
Atès que aquestes tales s'han justificat, en els mitjans de comunicació, com a conseqüència de 
perills per als ciutadans, però que en les diferents comissions, mai s'han aportat els informes de 
tècnics municipals que justifiquin aquest perill. 
 
Atès que la dinàmica en la que entrat el Govern municipal ha estat en la tala indiscriminada d'arbres 
i el posterior cobriment dels escocells, sense possibilitat de replantat dels mateixos. 
 
Atès que les decisions d'aquestes tales, segons ha explicat el tinent d'alcalde de l'Espai Públic, es 
duen a terme des de la Regidoria de Serveis i no des de la Regidoria de Medi Ambient. 
 
Atès la insuficiència de campanyes de prevenció i cura del medi natural, o de plantació d'arbres 
efectuades per l'Ajuntament de Tortosa en els últims anys. 
 
Atès que els ciutadans tenen dret a decidir i prendre part activa en les decisions que afecten al medi 
natural. 
 
Atès que la nostra ciutat ha estat declarada, amb altres indrets de les Terres de l'Ebre, Reserva de la 
Biosfera. 
 
Atès que els arbres constitueixen un dels béns més preuats del nostre patrimoni com a ciutat. 
 
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. Que es paralitzi de forma immediata qualsevol tala d'arbres que estigui planificada a la ciutat 
i es procedeixi al manteniment de les espècies en condicions. 
 
Segon. La creació d'un Consell de Participació de l'Espai Públic format per diferents associacions i 
persones de la ciutat per aprovar, entre d'altres aspectes, qualsevol tala d'arbres que es porti a 
terme al municipi. 
 
Tercer. Que mentre es crea aquest Consell, abans de procedir a una nova tala d'arbrat aquesta sigui 
aprovada; per la Comissió de l'Espai Públic. 
 
Quart. Que en els casos que existeixi un perill imminent, per a béns o persones, o una malaltia del 
vegetal de ràpida intervenció, i s'hagi de procedir a la tala d'arbres, les circumstancies que ho 
motivin siguin certificades, mitjançant informe pels tècnics municipals de Medi Ambient o 
d'Emergències. 
 
Cinquè. Que les decisions de les tales d'arbres siguin preses sota criteris mediambientals definits 
pels tècnics municipals de Medi Ambient, dotant a la Regidoria corresponent dels mitjans 
necessaris. 
 
Sisè. Que abans de procedir a la tala de qualsevol arbre es tingui en compte altres mesures 
pal·liatives que permetin la seva recuperació com poda o recuperacions de la verticalitat. 
 
Setè. Que en el cas que la tala sigui inevitable es procedeixi a plantar un arbre de la mateixa espècie 
o de similars característiques en el mateix lloc, de forma immediata. 
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Vuitè. Que des de la Regidoria de Medi ambient és posin en marxa diferents campanyes de 
prevenció, cura i plantació d'arbres, entre la població en general i especialment entre escolars. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el resum de la moció, 
per a nosaltres és ben senzill. Portem a aprovar avui al plenari: un arbre talat, un arbre trencat, un 
arbre plantat. Com molt bé va dir el president Maragall quan era alcalde de Barcelona, no fa falta dir 
res més. 
 
A la nostra ciutat, en els últims anys, i especialment en el últims mesos, els ciutadans hem assistit 
atònits a l’eliminació indiscriminada d’un munt d’arbres per part dels serveis municipals. S’han tallat 
arbres a la Raval de la Llet, davant de l’estació, als Pinets de la plaça Escorxador, en diferents 
carrers del barri de Ferreries: avinguda Colom, rambla Catalunya, al Voraparc.  
 
Es tracta d’una tala, al nostre entendre, indiscriminada d’arbres, alguns d’ells centenaris o gairebé 
centenaris, que s’han fet emparant-se en un suposat perill per a les persones.   
 
No dubtem que en alguna ocasió s’hagin donat situacions de perill, cert, com vostès tampoc 
dubtaran que davant d’aquestes existeixen solucions menys radicals com podar, recuperar, 
trasplantar, fer forats més grans, posar suports, posar tutors, endreçar. I per últim, l’arbre que no 
s’ha pogut salvar, trasplantar-lo o plantar-ne un de nou. 
 
Doncs bé, la regidoria de serveis sembla que no, i això s’ha dit moltes vegades en comissions,  que 
la solució en comptes de replantar és talar l’arbre i tapar amb panot els escocells, o sigui, els forats 
dels arbres. Perquè això és el que s’està fent: tallant arbres i tapant escocells. Tot això també té un 
cost, això també té un cost. 
 
I en el millor dels casos, si existeix pressió veïnal o comercial, com ha passat a l’avinguda Colom, 
improvisar una solució dient que és una prova pilot. I si es tracta d’una prova pilot , perquè tapen els 
escocells dels altres arbres? Com sempre excuses de mal pagador.   
 
La setmana passada les Terres de l’Ebre vam ser declarades Reserva de la Biosfera i diferents 
polítics, entre ells algun membre de l’equip de Govern, es van congratular.  
 
Així, que mentre per un costat, de cara a la galeria diem que som ecològics, per una altre l’equip de 
Govern es dedica a destruir aquells béns tan preuats del nostre patrimoni com són els arbres. La 
conseqüència de tot plegat és que cada dia més es transmet una imatge d’una Tortosa desoladora. 
 
Tot i així, amb el vistiplau d’una regidoria de Medi Ambient, que mai havia estat tant inactiva com ho 
ha estat ara.  
 
Creiem que tots els ciutadans de Tortosa tenen dret a decidir i prendre part activa en les decisions 
que afecten al seu medi natural i al seu espai públic. Per tot això demanem a aquest plenari que es 
paralitzi de forma immediata qualsevol tala d’arbres que estigui planificada a la ciutat, excepte en 
els casos d’urgència. 
 
Posar en marxa, una cosa que hem demanat altres vegades, el Consell de Participació de l’Espai 
Públic, el qual format per associacions, ciutadanes i ciutadans doni el vistiplau, entre d’altres, a les 
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tales d’arbres, és a dir, deixem decidir a les persones sobre quina ciutat volem. 
 
Que en els casos que existeixi un perill imminent i s’hagi de talar un arbre, les circumstancies que ho 
motivin siguin certificades pels tècnics municipals de Medi Ambient o d’Emergències.  
 
Que en el cas de què no hi hagi perill, les tales d’arbres es facin segons el criteri dels tècnics, dotant 
a la regidoria de Medi Ambient dels mitjans necessaris. 
 
Que abans de procedir a talar un arbre es tingui en compte altres mesures pal·liatives que permetin 
salvar-lo, com la poda o recuperacions de la verticalitat.  
 
Que en el cas que la tala sigui inevitable es procedeixi a plantar un arbre de la mateixa espècie o de 
similars característiques en el mateix lloc, de forma immediata i no a tapar el forat amb panot. 
 
I per últim, posar en marxa accions de cura i replantació d’arbres, especialment entre escolars. 
També accions que no tenen gaire cost com per exemple: responsabilitzar als ciutadans de la cura 
comunitària d’espais verds, efectuar plantades d’arbres urbans i que cada nen o cada xiquet d’una 
escola n’adopti un, així a la llarga, cada tortosí i tortosina acabaria tenint el seu propi arbre. 
 
No es tracta de recursos, no es tracta de crisi, es tracta de voluntat.  
 
Es tracta de creure en la natura i en l’espai públic per a tothom. Es tracta de superar visions de 
ciutat a curt termini que porten a la destrucció de la natura. Es tracta de poder deixar als nostres 
fills una ciutat més saludable, com la que van tractar de deixar-nos els nostres iaios i “rebesiaios”. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors. La 
veritat, senyor Roig, és que jo, llegint la seva moció, hi havia moments que no m’ho podia creure. No 
em podia creure el què estava llegint. No és que tinguem mania al grup socialista, no s’ho pensi, ni a 
vostè tampoc senyor Roig, que ja sap que no, però la veritat és que la lectura d’aquesta moció ens 
ha provocat més d’un somriure i més de dos. 
 
No té preu, no té preu llegir que en cas de què la tala sigui inevitable, es procedeixi a plantar un 
arbre de la mateixa espècie al mateix lloc. O sigui, que si un arbre ha caigut perquè està en un lloc 
on el vent se l’ha emportat o que ha aixecat una vorera amb les arrels, hem de tornar a plantar un 
arbre igual, que al cap de quatre dies ens donarà els mateixos problemes. Això és impagable, eh. 
Realment és brillant. 
 
També, per altra banda, Tortosa és una ciutat que ha crescut molt els últims 50 anys, especialment 
el que és Ferreries, la part nova de Remolins, tot el Voraparc. Llavors, moltes vegades quin problema 
ha hagut? Que s’han plantat arbres a dojo, sense tenir en compte realment si allí es podien plantar o 
no o si era un carrer on quan fa una ventada se’ls emportaria per davant. 
 
Jo mateix, fa molt pocs dies, a la Comissió d’Espai Públic vaig portar unes fotos d’un carrer de 
Tortosa on els arbres han aixecat la vorera i allò està en un estat lamentable que bé, ja sé que em 
van dir que s’arreglaria. 
 
Bé, també és cert que aquí a Tortosa segur que tots tenim un amic o un familiar que quan ha vingut 
una ventada li ha caigut una rama o fins i tot un arbre a sobre el cotxe, tot i tenint-lo ben aparcat, o 
sigui, “tremendo”.  
 
La veritat, o sigui, a veure, nosaltres pensem que el que ha dir on pot o no pot anar un arbre és 
l’experiència. Allà on sabem que hi ha problemes, doncs allà no s’han de plantar. És així de clar. 
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Llavors, tot allò que pugui ser un risc per a les persones o per a les propietats, ull, aquest risc cal 
evitar-lo. Defensem i defensarem sempre la natura i la necessitat d’espais verds, no cal ni dir-ho, 
però no ho posarem mai per davant de les persones i de les propietats. 
 
Per tant, evidentment, el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo fa poc 
temps vaig fer un article a instàncies d’algunes veïns de Tortosa que m’ho van explicar, el què havia 
passat, concretament al barri de Ferreries, el seu barri, no?, per vàries zones del barri de Ferreries. 
Bé, vaig fer un article en aquest sentit, no? 
 
Llevat d’això, llevat d’això, nosaltres creiem que el manteniment de l’arbrat urbà és fonamental, i dic 
manteniment eh, és fonamental per guarir o per conservar o aconseguir la qualitat, que millori la 
qualitat de vida de la ciutadania. I aquest manteniment ha d’estar basat, fonamentalment, en 
criteris mediambientals, eh. Jo no dic res més que això: criteris mediambientals, lo qual implica els 
seus tècnics especialitzats en el medi ambient, implica unes regidories actives de medi ambient, 
que la nostra està, com la de Serveis que també funciona i té preocupació per aquest tema. També 
implica, per exemple, una guia de l’arbrat de la ciutat.  
 
Tenim una guia petita, petita però jo me l’he llegida alguna vegada passejant pel parc municipal, 
tenim una guia de l’arbrat del parc municipal i en tenim una altra d’un altre indret de Tortosa. Tenim, 
tenim, però necessitem una guia de l’arbrat de la ciutat que permeti la seva gestió. La gestió en el 
sentit de recollir els criteris i les actuacions per a una gestió integral i sostenible de l’arbrat per 
aconseguir una programació municipal que fomenti la biodiversitat i les qualitats vegetals. I per una 
raó molt clara, eh, perquè no és arbrat, no és això, és un patrimoni. És un patrimoni com el patrimoni 
històric, com el patrimoni gastronòmic, com molt més.  
 
És una part del nostre patrimoni, és el patrimoni verd i hem de tenir cura d’ell. Hem de tenir cura 
buscant una gestió basada en la sostenibilitat i en la diversitat. Hem de tenir cura buscant la creació 
d’un paisatge divers però identitari d’on està cadascuna de les espècies vegetals que anem plantant 
i hem de tenir una gestió eficient, una gestió segura d’ell. 
 
Hi ha guies que són manuals d’actuació, que nosaltres les tenim, ho vaig preguntar l’altre dia a una 
comissió informativa. La tenim a nivell intern però no la tenim a nivell extern per a que el ciutadà 
sàpiga com s’està gestionant des de l’Ajuntament el nostre patrimoni verd, ja no dic arbrat, 
patrimoni verd, que és tan important com el patrimoni històric, artístic, cultural, etc., que tenim, no?  
 
Aquestes guies porten el cicle de la vida dels arbres a una ciutat, la radiografia d’aquests arbres, on 
estan els arbres distribuïts, com estan distribuïts. Jo crec que tot això seria important un 
manteniment mediambiental, basat en aquests principis que dic. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor alcalde indica al senyor Dalmau que hauria d’anar acabant la seva 
exposició per haver superat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Segueix amb la part final de la seva exposició el senyor Dalmau: La nostra postura serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ja s’han dit aquí 
també moltes coses, no entrarem en el fons de la qüestió. Simplement, dir que nosaltres entenem 
que alguns arbres s’hagin pogut talar per perill o perquè estiguin en mal estat, però també 
considerem que no es poden tallar, no?, d’aquesta manera tan indiscriminada, sense tenir uns 
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criteris clars ni una planificació i tampoc una explicació prèvia. Això és el que vam dir a la Comissió 
d’Espai Públic i, per tant, pensem que sí que es pot rectificar. 
 
En tot cas, més enllà de tots els punts en concret que hi ha a la moció dels proposants, votarem a 
favor perquè en general entenem la filosofia del què volen proposar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores 
i senyors regidors, nosaltres en el què és la redacció potser, potser hi canviaríem alguna cosa, però 
sí que estem d’acord en l’essència, amb el què és el què vol dir la tala d’arbres. 
 
Moltes vegades a la Comissió n’hem estat parlant amb el senyor regidor i no hi ha un informe tècnic 
que ens avali per què s’estan fent aquestes coses.  
 
També alguna vegada hem dit de què perquè allà on es trau un arbre, no se’n planta un altre? Ens 
han dit que són criteris econòmics. Molt bé. Llavors creiem que estem deixant una ciutat de futur, 
una ciutat dura, una ciutat que no té un criteri tècnic mediambiental del que són els arbres, perquè 
a nosaltres no ens n’han ensenyat cap. Parlen, parlen, parlen, parlen però criteri tècnic i estudi 
tècnic no ens n’han ensenyat cap i ja sé què em diran: que fins i tot l’home de cromanyó a Tortosa 
en té la culpa perquè no va talar l’arbre. Se’n aniran a què la culpa la tenim d’abans i tot això, però 
bé, què hem de fer? Les respostes de vegades són constructives i de vegades són 
“culpabilitzadores”, però sí que ens agradaria que, per favor, tinguessin un respecte per aquells 
arbres que estan bé i que s’han talat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: A la senyora Gamundi li voldria recordar que van 
governar amb nosaltres, eh, els últims quatre anys, per tant també, que en sigui conscient. 
 
Senyor Roig, tornant a la moció, és que és disbarat rera disbarat. Abans li han dit: no té preu la 
moció; és que no té preu. Comencem. No es fa tala indiscriminada. És que no se’n fa de tala 
indiscriminada, clar que no se’n fa de tala indiscriminada. Sap per què? Perquè no fem el que feien 
abans vostès, que talaven i deixaven allí el forat i allí es quedava. O, per exemple, brillant actuació 
que també van fer i encara estem intentant recuperar ara, que va ser talar, fer, mutilar en aquest cas 
el plataners dels plàtans de parc perquè volien eliminar els estornells. Gran actuació, brillant 
actuació del Partit Socialista al seu moment, i que ara els estem ja recuperant, gràcies a Déu de que 
hem pogut anar recuperant-los, a aquests plataners. 
 
I aquí li diré el detall dels arbres que ha passat, perquè ens diu: hem fet una tala indiscriminada. 
Anem a xifres, perquè les tenim aquestes xifres, està absolutament detallat a la ciutat quins arbres 
s’han talat. S’han talat 73 arbres en aquests dos últims anys, eh, parlem del mandat actual. I 
d’aquests 73, per què s’ha tallat ? 38 per risc o perill imminent; 5 per afectacions urbanístiques; 8 
per accidents o vandalisme; i 22 tirats pel vent. Total 73. 
 
I sap quants se n’han posat de nous, s’han reposat? 628. Sí, 628. Si vol un dia anem i els comptem 
els 628, perquè els  trobarà.  
 
I això sense parlar del parc, sense parlar del parc Teodoro González que vam trobar absolutament 
abandonat i deixat de la mà de Déu i que aquest Govern, en l’anterior mandat i aquest mandat, hem 
recuperat i l’hem cuidat, li hem tornat a donar vida al parc, cosa que estava absolutament 
abandonat. Ja no li conto totes les espècies del parc i tot el què s’ha replantat al parc. 
 
I acabo dient-li que aquest últim cap de setmana, ara fa dos dies, es va fer una plantada d’arbres a 
la ciutat, un centenar d’arbres es van plantar a la ciutat. No el vaig veure a vostè plantant cap arbre. 
Sí que hi havia altres regidors, principalment de l’equip de Govern, perquè de l’oposició no en vaig 
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trobar cap, però del Partit Socialista no n’hi havia ni un, tan interessats que estan en aquesta 
plantada d’arbres. O ara fa un any, que també se’n van plantar molts més. També va haver-hi una 
plantada d’arbres, tampoc els vaig trobar a cap lloc. 
 
Per tant, menys lliçons, més saber exactament el què s’ha produït. Tenim el detall d’aquests arbres, 
ja li he dit que m’ofereixo a acompanyar-la i que, en tot cas, ja li he dit els motius d’arbre per arbre 
perquè s’ha talat o quin és el motiu perquè s’ha talat que, en tot cas, no és voluntat ni d’aquesta 
regidora, ni del regidor de Serveis, ni de la regidora de Medi Ambient. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
moltes gràcies als grups del consistori que ens han donat suport. 
 
I de Convergència, què he de dir? És que no sé mai per on començar amb vostè, senyora Roigé. Bé, 
majoria absoluta, passen el rodet, puntualitzen alguna cosa. 
 
Home, faltaria més que quan s’han fet urbanitzacions noves no es plantin arbres. És que això seria 
el greu, és que això seria el greu. Evidentment, evidentment, evidentment. És que si no, ja em diran 
vostès. 
 
I només li diré una cosa perquè m’ha dit vostès aquesta qüestió personal que m’ha dit. La senyora 
Anna Algueró sap perfectament que jo em vaig excusar a la plantada d’aquest dissabte. Però bé, és 
igual, perquè sinó les coses es volen dir així i s’amollen així d’aquestes maneres. 
 
Miri, sap el que passa? Que vostès s’han acostumat tant a retallar, que s’ho han cregut tant, que els 
hi ha dit tant que havien de retallar, retallar, retallar, que retallen fins els arbres. Ni que sigui arbres, 
retallem.  
 
Però també li he de dir que si mirem el tema dels Pinets, no?, o els antics Pinets perquè clar, de 20 
només en queden 4 ja, no? Doncs bé, al febrer de 2010, si mirem l’hemeroteca, ja van dir que allí es 
faria una zona enjardinada, que tal. I allò, què és? És un descampat. És un descampat, tot un 
exemple d’eficiència i eficàcia, no? Sap de quan estaven plantats aquests arbres? Fa 90 anys, al 
1924, també mirant hemeroteca. 
 
I digui’m la veritat, les tales i la no reposició d’arbres, que és el més greu, una cosa és que un arbre 
es tali per qüestions que hem parlat aquí, però la no reposició és per un tema de manteniment, de 
pressupost de manteniment, eh. Prefereixen talar arbres que mantenir en condicions els exemplars 
que ara tenen, que ara tenim i, per tant, avui el tema de la perillossitat és una excusa, és una 
excusa. És el típic, sempre, de la dreta que s’excusa en què hi ha perill, les retallades, els drets, els 
arbres i anem retallant-ho tot. Drets d’arbres i arbres drets. 
 
Miri, com he dit abans, per acabar, espero que els nostres fills puguin deixar una ciutat saludable, 
tal i com ens van deixar a nosaltres els nostres iaios. Moltes gràcies.  
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), d’ERC 
(2), I-ET-E (2), tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de CiU i PxC (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP (1). 
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PART DE CONTROL 
 
 
23 - 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: 
 
18/2013, de 29 d’abril 
19/2013, de 06 de maig 
20/2013, de 13 de maig 
21/2013, de 21 de maig (extraordinària i urgent) 
 
   
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 485/2013 a la 638/2013 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
24 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde dóna compte del següent assumpte: El grup municipal d’Esquerra Republicana ha 
canviat els representants a la Comissió de Serveis Centrals i de Promoció de la Ciutat. La senyora 
Gamundi anirà ara a Serveis Centrals, perdó, anirà ara a Promoció de la Ciutat i el senyor Monclús 
anirà ara a Serveis Centrals i no a Promoció de la Ciutat. 
 
 
25- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la senyora Galiana:  Sí, senyor alcalde, jo tinc un prec i una pregunta. 
 
El prec sorgeix arrel d’algunes reunions amb associacions de veïns i fa referència als passos de 
zebra. Per exemple, en l’última reunió amb l’Associació de Veïns de Sant Llàtzer, a la qualitat i a la 
pintura dels passos de zebra. Hem detectat que un punt en comú de preocupació a molts de barris 
és els passos de zebra que casi no es veuen, estan molt despintats. I el prec meu seria que es 
tingués en compte, sobretot a les cruïlles i als carrers més transitats. 
 
I la pregunta és un tema de seguretat. Jo sé que hi ha moltes voreres malament, però em refereixo a 
la vorera que hi ha davant la Renfe, a la vorera de l’antiga Clínica Tortosina, per entendre’ns, al 
Poeta Vicent García, aquella vorera està molt mal transitada perquè està la parada de taxis, hi ha 
associacions de gent gran, arriba la gent de Renfe, i la pregunta és: es té en compte el trànsit que hi 
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ha allí d’alumnes? I es té previst arreglar-la pròximament?  Gràcies. 
 
A continuació respon el senyor Alcalde: Respecte a la pregunta, dir-li que està incorporada en la 
planificació del servei de manteniment de la ciutat, entre altres coses, perquè així mateix jo també li 
vaig respondre a una persona que m’ho va preguntar i em vaig interessar. 
 
I respecte als passos de vianants, prenem nota del seu prec. 
 
 

*-*-* 
 
 
02.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Jo li demanaré, i no 
per una falta de respecte, sinó perquè el meu professor de català deia que pregar es pregava a Déu i 
als homes i a les dones se’ns demanava. És una observació simple i tranquil·lament que faig. Li dic 
perquè no li faig una falta de respecte al demanar-li.  
 
A demanda de varis veïns que viuen per l’entorn de Tortosa, no pas al casc, m’han demanat que li 
pregunti com està el què és, quan plou, l’arranjament del pas de la C-12 i de la plaça Unió de Sant 
Llàtzer, perquè es veu que el clavegueram no absorbeix prou i l’última pluja van tenir problemes per 
poder passar. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Encara que vulgui fer una demanda en forma 
de prec, no m’ha fet ni un prec, ni una demanda. El que vostè em formula és una pregunta, per tant, 
hauria de ser també, vostè que em demana tanta correcció en l’ús del llenguatge, sàpiga que no 
m’està fent ni una demanda, ni un prec. M’està fent una pregunta. 
 
A la seva pregunta, li responc que aquesta és una competència de la Generalitat de Catalunya, que 
ens hem interessat i hem demandat en diferents ocasions. És veritat que ara fa dos anys, no, fa un 
any aproximadament es van fer unes obres instal·lant un nou sistema de bombeig a aquella zona, 
que s’ha mostrat absolutament insuficient. Es va fer una petita inversió d’uns quants milers d’euros, 
perquè es va tenir que construir una caseta, es van instal·lar les bombes allí i no és tant del sistema 
de clavegueram, sinó el problema el tenim amb l’evacuació de les aigües pluvials i amb un sistema 
d’evacuació d’aigües pluvials deficients. 
 
Com sap, en aquests moments la Generalitat de Catalunya també està redactant un projecte 
executiu per formular, reformular el pas de l’Eix de l’Ebre precisament per aquell lloc i a aquest 
projecte executiu el què es contempla és un sistema paregut al que hi ha a altres rondes de ciutat, 
on s’instal·la uns grans dipòsits que es van dotant a mesura que va plovent i es bombeja en 
posterioritat o en el mateix moment. Però, evidentment, en episodis de pluja molt intensa els 
sistemes de bombeig sempre, segons ens diuen els tècnics, seran insuficients. 
 
Per tant, passarà per construir aquests dipòsits que s’ompliran a mesura que hi ha la pluja intensa i 
es bombejaran al mateix moment, però sobretot en posterioritat.  
 
Per tant, malgrat...... perdó? 
 
No, no, no. Estem parlant de la C-12. Després li explicaré el de la plaça de la Unió. 
 
Per tant, a la C-12 la solució passa per aquí. 
 
La solució a la plaça de la Unió és molt més complexa. És molt més complexa perquè quan es van 
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construir fa, no fa molt, eh. No fa molt pel que estem parlant. Potser fa 20 o 20 i pocs anys. Es va fer 
nou el carrer Barcelona, el sistema d’aigües pluvials és absolutament insuficient. Insuficient i fa que 
la capacitat d’evacuació d’aigües pluvials és insuficient davant de qualsevol episodi d’una pluja ja no 
intensa, sinó semi-intensa.  
 
La solució que s’ha de fer aquí és per canviar tot el sistema d’evacuació pluvials, no només a la 
plaça de la Unió, que és on es concentra una part del problema, sinó a tot el carrer Barcelona. Això 
està “solventat” una vegades passes el canal, perquè el desguàs que porta l’aigua, les aigües 
pluvials al riu, un cop sobrepassat el canal, està dotat no per al Q-500 que es recomana ara, però sí 
que per poder evacuar, aproximadament, més del doble de l’aigua que està evacuant ara i, per tant, 
els tècnics ens diuen que seria suficient. 
 
Però, passa per fer una obra al carrer Barcelona de molts milers d’euros, molts, perquè és urbanitzar 
de nou el carrer Barcelona i la plaça de la unió i això, avui per avui, es fa molt difícil de poder 
assumir. Hem fet un Pla director d’evacuació d’aigües a tota la Raval. Alguna cosa “solventarà” ara, 
alguna cosa, amb la urbanització que s’està fent conjuntament amb la construcció del nou col·legi de 
la Raval, però és evident que a la part de la plaça de la Unió amb el carrer Barcelona, això no se 
“solventa” si no és aixecant tot el sistema d’aigües pluvials que ara es fa molt difícil d’assumir. 
 
En tot cas, nosaltres hem parlat amb l’Associació de Veïns i hem buscat solucions, no per a què no 
s’inundi, perquè evidentment passa per fer aquestes inversions, però sí que vam estar visitant-ho 
amb la regidora de barri i també amb el regidor de Serveis ja fa unes setmanes i buscarem per a 
què pluges semi-intenses, les molt, molt intenses no ho evitarem, però sí que es pugui fer que sigui 
transitable la plaça de la Unió, malgrat hi hagi aigua. Transitable per al vehicles, eh, no per a les 
persones. I també evitar que, sobretot, les afectacions que puguin haver de cara als locals al carrer 
Barcelona, “colindants” on se concentra l’aigua, que quan els vehicles intenten passar s’omplin 
d’aigua els propis locals. 
 
 

*-*-* 
 
 
03.- INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Sí, senyor alcalde. Recentment, el Govern de 
Catalunya ha determinat que en el conjunt del nostre país hi hagi 10 zones econòmiques a prioritzar 
i entre aquestes 10 zones les Terres de l’Ebre no hi són, per tant, demanaríem que pugui fer 
gestions per veure de què les Terres de l’Ebre i la nostra ciutat, ateses les necessitats de 
desenvolupament econòmic i de creació de llocs de treball, sigui inclosa, per tant, les Terres de 
l’Ebre i la ciutat de Tortosa, dintre d’aquestes zones econòmiques a prioritzar que, avui per avui, no 
estem inclosos.  
 
A continuació respon el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Jo crec, senyor Sabaté, vostè ha sigut director 
del Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat i, per tant, no pot soltar això així, 
com si fos una zona de desenvolupament econòmic. Vostè sap que no és així. Ho sap. Sap que són 
zones de desenvolupament urbanístic.  
 
Són 10 llocs de Catalunya on tenen problemes de sòl, de desenvolupament de sòl. I són 10 zones 
que es prioritza el desenvolupament econòmic vinculat al desenvolupament urbanístic. I quan el 
conseller Vila fa aquest anunci, ho fa especialment per dir: escolti, quina és una zona que hem de 
fer créixer al sòl urbà per poder-ho desenvolupar? Nosaltres aquí de sòl urbà, per exemple, en tenim 
de sobra, de sobra. Entre altres coses a Tortosa, entre altres coses perquè en les èpoques de 
bonança vam tenir paralitzat el POUM 10 anys i, per tant, no es va crear sòl. Ara tenim sòl que, 
dissortadament, no ens l’acabarem durant els propers, com a mínim, 20 anys. Sòl urbà. Li estic 
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parlant de Tortosa. 
 
A nivell de Terres de l’Ebre tenim sòl suficient per desenvolupament urbanístic, en quant a 
creixement industrial i econòmic amb el Catalunya Sud. Per tant, no s’ha de crear nou sòl per 
desenvolupament urbanístic. Ja el tenim creat, el problema és que no el podem utilitzar. 
 
Per tant, no estem dient que són sòls on es ficaran subvencions, on es ficaran polítiques industrials 
específiques. No, no, no. Són 10 llocs on es modificarà el planejament urbanístic per generar aquest 
sòl. 
 
Si vostè creu que a les Terres de l’Ebre tenim dèficit de sòl industrial, comercial, urbanístic per fer un 
camp de golf com li reclamava, com no  li reclamava abans el senyor Jordan, home, asseguem-nos i 
parlem-n’hi, perquè estem disposat a parlar-ne. Però entenem que la planificació de sòl urbà va ser 
tan generosa que aquest problema no el tenim a les Terres de l’Ebre, al contrari.  
 
Per tant, jo li recepciono el seu prec, però si vol en parlem amb més tranquil·litat i llavors veurem si 
les hem d’incloure i no les hem d’incloure. Però si aquí el que ens sobra ara és sòl urbà. 
 
 

*-*-* 
 
 
04.- INTERVENCIÓ DEL SR. TOMÀS 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Tomàs: Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En l’última sessió 
plenària, després de les intervencions del senyor Dalmau i de la senyora Gamundi referents a la taxa 
de clavegueram, que segons els regidors pagaven els veïns de la Simpàtica, vostè els va respondre 
que no era cert o que no s’adaptava a la informació que vostè disposava i que si disposaven de 
documentació acreditativa del fet, li fessin arribar. Per tant, la primera part de la pregunta seria que 
voldria saber si ha rebut algun document que contrasti aquest pagament. I, de no ser així, li 
demanaria que ens actualitzés la informació, principalment per no faltar a la veritat i deixar les 
coses clares per no confondre a la ciutadania. Moltes gràcies. 
 
 
A continuació respon el senyor Alcalde: La pregunta és a l’alcalde. Veig que la senyora Gamundi ha 
aixecat la mà. Si vol parlar per al·lusions jo li cediré la paraula en termes d’al·lusions però, en tot cas, 
em permetrà que pugui contestar jo a la pregunta. 
 
Efectivament, li agraeixo la pregunta perquè és veritat, va quedar així una mica, una mica aquí 
flotant, com si els veïns de la Simpàtica paguessin taxa de clavegueram aquells que no tenen 
connexió al clavegueram.  
 
I és veritat, consta a l’acta, jo vaig instar al senyor Dalmau i a la senyora Gamundi que em portessin 
rebuts, que ho comprovaríem. També és veritat que ni el senyor Dalmau, ni la senyora Gamundi no 
m’han portat cap rebut per comprovar-ho. Però també és veritat, i en vull deixar constància, que jo 
mateix vaig parlar amb l’Empresa Municipal de Serveis Públics i els hi vaig dir que repassessin un a 
un tots els abonats de la Simpàtica i comprovessin si paguen taxa de clavegueram aquells que no 
estan connectats al clavegueram. I em van dir que era fals. Em van dir que era fals. És més, em van 
dir: home, si hi ha algun regidor que insisteix, que al menys tingui la dignitat de portar-te el rebut. I 
vaig dir: doncs, és veritat, però tant al senyor Dalmau com a la senyora Gamundi, fora d’aquella 
sessió plenària, els hi vaig tornar a reclamar i no me n’han portat ni un ni l’altre. 
 
A efectes pràctics, i veig que es posen nerviosos el senyor Dalmau i la senyora Gamundi, a veure qui 
em demana la paraula abans. La senyora Gamundi me l’ha demana abans, però li correspon a 
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vostè. És el tema del ROM. Però, en tot cas, per a que quedi clar a tothom, els abonats de la 
Simpàtica que no estan connectats al clavegueram, no paguen taxa de clavegueram. I qui mantingui 
que els abonats de la Simpàtica paguen taxa de clavegueram i no estan connectats al clavegueram, 
està faltant a la veritat. És fals.  
 
I, a més a més, és doblement fals, perquè els dos que ho van afirmar, malgrat ho he reiterat, no 
m’han portat cap comprovant, malgrat els dos ara volen parlar i tindré el gust de contestar a un i a 
l’altre. Parla el senyor Dalmau, per al·lusions. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Dalmau: Bé, tot el que vostè diu, llevat el de la indignitat i la 
falsedat, és veritat, eh. Jo ho vaig dir i després, la veritat, com vaig veure que tampoc vostè li feia 
molt de..., dic: bé, doncs ja li portaré. Me n’he oblidat. Demà el tindrà aquí, el portaré personalment. 
Al menys un rebut, eh, jo li portaré, val? O dos que en tinc, d’acord? 
 
Però el que no ens digui, o no em digui a mi personalment, que faltem a la dignitat o que entrem en 
falsedat. Jo què vol que li digui, home, és impropi de vostè com alcalde de la ciutat de Tortosa que 
ens digui a dos regidors, perquè jo ja li dic, té tota la raó, ho vam dir, vostè va dir “porteu-m’ho”, jo 
me’n vaig oblidar totalment, eh. I vostè sí que, una vegada per no sé on, va dir: he parlat amb els de 
l’Empresa i m’han dit, m’han dit que no. I jo li vaig dir: doncs jo tinc un rebut que fica “aigua i 
clavegueram”. I ni l’he mirat després. És que me’n vaig oblidar totalment del tema. I ho dic amb tota 
la sinceritat.  
 
Però jo crec que no ens mereixem, ni la senyora Gamundi ni el senyor Dalmau, que se’ns acusi de 
falsedat o se’ns acusi del que ens ha acusat. Com a molt.... Ho acaba de dir fa un moment, eh, 
senyor alcalde. Com a molt de despistats, jo això sí, ho reconec. Em vaig despistar d’això. Demà 
vindré jo expressament a portar-li. 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau, perdoni que insisteixi, jo 
no li dic que vostè és un fals. Jo li dic que..., escolti’m senyor Dalmau, jo li dic que és fals, és fals que 
paguin taxa de clavegueram. És fals. Sap el què vol dir fals? No és veritat. 
 
I , a més a més, vostè se’n va oblidar. I jo, vam coincidir a una bonica vetllada de boxa que es va 
celebrar a la ciutat i li vaig recordar a la vetllada de boxa que vam coincidir vostè i jo. I li vaig dir, dic: 
senyor Dalmau, a què no m’has portat això? No. Mira, ho he comprovat i no hi ha ningú, i no hi ha 
ningú, per tant, sap que farem? Vostè m’ho porta demà i al proper Ple en tornarem a parlar. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Veig que, no sé, el 
senyor Domingo i vostè no sé si es parlen perquè li fa aquesta pregunta al Ple, cosa que em sobta, 
però bé, és igual. Som lliures de preguntar. 
 
Jo sí que m’indigno, senyor alcalde, perquè vostès la veritat o la tergiversen o no la diuen tota. Vostè 
va tenir una reunió amb l’Associació de Veïns, a la qual estava jo present. I van parlar dels rebuts i jo 
li vaig contestar: senyor alcalde, no li he dut el rebut perquè realment no paguem el clavegueram. El 
que passa és que aquest rebut dóna una...., i l’Associació de Veïns ho sap això, aquest rebut duu a 
una confusió.  
 
Ara, que vostè em vagi fent el teatre aquí, per dir davant les “teles” que nosaltres vam dir, que 
resulta que no vam portar, que resulta que vostès no es parlen i s’ho han de dir aquí i totes aquestes 
coses, doncs bé, seguirem el joc. 
 
Amb l’Associació de Veïns jo li vaig dir i li vaig afirmar: senyor alcalde, no paguem clavegueram 
perquè el rebut duu a una confusió, que és que posa “aigua i clavegueram” tants diners. I clar, ens 
duu a aquesta confusió. I vostè em va dir: veus com tenia raó? Doncs sí, a veure, no passa res. Però 
em va dir, inclús em va contestar: dóna, és que no hem de fer els rebuts d’un “puesto” d’una 
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manera i els d’un altre “puesto” d’una altra. Fem els de tota Tortosa en general. I ja està, aclarida. I, 
a més, aclarida la situació davant de l’Associació de Vens, que crec que és la suprema d’allí i és la 
que, en assemblea, després informa. Ara, quan facin l’assemblea general, informarà als veïns i les 
veïnes de la Simpàtica que el clavegueram no es paga i es paga l’aigua. 
 
Però, d’aquí a traure-ho aquí, que ell li faci una pregunta. És que això és tan rocambolesc, és tan de 
teatre. I de nerviosa no n’estic, perquè jo ja m’he acostumat als plens, passa això. 
 
I, no ho sé, penso que en comptes d’alcalde també es fa “adivino” perquè senyor, vostè està nerviós, 
jo també estic nerviosa, l’altre dia la senyora Galiana també parlava sense parlar. Em sobta 
moltíssim, senyor alcalde, i penso que les coses són més sèries com per tractar-les així. Moltes 
gràcies. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyora Gamundi. Jo a teatre no la 
guanyaré, per tant, és una batalla que no, no pretenc fer. 
 
Vostè em diu: té raó. Veu, ja hem aconseguit alguna cosa. Ja em aconseguit alguna cosa. La senyora 
Gamundi, que va dir l’últim Ple, que pagava clavegueram, a aquest Ple no ha dit “rectifico, no 
paguen clavegueram”. Ho ha dit quan el senyor Domingo m’ho ha preguntat a mi. I jo els hi he 
clarificat. Per tant, d’entrada ja tenim 50% guanyat. El senyor Dalmau insisteix en què paga 
clavegueram. Vostè... 
 
Senyor Dalmau, després si vol li torno a donar la paraula tantes vegades com faci falta. Senyor 
Dalmau, senyor Dalmau, hi ha una cosa que es diu Reglament Orgànic Municipal que regula com es 
distribueixen les paraules al Ple. Per tant, vostè em deixarà acabar de parlar a mi, com jo el deixo 
acabar de parlar a vostè, i si se sent al·ludit, em demanarà la paraula i jo li cediré la paraula, tal i 
com estableix el Reglament Orgànic Municipal. 
 
Tornant a la senyora Gamundi. Diu: vostès amb el senyor Domingo no es parlen. Ens parlem més 
sovint del què vostè es pensa. Segurament, més del que es parlen vostès els regidors. Jo, 
afortunadament, amb els regidors de Convergència i Unió em parlo amb els d’ara i amb els d’abans. 
Jo no sé si ho poden dir això els regidors d’Esquerra. Jo sí que puc dir, els regidors de Convergència 
podem dir-ho tranquil·lament això, ens parlem amb els d’ara i amb els d’abans. I tenim una certa 
comunicació. I si el senyor Domingo, que és el regidor de Serveis, em fa aquesta pregunta és per a 
que quedi clarificat aquí al Ple el que vostè no ha clarificat i l’altre dia va sembrar dubtes 
públicament. 
 
I a l’Associació de Veïns li vull recordar que qui va traure aquest tema vaig ser jo. Se’n recorda de la 
reunió a l’Associació de Veïns? No el va traure vostè aquest tema, el vaig traure jo. I el vaig traure jo, 
tampoc no el va traure l’Associació de Veïns, l’hagués pogut traure. Però el vaig traure jo. I vaig dir: 
escolteu, a l’últim Ple va sortir això, ho he fet revisar i no és veritat. No hi ha cap veí, veïna de la 
Simpàtica que no estigui connectat al clavegueram i pagui clavegueram.  
 
Confusions, del que vostè vulgui, però això és així. I, per tant, a vostè, més enllà del teatre que ha 
fet, la honra que hagi reconegut que no paguen clavegueram. L’últim dia no ho va dir això al Ple. Va 
dir que ens portaria algun exemple de rebuts. No n’ha portat, però avui reconeix que no paguen 
clavegueram. 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Miri jo, senyor alcalde, crec que tots aquests 10 minuts 
que estem parlant i vostè està dient el què diu, bé, es podrien estalviar fàcilment i elegantment, 
elegantment, eh. Això ho tinc molt clar. 
 
Ens hagués pogut dir, a la senyora Gamundi i a mi: escolteu, aneu equivocats perquè resulta que 
encara que fica “clavegueram”, la quantia es refereix a l’aigua. Punt. No pagueu clavegueram, ens 
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ho hagués pogut dir així. I jo encantat. Doncs, si no paguem clavegueram, no paguem clavegueram. 
Jo no tinc cap interès en pagar o no pagar, m’explico? I amb això hagués quedat vostè molt alt. 
 
Però dir-me a mi, jo no em fico amb la senyora Gamundi que ella se sap defensar sola, el que m’ha 
dit, home, sóc regidor, eh, al mateix Ple en què vostè és alcalde. Home, per favor. Si no ho veu, el 
què ha fet, “vamos”, ja és allò que diu: bé, aquí veurem volar el que sigui. No home, no, per favor, 
per favor. És, jo estic profundament decebut i dolgut per l’actuació del meu alcalde, eh. Amb un 
tema que era fàcil. 
 
Però si jo estic en un error i ara me n’adono pel que vostè m’ha dit, que jo estaré en un error, estic 
en un error. Jo tinc una factura, que demà li portaré, on fica aigua i clavegueram, un import. Després 
la feina, la vida, doncs dius bé, ja li portaré, ja ho comprovarem i..., bé, resulta que el tema està 
aclarit ara. Doncs, això que li costava fer-ho? Inclús, amb una trucada de telèfon o en un moment 
donat: escolta, Dalmau. Sense tenir que dir que sóc un fals, sense tenir que dir que caic en la 
indignitat, no sé què. Home, per favor, tu. Jo estic decebut i molt dolgut. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. Ara sap que passa? 
Que jo també li puc dir: els 10 minuts, que no van ser 10 minuts, mitja hora que vam utilitzar a 
l’últim Ple parlant d’això ens els podíem haver estalviat. Ens els podíem haver estalviat perquè ho 
havíem parlat 48 hores abans en comissió informativa. I els hi vaig donar les mateixes explicacions. I 
havent-los-hi donat les mateixes explicacions, i els hi vaig dir: hem comprovat amb l’Empresa 
d’Aigües que no paga ningú. A comissió informativa ho havíem fet, jo ho havia fet personalment, 
personalment a la comissió informativa. Ni vostè ni la senyora Gamundi en van tenir prou. 
 
O sigui, a la comissió informativa se’ls hi diu..., senyor Dalmau, li he de tornar a explicar el del ROM ? 
Vostè pot estar decebut amb l’alcalde i l’alcalde pot estar decebut amb el regidor. Ha de conèixer el 
ROM. Diu: vostè els 10 minuts, els 10 minuts se’ls podria haver estalviat. Sí, i ens podíem haver 
estalviat la mitja hora, senyor Dalmau. Ens podíem haver estalviat la mitja hora de l’últim dia, perquè 
ho vam dir en comissió informativa. I vostès, el que van dir en comissió informativa, no en van fer ni 
cas i van tornar a insistir en el Ple amb el mateix. 
 
Per tant, si està decebut vostè, jo estic molt decebut i estic indignat amb el que van fer vostès a 
l’últim Ple, perquè 48 hores després de que se’ls hi donessin les explicacions a la comissió 
informativa, ho porten aquí i sembren dubtes. I ara, quan nosaltres ho aclarim al Ple, que és on ho 
van portar vostès, on ho van portar vostès quan se’ls hi havia aclarit en comissió informativa, ara 
estan decebuts. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. No sé qui es posa 
nerviós, però bé, jo no sóc “adivina”. 
 
Jo, amb l’Associació de Veïns i Veïnes davant, que crec que és l’ens més respectuós i més gran que 
hi ha dins un barri, li vaig dir: senyor alcalde, els rebuts duen a confusió.  
 
Vostè, a la comissió ens va dir: penso que no es paga, no es paga, no es paga. De tots “modos” ho 
preguntaré. No es paga. 
 
Jo vaig mirar el rebut, amb els veïns i les veïnes, no una cosa subjectiva, i els veïns i les veïnes ens 
van dir. pregunta-ho. Per això jo sóc regidora de tota Tortosa quan avui li he fet preguntes d’altres 
barris, i em van dir, diu: doncs mira, posa “aigua i clavegueram”. Què faig jo? M’informo per una 
persona de l’Aigua i em diu: no, és que el rebut vol..., veus Alícia?, és aigua. Torno a l’Associació de 
Veïns i ho dic. 
 
Vostè es va avançar a la pregunta aquell dia i ara no em posaré en dret de “pataleta” que si tu vas 
dir, que si jo vaig dir, que si..., això és “tonteria”. Aquí al Ple estem per coses més serioses, per això. 
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Però quan es duu una confusió no es pot tractar al regidor ni a la regidora d’estes maneres i crec 
que en això ho ha dit tot el senyor Dalmau. 
 
I li he dit molt clar que posava “aigua i clavegueram” i que no em duu a una confusió a mi. Que duu 
confusió al veïns i a les veïnes. I els veïns i les veïnes tenen tot el respecte de què una servidora 
vingui aquí i pregunti. 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde, no li contestaré res més. Faci vostè la dissertació que vulgui, la 
tergiversació que vulgui. 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: No, senyora Gamundi. Ho farem, complirem el 
Reglament Orgànic i, per tant, acabaré jo el debat. Quan vostè presenti una moció, l’acaba vostè el 
debat. Quan es fa una interpel·lació al Govern, l’acaba el Govern el debat. I això ho marca també el 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
Tots aquests aclariments, vostè podia fer-los prèvia. Vostè és regidora, vostè no és una ciutadana 
més, vostè és regidora, vostè és regidora. I si l’alcalde li diu que no paguen, abans de venir al Ple i 
dir: sí que paguen, perquè jo tinc la prova; llegeixin l’acta que han aprovat. Llegeixin l’acta que han 
aprovat, abans de dir això facin les comprovacions. Això és el que s’espera d’un regidor d’aquesta 
casa. Que abans de venir aquí i soltar una cosa en contra del què li ha clarificat l’alcalde 
anteriorment, al menys faci aquestes comprovacions. Vostè no ha fet aquestes comprovacions, no 
les va fer. I quan les ha fet no ve aquí al Ple i diu: l’últim dia vaig dir una cosa que no era veritat, no 
ho fa. No ho fa i això és així.  
 
I, en tot cas, tot aquest debat, i en una cosa estic d’acord amb el senyor Dalmau, que ens 
l’haguéssim pogut estalviar. Ens l’haguéssim pogut estalviar ara i ens l’haguéssim pogut estalviar fa 
una setmana. 
 
Abans li deia al senyor Roig, perquè quan es diuen les coses al Ple i queden així, tothom ha de saber 
que s’han de clarificar. Quan de vegades es diu alguna cosa i queda així per aquí damunt, no sé què, 
no se “quantos”. No. Doncs, s’ha de clarificar.  
 
Aquí es va dir que els veïns de la Simpàtica pagaven clavegueram encara que no estiguessin 
connectats al clavegueram. I ara queda clarificat que això no és així. 
 
Alguna intervenció més? Moltes gràcies, moltes gràcies a vostès per la seva assistència. 
 
 

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