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Tortosa, essent les dinou hores i sis minuts del 
dia set de gener de dos mil catorze, 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 extraordinària sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
SERVEIS AL TERRITORI 

 
01 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM “Reserva 
de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en polígons d’actuació i planejament derivat, 
i modificació de paràmetres urbanístics del Pla parcial Temple Sud”. 
 
02 - Dictamen de proposta d'acord de resolució, per renúncia de la contractista, del contracte per a la 
constitució d'un dret de superfície per a la construcció d'una piscina i un edifici d'oficines, i el seu 
arrendament a l'Ajuntament, així com per a la construcció i explotació, mitjançant concessió, d'un 
aparcament subterrani sota la plaça Joaquim Bau, incloent també la urbanització d'aquesta plaça. 
 
03 - Dictamen de proposta d'acord de resolució, per mutu acord, del contracte administratiu de gestió 
de serveis públics per a la construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la plaça Mossèn Sòl i 
del servei públic d'aparcament en superfície sota temps limitat. 
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*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM “RESERVA DE SÒL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN POLÍGONS 
D’ACTUACIÓ I PLANEJAMENT DERIVAT, I MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL PLA PARCIAL 
TEMPLE SUD”. 
 
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 extraordinària  de 
data 22 de novembre de 2013 la modificació puntual del POUM “reserva de sòl per a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial en polígons d’actuació i planejament derivat, i modificació de 
paràmetres urbanístics del Pla parcial Temple Sud”, conjuntament amb el conveni formalitzat en data 
18 de novembre entre la Junta de Compensació del Pla parcial Temple Sud i l’ Ajuntament de Tortosa i 
que forma part integrant de l’esmentada modificació puntual. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
diari la Vanguardia de data 23 de novembre de 2013 i al BOPT núm. 272 de data 26 de novembre, no 
s’han presentat al·legacions ni reclamacions envers l’expedient de modificació puntual del POUM. 
 
Vistos els informes emesos per la  Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, així com la documentació tècnica de la modificació puntual per la seva aprovació 
provisional que recull les prescripcions de l’informe emès pel Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 30 de desembre de 2013, 
amb el vot favorable del grup municipal de CIU i les abstencions dels grups municipals del PSC i 
Iniciativa-ET. 
 
De conformitat amb els articles 85, 96, i 99 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova 
el Ttext refós de la Llei d’urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, així com l’article 26 
del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “reserva de sòl per a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial en polígons d’actuació i planejament derivat, i modificació de 
paràmetres urbanístics del Pla parcial Temple Sud”. 
 
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva. “ 
 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta, el senyor alcalde cedeix la paraula a la regidora d’Urbanisme, senyora Meritxell 
Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, després d’aprovar provisionalment la 
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modificació puntual del POUM de l’àmbit del Pla parcial Temple Sud que vostès ja coneixen i que vam 
portar a aprovació provisional el passat Ple de 22 de novembre, avui, després de passar el termini 
d’exposició al públic sense que hi hagi hagut cap al·legació ni tampoc cap informe desfavorable, en tot 
cas són favorables els informes rebuts, portaríem a aprovació d’aquest plenari aquesta modificació del 
POUM, a l’aprovació provisional per tal que després la Comissió Territorial d’Urbanisme en faci 
l’aprovació definitiva. 
 
D’aquesta manera complim els terminis establerts amb el conveni que vam signar amb la Junta de 
Compensació, que ens permetrà confirmar si tot segueix en la mateixa línia, que així esperem, que es 
pugui portar a terme la construcció del vial al costat del passeig que ha de permetre unir ronda Docs 
amb el carrer Ferran d’Aragó i amb els portals de ciutat, que esperem que estigui finalitzat en els 
propers mesos. 
 
Per tant, complim un tràmit més d’aquesta modificació del POUM de l’àmbit del Temple Sud. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, només per manifestar la nostra 
abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres 
també en línia amb el que vam votar a l’anterior Ple en que es va tractar aquest tema, també 
dictaminarem l’abstenció a aquest punt.. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, és també per anunciar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidors, regidores, primer que res 
bon any a tothom. 
 
Bé, nosaltres ja vam dir al Ple anterior que no ens agradava la modificació del projecte que es va 
aprovar al desembre del 2003 i vam dir que hi havia coses que es ficaven al plat de la balança que ens 
semblaven favorables, com era per exemple, doncs, urbanitzar el carrer que toca a la vora del canal i la 
creació de sòl comercial, però que a l’altre plat de la balança de les coses que no ens agradaven era 
l’aparició de dos torres més de 45 metres d’altura i que, conjuntament amb les 2 que ja hi havia, doncs 
bé, això era a l’entrada de Tortosa 4 campanars del Roser. Vam dir que això no ens agradava i, per tant, 
la nostra posició segueix essent la mateixa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, el nostre vot serà igualment 
que en el Ple de l’aprovació inicial d’extensió. Gràcies.  
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, dos vots en contra 
corresponents als membres de la corporació del grup municipal d’ERC, i set abstencions corresponents 
als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1). 
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02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ, PER RENÚNCIA DE LA CONTRACTISTA, DEL 
CONTRACTE PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA 
I UN EDIFICI D'OFICINES, I EL SEU ARRENDAMENT A L'AJUNTAMENT, AIXÍ COM PER A LA CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ, MITJANÇANT CONCESSIÓ, D'UN APARCAMENT SUBTERRANI SOTA LA PLAÇA JOAQUIM BAU, 
INCLOENT TAMBÉ LA URBANITZACIÓ D'AQUESTA PLAÇA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el contracte, signat el dia 1 de març de 2011 entre l’Ajuntament de Tortosa i Serveis i Iniciatives 
Urbanes de Tortosa, SL, per a la constitució d'un dret de superfície per a la construcció d'una piscina i 
un edifici d'oficines, i el seu arrendament a l'Ajuntament, així com per a la construcció i explotació, 
mitjançant concessió, d'un aparcament subterrani sota la plaça Joaquim Bau, incloent també la 
urbanització d'aquesta plaça.  
 
Vist l’escrit de data 27 de desembre de 2013, presentat el dia 30 de desembre de 2013, registre 
d’entrada núm. 19527, en el qual l’empresa contractista Serveis i Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL, a 
l’empara del que es preveu a la clàusula 35.7.a) del contracte esmentat, sol·licita sigui acceptada la 
renúncia al mateix, amb devolució de la corresponent garantia definitiva per ella dipositada, motivada 
per circumstàncies sobrevingudes a ella no imputables, renunciant també a qualsevol acció i també a 
qualsevol indemnització que es pugui derivar de la resolució, per renuncia, del contracte esmentat. 
 
Vistos els informes de la secretaria general i de la intervenció municipal, i el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis al Territori, de data 2 de gener de 2014. 
 
Atès allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), el Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Reglament general 
de la llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret  1098/2001, de 12 de 
octubre, vigent en quant no s’oposi a l’abans referida LCSP i no hagi estat derogat pel RD 817/2009., el 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de contractes del sector públic i el Plec de clàusules administratives particulars del contracte. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la resolució, per renúncia de l’empresa contractista Serveis i Iniciatives Urbanes de 
Tortosa, SL, del contracte per a la constitució d'un dret de superfície per a la construcció d'una piscina i 
un edifici d'oficines, i el seu arrendament a l'Ajuntament, així com per a la construcció i explotació, 
mitjançant concessió, d'un aparcament subterrani sota la plaça Joaquim Bau, incloent també la 
urbanització d'aquesta plaça. 
 
Segon - Aprovar la devolució a la contractista de la garantia definitiva dipositada per raó del contracte 
esmentat. 
 
Tercer - Notificar el present acord a Serveis i Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor 
alcalde. Regidores, regidors, també en la línia que després serà el següent punt, però en tot cas en 
aquest cas parlant de la construcció de la piscina i l’edifici d’oficines i l’aparcament, avui portem al 
plenari la resolució del contracte. Un contracte que resulta evident que no ha arribat a bon port ni 
respon al que ens havíem proposat com a Govern, l’anterior Govern format per Convergència i Unió i 
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Esquerra Republicana i també l’actual equip de Govern, continuador d’aquest projecte i d’aquestes 
polítiques. Però en tot cas un projecte que va comptar amb el suport, pràcticament, de tots els grup 
municipals que , no va comptar amb cap vot en contra de cap grup municipal. 
 
Ara per ara, el nostre principal objectiu és portar a terme aquest projecte i, per tant, tirar endavant la 
construcció de la nova piscina a la ciutat i continuar amb la gestió també de la zona blava, com després 
en parlarem, sense causar cap problema a la ciutadania que per això estem aquí. 
 
Les propostes que avui portem al plenari, concretament aquesta proposta, és la millor solució possible 
ja que qualsevol altra solució podria arribar a suposar un cost per a l’Ajuntament, en aquest cas no 
suposa cap cost per a l’Ajuntament. És un projecte que com he dit es va aprovar de forma majoritària, 
que es va adjudicar a una empresa amb 5 socis, amb 5 socis solvents, que per diferents circumstàncies 
econòmiques no ha pogut tirar endavant. Una empresa que tenia també altres drets de superfície 
constituïts en altres llocs del país, drets de superfícies en una quantia bastant més considerable que la 
que tenim aquí a Tortosa.  Alguns dels socis, per la situació econòmica van deixar de formar part de 
l’empresa. La resta ho havien anat assumint fins que un dels socis va presentar, com saben, concurs de 
creditors i, conjuntament amb la situació de crisi de les entitats financeres, van fer, han fet inviable 
poder tirar endavant el projecte.  
 
Davant d’això es podia optar per dos solucions. D’una banda la solució contenciosa que hagués suposat 
un “diferiment” de l’execució del projecte i també de solució de molts anys; o una solució pactada com 
la que presentem avui en aquest plenari amb una condició que no suposa cap cost per a l’Ajuntament, 
malgrat això suposa unes importants pèrdues per part de les empreses, de l’empresa establerta.  
 
A banda de que és evident que qualsevol altra resolució que no fos pactada hagués suposat, com he dit, 
allargar aquest tema en el temps, impedint que es portés a terme la construcció de la piscina, d’aquest 
projecte que estic segura que no és..., que cap dels que estem aquí volem que això passi. 
 
Des dels diferents grups s’ha reclamat últimament que hi hagi la possibilitat de que el nou projecte sigui 
consensual entre tots, l’Alcalde també així ho va manifestar a l’última Comissió informativa d’Urbanisme 
a tots vostès, amb la voluntat d’arribar a una solució de consens que permeti que Tortosa tingui una 
piscina en condicions amb l’objectiu de que el nou projecte compti, al menys, amb el mateix suport que 
ara procedim a rescindir. 
 
Tots plegats haurem de decidir quin és el projecte que volem, quina és la gestió també que volem del 
mateix. Tenen la nostra mà estesa per tal de poder arribar a un acord conjunt i en aquest sentit ja els 
hem emplaçat a una reunió el proper divendres, aquesta setmana, havia de ser demà però s’ha canviat 
per diferents motius d’alguns portaveus que no podien venir però, en tot cas, amb la voluntat de poder 
desencallar el més ràpidament aquest tema i poder continuar treballant en aquest sentit i amb la 
voluntat de tenir aquest equipament al més aviat possible a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, nosaltres 
argumentarem els dos punts, aquest i el següent, de forma conjunta. 
 
Bé, el primer que volíem deixar clar és que no entenem ni compartim la urgència en que s’està fent 
aquest procés. Ens van convocar a una comissió extraordinària i urgent el dia 02 de gener, just al mig de 
les dates nadalenques, per presentar-nos aquesta proposta d’acord. 
 
Així mateix, es convoca un Ple extraordinari pel mateix motiu, quan d’aquí 5 o 6 dies hi ha un Ple 
ordinari on s’hagués pogut discutir aquesta proposta. Ens dóna tota la sensació de que tot això s’ha 
volgut fer de pressa i corrents per amagar la seva importància als ciutadans. 
 
Ja avancem que votarem en contra d’aquest punt i del següent, però volem deixar molt clar que amb el 
que no estem d’acord, o sigui, no és que estiguéssim en contra de resoldre el contracte, que 
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evidentment s’havia de fer, però el que no estem d’acord és en com s’està fent. Això s’hauria d’haver fet 
molt abans i d’una altra manera. Aquest contracte s’hauria d’haver resolt penalitzant a l’empresa 
constructora segons constava a les clàusules del contracte. Aquesta obra faraònica i impossible, cosa 
que sabíem tots els tortosins menys l’equip de Govern municipal, amb les circumstàncies econòmiques 
a les que ens han portat totes les formacions polítiques que han tocat poder durant els últims 15 o 20 
anys, eren unes obres que Tortosa no podia assumir de cap manera.  
 
Des del nostre grup municipal ho veiem, i no s’enfadi ningú, com una presa de pèl i un engany als 
tortosins, molt especialment als seus votants senyor alcalde, que van ser els que els hi van donar 
confiança però, curiosament, aquest error el pagarem tots. 
 
Jo, senyor alcalde, no sóc aquí per dir-li el que ha de fer. Vostè és una persona intel·ligent, amb molta 
experiència, però sí que em permetrà donar-li la meva opinió personal. A qualsevol empresa, a 
qualsevol, un al càrrec o un  responsable que hagi enganyat els seus clients durant 3 anys i que a sobre 
això pugui costar diners a l’empresa, amb aquest cas encara és pitjor perquè són diners públics, aquest 
senyor ja no ocuparia aquest càrrec, ja l’haurien fet fora. És vostè qui ha de decidir el que ha de fer 
després de tot el que ha passat. Aquesta empresa, la que havia de fer totes aquestes obres, tant les de 
la piscina com els dos aparcaments, marxarà tan tranquil·la amb 300.000 euros a la butxaca. Tres-cents 
mil euros que són diners públics de tots els tortosins. I quan l’únic que va fer va ser tirar al terra una 
piscina que ja existia, una piscina pública que ja existia. Una piscina que baix el nostre punt de vista, 
convenientment remodelada, actualitzada, modernitzada, podia complir perfectament les necessitats 
d’una ciutat com Tortosa. 
 
Un cop més, l’engany electoral ha tingut més importància que el servei als ciutadans. Lamentablement, 
fa massa anys que les falses promeses electorals, i no diré només les seves sinó les de tots, per 
mantenir les poltrones són més importants que tot allò que els ciutadans demanen amb tota la raó i 
que a més a més se’ls hi havia promès. 
 
Respecte a l’aparcament de la plaça Mossèn Sol i de la zona blava, també en mans de la mateixa 
empresa com ja he comentat, ens trobem amb la mateixa situació. Jo no entraré a valorar si  una ciutat 
com Tortosa ha de tenir 5 aparcament subterranis de pagament tenint en compte que 2 d’ells, la plaça 
Mossèn Sol i el carrer Montcada pràcticament estan a 300 metres. Més allà d’aquesta qüestió tècnica, 
que ara no crec que sigui moment de posar sobre la taula, aquesta empresa que havia de construir 
aquest pàrquing a la plaça Mossèn Sol i que ha tret molt rendiment de la zona blava, una zona que a 
més es va ampliar espectacularment, tant en  número de places com amb horari de pagament. Aquesta 
empresa marxa amb la butxaca ben plena. 
 
Per altra banda, jo no veig malament que sigui l’Ajuntament qui es faci càrrec del control i explotació de 
la zona blava, sempre i quan tornéssim a la situació anterior en quant a número de places i a l’horari. 
Mentre no sigui així, el nostre posicionament, evidentment, sempre serà contrari. 
 
Per acabar la meva intervenció, sí que m’agradaria plantejar un dubte, que és que no tenim clar si els 
empleats d’una empresa privada, en aquest cas els vigilants, poden passar a formar part de la plantilla 
d’una empresa pública municipal. És un dubte que tinc, simplement. 
 
I ja per acabar la meva intervenció, sí que, i m’agradaria resumir-ho d’una forma molt clara, molt breu i 
que tots entenguem i, a més, amb unes paraules que són molt pròpies de la nostra terra: senyor 
alcalde, ens han fotut el pèl i els “quartos” a tots els tortosins. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova, començaré per aquí al 
final. En quant a que ens fumat els “quartos” no és veritat, després si vol a l’altre punt de l’ordre del dia 
en parlem. Han decidit vostès de fer-ho separadament i fem la discussió separadament. Aquí no es 
paga ni un euro a l’empresa, ans al contrari, l’empresa perdrà 600.000€ que té aquí invertits, aplicats i 
se n’ha fet càrrec del projecte executiu, val?, per tant, és convenient no fer..., intentar fer demagògia des 
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d’un principi.  
 
Però intentaré seguir un ordre contestant-li al que vostè ha dit. Diu: bé, això es fa de pressa, corrents. 
No es fa de pressa i corrents. Diu: en mig de les festes nadalenques. Sap que passa? Que són fetes 
nadalenques, però això no vol dir que no es treballi a la casa. S’ha treballat, s’ha treballat habitualment 
i es fa en aquest Ple extraordinari per guanyar un dies, és veritat, però aquest Ple extraordinari, 
essencialment, es fa pel punt que hem fet anteriorment a efectes de que pugui entrar aquest que 
vostès s’han abstingut  també, a efectes de que pugui entrar a la propera Comissió d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre. I si no hagués sigut festa ahir, s’hagués fet el Ple ordinari ahir i haguéssim fet tots els 
punts de l’ordre del dia. Donat que hi havia un Ple extraordinari per al dia d’avui, hem inclòs això i, per 
tant, de pressa i corrents no s’ha fet. Vostès tant prompte diuen que es tenia que haver fet fa no sé 
quants de mesos, com que ara es fa de pressa i corrents. Difícil d’entendre. 
 
Diu: s’havia de resoldre el contracte d’una altra forma. També ho puc acceptar, però ens han de dir de 
quina forma. Diu: s’havia de resoldre molt abans. És que sap que passa?, és que hem estat intentant 
tirar-lo endavant fins fa molt pocs mesos i hem fet tot el possible i l’impossible. Vostès ens podran dir 
que no ho hem aconseguit, però el que no ens podran dir, a diferència del que ha passat en anys 
anteriors o en mandats anteriors, és que no s’ha intentat. I ara el que fem és que ho tornarem a 
intentar. I no els hi ha de saber mal, ni a vostè ni a ningú, que ho tornéssim a intentar. Si vostè entén, 
com deia abans la portaveu del Govern, que s’havia d’optar no per la via de mutu acord, sinó per la via 
contenciosa, evidentment, sap vostè que per la via contenciosa ni d’aquí 3 o 4 anys s’haurien resolt 
aquests contractes. 
 
Després diu que això tothom ho sabia, que això no es podia fer, que era un projecte inassumible. Home, 
tothom no ho devia saber, senyor Casanova, tothom no ho devia saber perquè li vull recordar que el 95% 
dels regidors van votar a favor, vostè no hi era en aquell moment, però el 95% dels regidors van votar a 
favor i ningú va votar en contra. Per tant, ara que hi ha tants doctes, que tothom ho sabia, que tothom 
ho tenia clar, no entenc si tothom ho sabia, tothom ho tenia clar, com ningú va votar en contra i com el 
95% van votar a favor, per tant, no devia ser tant obvi, no devia tant clar. 
 
Respecte als votants, doncs miri, jo em preocupo respecte a tots els tortosins, no respecte als votants. 
Però respecte als votants, jo vaig concórrer a les últimes eleccions havent governat 4 anys, per tant no 
enganyava a ningú. I els votants van decidir el que van decidir i d’aquí a un any i mig si vostè es torna a 
presentar amb els demés companys i companyes que es presenten, doncs ja veuran el que decidiran en 
cada moment. Però fins ara jo he tingut la confiança, tant en l’anterior mandat com en aquest mandat, 
que els tortosins m’han  volgut donar. 
 
I això de que s’enganya a la gent, la gent no és tan tonta com vostès o com algú es pot pensar. La gent 
és raonablement..., ens jutja a tots de forma molt més raonable de la que nosaltres pensem, tant quan 
es guanyen com quan es perden eleccions, i li dic jo que n’he perdut i n’he guanyat. Per tant, quan n’he 
perdut segurament devia haver-hi algun motiu i quan n’he guanyat també devia haver algun motiu. 
 
Respecte que ens costa molts diners. Digui’m quant ens ha costat aquest contracte que ara resolem, 
aquest concretament. No ens ha costat. Ens ha costat no poder tirar endavant el projecte, però si algun 
cost té aquest contracte concretament, és un cost que té per a l’empresa, molt important però s’ha de 
fer front. Si hagués sigut tan fàcil, doncs, en lloc de resoldreu ara ho haguéssim resolt fa 3 mesos o 6 
mesos. De totes formes, ara vindrà el moment de saber què s’ha de fer. Vostè diu: nosaltres pensem, 
vull entendre que és la seva formació política, que l’anterior piscina remodelada es podia fer. És la 
primera vegada que ho sento, és una opinió respectable, jo crec que tècnicament inviable però, en tot 
cas, era la seva opinió. Ara serà bo perquè últimament sentim moltes opinions en disconformitat amb 
aquest projecte que ara resolem però que casi tothom va votar a favor i ningú va votar en contra, i ara 
tothom està en disconformitat, doncs ara serà bo i jo els emplaço a que cadascú expliquéssim quin és 
el nostre projecte, què és el que faríem, quant ens gastaríem, com el finançaríem, quines dimensions 
tindria, què és el que hauria d’abastar, què és el que no hauria d’abastar i mirarem si serà possible o no  
serà possible. Nosaltres tenim la responsabilitat de governar i és el que farem. 
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Desprès ha dit de la zona blava, ho mesclo perquè també ho ha mesclat vostè, diu: una empresa que ha 
tingut molta rendibilitat. Això suposo que ens ho podran acreditar d’alguna forma quina rendibilitat han 
tingut, perquè la rendibilitat que figura en els balanços, i aquesta és la bona, no existeix. No existeix 
segurament també una conjuntura econòmica molt desfavorable que ningú pensava. Bé, doncs ja està 
bé. I després dir que se’n van amb la butxaca plena jo em penso que això és faltar a la realitat 
absolutament. 
 
Respecte a la possibilitat de que els empleats entrin a formar part, encara que sigui temporalment, 
d’una societat municipal. Si vostè repassar el concurs que es va traure a la zona blava, allí anava una 
relació annexa d’acord amb el conveni col·lectiu que ho establia, una relació annexa de personal adscrit 
a la contracta. Si en aquest moment l’Ajuntament és qui ha de gestionar aquesta activitat, aquest 
personal haurà de fer cap al Ajuntament. Nosaltres no volem que faci cap a l’Ajuntament, que ho faci a 
una societat municipal per tenir la facilitat de que, no ara, també..., jo també els hi plantejaré que em 
diguin la seva opinió que és millor, si que traguéssim la zona blava o que la mantinguéssim, perquè 
m’agradaria també conèixer-la i veure si hi ha un consens sobre això. Però, en tot cas, si la traguéssim, 
el personal hauria d’anar com a personal adscrit a la contracta, com va anar l’altra vegada. Sinó és obvi 
que el personal l’haurà de gestionar qui gestioni la zona blava en cada moment. Per tant, aquí no estem 
resolent-ho ara, és com portem la intenció de resoldre-ho, però de totes formes, també admeto que ens 
donin la seva opinió. 
 
El que sí que és important és que durant aquests propers dies, estes properes setmanes cadascú, 
donat que coincidíem amb el projecte anterior, i últimament pareix que no coincidim perquè la realitat 
ha canviat i, per tant, és normal que tots canviéssim de criteri si la realitat canviat, doncs seria bo que 
cadascú ens expliqués, a porta tancada, no cal fer-ho públic de moment, quin és el seu projecte de 
piscina per a que pugéssim arribar a una solució, al menys com deia la regidora, esperem, tan 
consensuada com en l’anterior cas, que ara tothom renega però que el 95% dels regidors i regidores 
van votar a favor. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, en primer lloc 
nosaltres també farem l’argumentació conjunta dels punts 2 i 3 d’aquest Ple. 
 
En primer lloc, jo vull referir o recordar el projecte que jo el definia d’una llum tremenda i enlluernadora 
que es va plantejar aquí en aquest Ple el dia 24 de desembre de 2010, en boca de la portaveu de 
Convergència i Unió i, si m’ho permet, llegiré un paràgrafs d’aquest plantejament que van fer. Deia: En 
aquest acord que portem a aprovació per aquest plenari, suposa adjudicar un projecte molt important 
per a la ciutat de Tortosa que ens permetrà tenir unes instal·lacions esportives de primer nivell, que 
segur que seran referent al territori i al país i, a la vegada, suposa la transformació urbanística del barri 
de Ferreries amb el seu nucli principal, urbanitzant de nou la plaça Joaquim Bau i construint un 
aparcament subterrani que ajudarà a millorar la mobilitat de la ciutat. Per tant amb aquesta adjudicació 
es compleix un cop més el Pla d'Actuació Municipal i s'acompleix l'objectiu d'aquest Govern de dotar 
d'unes instal·lacions esportives de qualitat, amb una piscina de 50 metres i amb uns grans 
equipaments complementaris, unes instal·lacions que corresponen a una ciutat com la nostra, amb una 
clara aposta per la gestió pública de l'esport i també amb la construcció d'un nou aparcament 
subterrani al barri de Ferreries que, juntament amb l'aparcament de la Plaça Mossèn Sòl que a 
continuació adjudicarem al punt següent, suposa que a finals de mandat tindrem amb construcció 
quatre aparcaments subterranis: un a la plaça Carrilet, al carrer Montcada, la plaça Mossèn Sòl i a la 
plaça Joaquim Bau que, juntament amb els dos aparcaments de superfície creats fins al moment, 
suposa tenir actualment en marxa més de 1200 places d'aparcaments a la ciutat. 
 
El Partit Popular en aquell moment va votar a favor, però va votar a favor perquè li vam donar un vot de 
confiança a vostè i un vot de confiança al projecte que van presentar. L’únic, per cert, que hi havia i 
l’únic presentat al Ple. Manava en aquell moment per a nosaltres l’interès futur però hipotètic de 
Tortosa. Avui, davant la trista situació actual del projecte, votem o votarem, discutim, discutirem i al final 
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donarem la nostra definició, la resolució dels contractes. 
 
Insisteixo, aquí s’està discutint la resolució dels contractes, no el futur projecte, no si una piscina, si dos 
i tal. Un projecte que si ja era inassumible per la crisi econòmica que, cal remarcar, ja existia al 2010; i 
un projecte que, com ja es va denunciar en aquell moment, és molt onerós per a l’economia de 
l’Ajuntament que, com vostès saben, està força maltractada, no ara sinó ja al 2010. 
 
Segon punt: la situació actual de projecte que per a nosaltres és d’una foscor no diré esgarrifosa però 
d’una foscor. Què s’ha fet d’aquest projecte durant 3 anys que han passat? Del 2010, s’aprova al 2011, 
estem ja al 2014. Tan sols s’ha fet l’explotació de l’ampliació del Temple, perdó, s’ha fet l’explotació de 
l’ampliació de la zona blava al barri del Temple i al barri de Ferreries. I s’ha fet també l’aprofitament de 
les rendes electorals al maig del 2011. 
 
L’onerós per als tortosins i per a les tortosines i per part de la part bona, és a dir, la piscina, edifici 
administratiu, edifici de les aigües, pàrquing de la plaça Joaquim Bau, urbanització de la plaça, pàrquing 
de la plaça Mossèn Sol, urbanització de la plaça Mossèn Sol, res de res. 
 
He dit fa un moment que aquí el que estem fent és debatre si hi ha que resoldre els contractes que es 
van signar al 2011. Creiem que la decisió de resoldre els contractes esmentats, tant a Ferreries com al 
Rastre amb l’empresa, es pren davant la nostra pressió feta inicialment i especialment en un escrit 
presentat al Registre municipal i una roda de premsa feta en el seu moment i altres intervencions 
públiques demanant un informe sobre la situació dels contractes. És a dir, no es pren perquè vostès, 
suposadament, li preocupés molt, ara pareix que sí, la qüestió. I dic això davant el fet de que en tots 
aquests anys passats, 2011, 2012 i 2013, suposadament no s’ha fet gairebé res per resoldre aquest 
tema. 
 
Es prendrà, dic que es prendrà perquè vostès tenen la majoria absoluta, en un Ple extraordinari, 
corrents i de pressa, a 5 dies vista d’un altre ordinari, sense que en aquests 3 anys que han passat ens 
hagi ofert, a l’oposició, cap tipus de consens, cap tipus de petició, d’opinió, de cap tipus, de cap tipus, 
repeteixo. I ja es fa així, crec jo, per reduir les possibilitats de que pugéssim aprofundir i incidir en el 
tema. I, per últim, creem que la decisió es pren, aparences al marge, de forma malament. 
 
Quart punt: com es resolen aquests contractes, o la forma en que es proposa resoldre aquests 
contractes. Jo en faig, ens fem unes preguntes, preguntes sense malícia recordant aquell programa 
cèlebre de Radio Tortosa dels anys 50, sense malícia eh!, en absolut.  
 
Primera pregunta: el dret de superfície al que fa referència el contracte està escripturat? El dret de 
superfície és una peça clau en aquests contractes i el que dona validesa o no a la resolució que avui 
estem discutint.  
 
Segona pregunta sense malícia: per què es va derruir la piscina, qui va donar l’ordre derruir la piscina 
deixant un espai postbèl·lic que realment fa pena i ens ha fet pena durant 3 anys que la tenim veient-la 
allí davant?.  
 
Tercera pregunta sense malícia: per què hi ha que abonar 300.000€ a l’empresa a qui ja se li ha 
concedit l’ampliació de la zona blava, la seva gestió i la consegüent i lògica recaptació dels diners 
corresponents?  
 
Quarta pregunta: per què no s’esbrinen els incompliments que, si els hi ha i segons la seva naturalesa, 
impossibiliten la resolució per mutu acord, que és la proposta que vostès ens estan fent avui com a 
motiu de resolució dels contractes? 
 
Cinquena pregunta sense malícia: estava prou depurat el tema urbanístic de les piscines i del pàrquing 
de l’Estadi? 
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Una altra pregunta: s’han alterat les condicions que permetien el seu finançament i explotació perquè 
ha minvat la demanda i per no assolir el finançament necessari de les obres per part de l’empresa? 
 
Una altra pregunta: se li retornen les garanties i se li abona la part no amortitzada invertida en 
l’aparcament en superfície vinculat al projecte del nou pàrquing? 
 
Una altra pregunta: per què sorprenentment i incomprensiblement l’equip de Govern accepta 
l’argument del canvi de situació financera? Quin és aquest canvi? Si la situació econòmica i la dificultat 
de finançar-se era al març del 2011 fins i tot pitjor que l’actual? 
 
Una altra pregunta: per què l’Ajuntament no ha aplicat les penalitzacions previstes per incompliment de 
les obligacions del contractista durant els 2 anys i mig en que les obres del complex d’aigües han estat 
aturades? Si aquest fet elimina qualsevol responsabilitat a l’empresa podríem entendre, podríem 
entendre que aquesta mateixa responsabilitat passa a l’equip de Govern perquè és un deure de 
l’Ajuntament controlar que les obres es duguin a terme d’acord amb el contracte. 
 
I per últim, una altra pregunta que ja s’ha plantejar també aquí: poden els vigilants d’una empresa 
privada passar a desenvolupar les seves funcions en una empresa municipal o en una empresa 
pública? Normalment, aquests contractes de serveis, el “passe” de treballadors d’una empresa a l’altra 
és entre empreses privades que accedeixen a un servei públic; en quan un avisa que està aquest servei 
públic, traspassa a aquestes persones, a aquests treballadors a l’empresa privada que accedeix al 
servei públic corresponent. 
 
Cinquè punt en general: quin serà el nou projecte? Serà un pàl·lid reflex d’aquell projecte faraònic 
guanyador de vots electorals? Serà una piscina més o menys apanyada i quatre coses més per rentar-
nos la cara i arribar a les properes eleccions sense arrossegar un mort, entre altres que disfressant-los 
com es pot, s’estan arrossegant?  
 
Sisè punt. El consens que planteja hagués tingut que fer-se fa mesos, per a nosaltres ja fa anys. Calia 
una certa humilitat i un reconeixement, que no diré d’un fracàs, un reconeixement de que les coses no 
han anat com tenien que anar. Calia menys política d’interpretació i més política de gestió. Abans de 
consens en el nou projecte cal el consens en la resolució dels contractes. I això perquè la resolució dels 
contractes tal i com vostè l’ha planteja perjudica en el fons els interessos municipals i, per tant, els 
interessos de tots els tortosins i de totes les tortosines. 
 
Setè punt i ja acabo. Nosaltres oferim col·laboració, sí. Sempre que, primer, es beneficiï realment els 
interessos, per a nosaltres sagrats, de tortosines i tortosins. Sempre que, segon, sigui col·laboració 
transparent i lleial, col·laboració que permeti unir sense criteris polítics totes les forces municipals pel bé 
de la ciutat. I tercer, sempre que s’articuli un consens estable i fructífer entre tots els que estem aquí 
representant a la ciutadania tortosina. 
 
I en aquest darrer sentit li demano que, davant la situació creada, suspengui momentàniament aquest 
Ple i reuneixi a la Junta de Portaveus per consensuar els principis informadors de la resolució dels 
contractes. Si això no pot ser així, és a dir, si no pot o no vol suspendre el Ple, aquest Ple, li demano que 
convoqui el mateix per al proper dilluns que tindrem un Ple ordinari, convoqui els mateixos punts per a 
aquest Ple ordinari i entretant podem reunir la Junta de Portaveus i estableixi aquests principis que 
tenen que tenir com a nord innegociable el benefici de la ciutat i dels ciutadans i l’aplicació stricto 
sensu de les clàusules contractuals signades en el seu moment. 
 
Evidentment, la nostra postura serà desfavorable. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. Jo, igual com vostè, li 
contestaré sense malícia. I sense malícia és si realment tant l’interessen els interessos de Tortosa i la 
solució és suspendre el Ple, el que  no entenc és que des de la Comissió informativa fins el dia d’avui 
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perquè no m’ha trucat, perquè no ho ha plantejat, perquè no ho ha demanat. Ara vostè vol fer veure que 
té un interès i que aplaçant el Ple no sé què aconseguiríem, però si fos així, de tant interès, una cosa 
tan important, de tant de calat, vostè no ens ho ha plantejat, vostè no ens ha trucat i dir: escolta, quan 
va rebre la convocatòria del Ple, quan es va informar en la Comissió informativa, després, aquest matí, 
aquesta tarda. I ara aquí ve a gesticular. 
 
Miri, em planteja vàries coses que desprès, ara li contestaré. Em diu: com serà el nou projecte? El bo 
del nou projecte és que tots haurem de dir quin és el nostre projecte. El Partit Popular, l’únic projecte 
que se li coneix al Partit Popular sobre les piscines és el que ara rescindim. És el que van votar a favor. 
El Partit Popular no ha presentat mai cap projecte de piscines ni cap projecte d’instal·lació esportiva al 
respecte, no l’ha presentat, per tant, no sabem quin és. Ara ens hauran de dir i ara serà bo que vostès 
expliquin a la ciutadania: miri, el meu projecte és el mateix que el d’Iniciativa o el mateix que el 
d’Esquerra Republicana o el mateix que els socialistes o el mateix que Convergència o en tenim un de 
propi. Però de moment, l’únic projecte que el Partit Popular ha recolzat i que ha dit alguna cosa és el 
que ara estem rescindint, aquesta projecte que segons vostè era faraònic, inadmissible en època de 
crisi econòmica, molt onerós per a l’Ajuntament i que el Partit Popular va recolzar. 
 
I diu: no, el vam recolzar per un vot de confiança. Home no, hem de ser una miqueta seriosos. Però no 
era inadmissible? Les coses inadmissible no es recolzen. No era evident la crisi econòmica? Per què ho 
van aprovar? És que lo bo ara..., jo no vull fer guerra del temps passat, jo assumeixo les meves 
responsabilitats, ara bé, tots aquells que el van aprovar i diuen: no, no, això era inassumible. Home, em 
podran criticar que no s’ha gestionat bé, però que era inassumible? Si era inassumible, per què van 
votar a favor? Si era evident la crisi econòmica, per què el van recolzar? Clar, és això el que han 
d’explicar. 
 
Això es tenia que haver resolt fa molt de temps. El Partit Popular, fins que uns altres grups municipals, i 
ell es va afegir, van convocar una roda de premsa, no va obrir boca. El Partit Popular a Tortosa sobre 
aquest tema no ha obert boca. Però no és que no hagi obert boca al Ple perquè no ha preguntat al Ple, 
és que no ha preguntat al Ple, no ha preguntat a la Comissió, no han preguntat els seus representants a 
Tortosasport, no han preguntat. 
 
Segur que, sense malícia, segur que tenien molt d’interès, segur que ja pensaven fa molt de temps que 
s’havia de resoldre però, sense malícia, al moment no se’n recordaven de plantejar-ho i, per tant, bé, 
escolti, les coses són com són. 
 
A mi m’hagués agradat tirar-lo endavant? Clar que m’hagués agradat tirar-lo endavant, per això vam fer-
ho. A nosaltres, com he dit abans, se’ns podrà acusar de moltes coses però no de no intentar-ho. I no de 
tenir ambició per fer els millors projectes per a Tortosa, perquè en algunes ocasions a la ciutat li ha 
faltat ambició. No a la ciutat, a l’Ajuntament, als governants de l’Ajuntament. I, evidentment, doncs quan 
fas projectes ambiciosos en èpoques que després es mantenen com a molt complicades des de l’òptica 
econòmica, les coses no van i s’han d’assumir. I jo ja entenc que jo tinc la màxima responsabilitat, ara, 
no em pareix ni molt lleial, ni molt seriós tots aquells que en aquell moment el van aprovar i el van 
recolzar, ara tots diguin “nosaltres ja ho dèiem”. Home no, no ho deien, nosaltres era evident de que 
això no podia ser. Jo no vaig sentir cap veu en contra. I, sobretot, no vaig sentir cap vot en contra. I vaig 
sentir 95% dels vots favorables. 
 
Diu: el consens no ens serveis, l’ofert. Bé, doncs si no els serveix no ho sé. Doncs, farem com vam fer 
l’altra vegada, presentarem el nostre projecte i després quedarà en evidència qui vol fer-ho i qui no vol 
fer-ho. 
 
Respecte a la resolució, que diu que es fa en foscor i que s’ha fet, això és un argument peculiar, que 
això es resol per la pressió d’un escrit que van presentar vostès. L’escrit que van presentar vostès era 
un informe del secretari de l’Ajuntament  que si ja els hi va fer. Però vostès es pensen que un tema 
d’aquests es desencalla en el temps que des del que vostès van presentar l’escrit al dia d’avui, és que 
van una miqueta despistats. Van una miqueta despistats. Això no es desencalla així com així. 
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Per tant, el consens jo el continuo mantenint. Jo sé que segurament potser resultarà incòmode per a 
algú, perquè ara tothom haurem d’explicar que.... Criticar és molt fàcil, criticar el que fan els demés o el 
que intenten fer els demés és molt fàcil, però ara cadascú haurà d’explicar quina és la seva pretensió, 
quants diners ens voldríem gastar, si aquest projecte és faraònic, doncs, veure quins no són tan 
faraònics, com els volem gastar. Tot això tindrem ocasió, com deia abans el senyor Casanova, de parlar-
ne posteriorment. 
 
Però diu vostè: faig preguntes sense malícia. N’he anat apuntant moltes i potser me’n saltaré alguna. 
Destruir la piscina. És l’inici de les obres i l’inici d’obres ve marcat per l’aprovació del projecte i 
l’adjudicació. Vostè abans ha llegit una acta, jo no reproduiré la intervenció del portaveu del Partit 
Popular; sí, sí que n’hi ha, el que passa és que vostè s’ha quedat a mitant. Vostè ha buscat l’acta de 24 
de desembre de 2010 i quan s’aprova el projecte, segurament això no ha sigut capaç de trobar-ho, 
també està penjat a la pàgina web, és el dia 22 de juliol del 2010. I allí hi ha intervenció del Partit 
Popular, sí, sí senyor Dalmau. Bé, doncs convido a la gent a que pugui consultar l’acta de la sessió de 
22 de juliol del 2010, 13/2010, que està penjada a la pàgina web i allí veurà com vota favorablement i 
intervé el portaveu del Partit Popular. Això s’ha de preparar també. Si es miren unes, s’han de mirar les 
altres, clar. I segurament trobarà alguna explicació a tot això i un raonament, jo crec que en positiu, 
marcant algunes inquietuds, del portaveu del Partit Popular, bastant més en positiu de la que ha fet 
vostè. I fruit d’aquest procediment es va fer.  
 
Diu: a l’empresa se la reemborsa de 300.000€. D’aquest punt de l’ordre del dia no és veritat, no és 
veritat, perquè d’aquest contracte no se la indemnitza, no se la indemnitza. [El senyor Dalmau parla fora 
de micro]. Bé, senyor Dalmau, jo si vol li cedeixo la paraula però miri... A veure, senyor Dalmau, mentre 
jo, mentre vostè ha parlat jo no l’he interromput, per tant, l’únic que li prego que faci exactament el 
mateix. Després tindrà la paraula i podrà utilitzar-la el temps que cregui convenient. 
 
Després diu el tema del finançament, si hi ha hagut una reducció de demanda i si per això canvia el 
finançament. Jo crec que ningú ha utilitzat aquesta argumentació. La solució de resoldre el contracte, 
me volen dir si resolen de forma contenciosa aquest contracte, quan es resoldria? Expliqui-ho això als 
tortosins i tortosines. Això ho han d’explicar. La inscripció del dret de superfície, que suposaria això, que 
suposaria anar a una resolució contenciosa. Doncs suposaria que durant 3 o 4 anys no es podria fer la 
piscina.  
 
Que potser algú pugues tenir aquest interès? No m’ho imagino. No m’imagino que cap regidor d’aquest 
Ajuntament volgués retardar la solució d’això molt de temps. Algú ho podria pensar, algú ho podria 
pensar perquè clar, tant d’interès en no resoldre-ho de mutu acord i que es resolgués contenciosament, 
podria pensar algú que el que volen és retardar la solució. Jo no m’ho crec. No m’ho crec, no em crec 
que cap regidor de l’Ajuntament de Tortosa volgués que no es fes la piscina, perquè suposo que tots 
volem que es faci. Però quan insisteixen tant en resoldre-ho per via contenciosa i no per via de mutu 
acord, que suposa, que suposa una pèrdua de 600.000€ per l’empresa, com a mínim només de les 
quantitats pagades i de la que l’Ajuntament té constància, ja no dic l’obra feta, etc., etc., l’enderroc, etc., 
etc., que això també està perdut. 
 
Després el canvi de la situació financera. Jo em penso que ho ha explicat la senyora Roigé. El tema de 
les penalitzacions el mateix. Si apliquem penalitzacions, nosaltres podem tenir-ho clar, l’empresa podrà 
tenir altres visions per fer-ho i aniríem a una solució contenciosa, tant d’aquest contracte com de l’altre 
contracte, i segurament, un amb més fonaments i els altres en menys fonaments. El que està claríssim 
és que aquesta solució podria arribar d’aquí no sé quants anys. 
 
En el tema dels vigilants, el mateix els hi dic. Jo estic obert a parlar-ne, eh. A mi m’he és més còmode 
traure i licitar la zona blava ara, perquè segurament podrem ingressar alguns diners, ens traurem algun 
mal de cap i, si tots coincideixen en que el millor és licitar-la de nou, doncs es licita. Jo crec que és millor 
deixar les mans lliures per poder-se licitar en un futur, però si tants inconvenients són en quan al 
personal, que veig que li preocupava al senyor Casanova i li preocupa a vostè, si tant d’inconvenient és, 
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cap problema, ho licitem de nou i que es quedi el personal l’empresa nova. I aquests 300.000€ que se 
li paguen a l’empresa, els pagarà l’empresa nova que és qui explotarà les màquines, perquè aquests 
300.000€ és la inversió feta en la zona blava pendent d’amortitzar, i això se’n farà càrrec la nova 
empresa. Segurament, els ingressos a l’Ajuntament li baixaran, però també n’estem disposats a parlar-
ho. A mi m’agradaria conèixer de cada grup polític quina és la posició, perquè és molt fàcil criticar sense 
explicar quina posició es té. 
 
De dir: miri, escolti, jo faria això. I llavors podem dir-li: miri, doncs, avantatges i inconvenients. Però jo 
crec que aquest tema està prou clar. Però encara així estic disposat a parlar el tema de la zona blava, 
en quant a quin tipus de gestió s’ha d’emprendre i quina és millor i menys onerosa per a l’Ajuntament. 
 
Però, en tot cas, jo l’únic que li demanaria al Partit Popular que, igual com va recolzar en el seu moment 
el que ara vostès diuen un projecte faraònic, un projecte inadmissible per una crisi econòmica i molt 
onerós per a l’Ajuntament, paraules textuals, i el va recolzar, que ara ens expliquin quin és el seu 
projecte i a veure si som capaços de fer un projecte que tingui el mateix recolzament que va tenir aquest 
que ara és tan desgraciat i no té cap tipus de paternitat ni recolzament, malgrat va ser recolzat pel 95% 
dels regidors i regidores. Però en tot cas, moltes gràcies per la seva intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc també 
anunciar que el nostre argumentari anirà en relació al punt 2 i 3 de l’ordre del dia i, per tant, també el 
farem de manera conjunta perquè considerem que, al ser la mateixa empresa, sempre vam dir que 
consideràvem que era un mateix projecte en comú. 
 
Ens trobem avui davant el debat de com rescindim, com trenquem, com resolem els dos contractes que 
aquest Ajuntament va aprovar ara ja fa gairebé 3 anys. Dos projecte molt important que per part de 
l’equip de Govern es van anunciar com a grans projectes per a la ciutat de Tortosa, per al territori, fins i 
tot per a Catalunya. 
 
Dos projectes que sempre vam dir, des d’Iniciativa, que eren uns projectes faraònics, inviables des del 
punt de vista econòmic i que avui, desgraciadament i ho repeteixo, senyor alcalde, desgraciadament no 
es faran i avui, per tant, consumim la defunció d’aquests dos projectes faraònics, tal i com sempre vam 
denunciar des del nostre grup. 
 
En primer lloc, per recordar-ho a la ciutadania, un complex d’aigües que per part de l’equip de Govern es 
parlava d’un palau d’aigües, nosaltres també vam dir que era la piràmide que semblava que s’havia de 
construir en aquell moment a Tortosa, que estava format per una piscina, per un edifici administratiu al 
seu costat i també per un aparcament soterrani a la plaça de l’Estadi. 
 
I en segon lloc, una altre contracte, en aquest cas un aparcament soterrat al barri del Rastre, 
concretament a la plaça Mossèn Sol, a canvi de l’ampliació de tota la zona blava a la ciutat de Tortosa, 
que els tortosins i tortosines fins al moment estem pagant. 
 
A més a més, també cal recordar i fer memòria, que en el cas del primer projecte, quinze dies abans de 
les eleccions i en un clar engany electoral als tortosins i tortosines, es va fer veure que anaven a 
començar les obres. Però en el cas de l’ampliació de la zona blava, tot i haver-se aprovat abans, la 
pintura blava va venir després de les eleccions. Per tant, allò de fem-ho bé per part de l’equip de 
Convergència i Unió jo crec que avui passa definitivament a la història. 
 
Que avui rescindim, després de 3 anys, aquests dos contractes és l’evidència total del fracàs que vostès 
van presentar en el seu moment. Jo també vull recordar que vostè, senyor alcalde, va arribar a dir que 
passaria a la història amb aquest projecte i, desgraciadament, sí que passarà a la història però com un 
fracàs total i absolut. 
 
I aquí també vull recordar que ara per part de l’equip de Govern se’ns diu que Iniciativa no vam votar en 
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contra i se’ns diu que vam estar a favor, no?, d’aquests projectes perquè ens vam abstenir, però si vostè 
llegeix les actes, que jo també les porto, queda ben clar que ho vam fer precisament per a que no ens 
acusés del que ens ha anat acusant durant tots aquests anys, i és que no volíem fer les piscines. I ara 
que resulta que s’ha evidenciat que les piscines són un fracàs, ara resulta que Iniciativa sí que volia fer 
les piscines, per tant, aquest argument jo crec que ja l’hauríem de deixar perquè forma part del passat. 
 
En tot cas, avui aquí no parlarem ja del projecte, de com va ser, qui va votar, qui no, sinó que realment el 
que estem parlant és de com rescindim, com finalitzem, com trenquem aquests dos projectes, aquests 
dos gran embolics en que vostè es va posar ara fa uns anys i per què ho fem.  
 
I en aquest sentit, les causes que per part de l’equip de Govern se’ns presenten i també en part per 
l’empresa, són bàsicament al·ludint a la crisi econòmica i, evidentment, des d’aquest grup municipal no 
podem acceptar que la crisi econòmica és la causa perquè aquests projectes no es tirin endavant. 
Bàsicament perquè Iniciativa vam denunciar des del primer dia que aquells projectes s’aprovaven en un 
moment en que la crisi econòmica ja existia i des de feia temps. Per tant, és fals que sigui per culpa de 
la crisi econòmica perquè ja es van aprovar en plena crisi econòmica. I, en aquest sentit, nosaltres la 
veritat és que quan el sentim ens recorda una mica a Zapatero, no?, que no acceptava que hi havia 
crisi, sembla ser que ara una miqueta està passant el mateix a casa nostra. 
 
Després un altre argument que també..., en relació a l’aparcament del Rastre, l’empresa diu que no el 
pot tirar endavant, és per la proximitat de la construcció o de la inauguració d’un nou aparcament al 
carrer Montcada. I clar, això un si no està assabentat, no?, del tema i no segueix la política local, sembla 
ser que ara de “repen” ha  sortit aquest aparcament al carrer Montcada, però la gent sap i la gent que 
hi estem a sobre, és que l’aparcament del carrer Montcada era un projecte molt anterior, de feia molt de 
temps i que, per tant, evidentment que ja se sabia que es construiria i que s’inauguraria, si s’inaugura 
abans de la construcció de l’aparcament del Rastre. 
 
Per tant, realment des d’Iniciativa només veiem excuses a l’hora de justificar que tot això no es duu a 
terme per la crisi econòmica i continuem pensant que si no es duu a terme és perquè els projectes ja 
van nàixer malament, ja es va fer malament, eren inviables econòmicament i, desgraciadament i li dic 
sincerament, el temps ens ha donat la raó. 
 
En relació també a les condicions en que ens proposen rescindir aquest contracte també volem dir 
algunes coses.  
 
Pel que fa al contracte de l’ampliació de la zona blava ens diuen que han arribat a aquest mutu acord i 
al final aquí el que passa és que l’empresa marxarà sense fer l’aparcament soterrat a la plaça del 
Rastre. A més a més, l’Ajuntament li haurem de pagar l’amortització de gairebé 300.000€ per tots els 
parquímetres nous que es van instal·lar a la ciutat. Però durant aquest temps l’Ajuntament ha rebut molt 
menys diners de cànon en relació a l’anterior empresa que gestionava la zona blava i, evidentment, els 
tortosins i tortosines han hagut de pagar molt més per aparcar al Temple i a Ferreries, per la qual cosa 
no considerem que deixar marxar a l’empresa així sigui correcte si un defensa, realment, els interessos 
dels tortosins i tortosines, entre altres coses perquè l’empresa, evidentment, no ha construir 
l’aparcament soterrat que havia de construir a la plaça de Mossèn Sol. 
 
I pel que fa al segon contracte, al de les piscines, la situació és similar. Tenim una empresa que ens 
demana la renúncia del dret de superfície i sembla ser que l’Ajuntament ho hem d’acceptar sí o sí. Però 
clar, aquesta empresa, aquí també ja ho han dit diferents portaveus, durant tots aquests anys que ja 
són gairebé 3, ha fet un munt d’incompliment i l’Ajuntament no ha fet cap penalització, no sabem què 
passarà tampoc amb les garanties i això sí, això sí, l’empresa ha destruït les piscines, que sembla un 
niu de rates i és una vergonya per a ciutat, i marxarà també havent deixat les piscines com les ha 
deixat. 
 
Per tant, que nosaltres avui poguéssim votar aquest acord de resolucions ens sembla una autèntic 
disbarat i, de fet, ens sembla un escàndol per a la ciutat de Tortosa i per als interessos dels tortosins. 
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Com s’ha dut a terme tot aquest procés? Doncs, el procés durant tots aquest anys ha sigut no 
informació durant gairebé 3 anys per part de l’equip de Govern. També hi ha hagut contradiccions, vull 
recordar que l’equip de Govern va arribar a dir públicament que l’aparcament de la plaça del Rastre no 
es realitzava per un problema dels terrenys i ara això també ha desaparegut. I també s’ha fet molt de 
pressa aquest últims dies, per la qual cosa jo també em sumo a la demanda que ha fet el senyor 
Dalmau, de que pensem que pel bé de Tortosa i pel consens d’aquest Ajuntament seria bo que avui 
s’aturés el Ple i que, tranquil·lament, els diferents grups poguéssim parlar en Junta de Portaveus en 
quines condicions rescindim aquests contractes i que ho poguéssim fer de manera consensuada. 
 
Vostè mateix ha dit que el Ple d’avui es convocava pel primer punt i no pel segon i el tercer, que són els 
que estem parlant ara, i  a més a més el dilluns hi ha un Ple ordinari, i la rapidesa en que ha passat això 
aquest últims dies, en mig de festes, ha sigut impossible estudiar en profunditat, com normalment i 
desgraciadament passa el que vostès ens proposen quan són coses important per a la ciutat. 
 
En tot cas, si vostès avui  no volen aturar el Ple usant la seva majoria absoluta que ostenten, 
evidentment, el que farem serà votar en contra. Però també demanem responsabilitats polítiques a 
l’equip de Govern per aquest fracàs monumental i també els hi diem que no ens quedarem de braços 
creuats defensant els interessos dels tortosins i tortosines. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. Començaré també, voldria fer una 
contestació personalitzada i voldria començar per dir: home, vostè ha dit, jo ho he apuntat textualment, 
eh, que jo havia dit que passaria a la història amb aquest projecte. Jo el que li puc dir és que em digui 
on està la gravació, on està escrit que jo he dit que passaré a la història no en aquest projecte, en 
qualsevol cosa. És ridícul, ridícul dir que jo he dit que passaré a la història. Primera, ni em coneix ni ha 
fet un seguiment de les meves declaracions, mai. Mai he tingut cap pretensió de passar a la història de 
res, mai. I jo l’únic que demano és que el diumenge, el dissabte, el dilluns tenim un altre Ple, vostè al 
Ple em porti la gravació, me porti les meves declaracions on jo he dit això. I si no m’ho porta, l’únic que 
demano és que al proper Ple retiri aquesta afirmació. 
 
Dir que jo he dit que passaré a la història per aquest o per qualsevol altre projecte és fals i no es pot 
permetre que vostè vingui aquí i digui això com que no passa res, perquè jo també li demanaré 
responsabilitats polítiques, perquè un regidor que diu falsedats ha d’assumir responsabilitats polítiques, 
és així de clar. 
 
Anem a la qüestió. Tot el faraònic, tot l’inviable, tot lo que vostès vulguin, però vostès no van votar en 
contra. No van votar en contra. Quan jo els hi he dit alguna vegada que vostès no volien fer les piscines 
no era per això. Jo li vull recordar que vostès van estar 4 anys governant la ciutat amb la titularitat de la 
regidoria d’esports i, malgrat el tema de les piscines era un clam a la ciutat no es van molestar ni en 
redactar un avantprojecte, no es van molestar en presentar res. Iniciativa per Catalunya, durant els 4 
anys últims que va tenir la regidoria d’esports a les seves mans, va presentar una trista fulla de serveis 
en quant a esports, però concretament en quant a la piscina no va presentar res ni va fer res. Per tant, 
quan jo deia que Iniciativa no tenia cap interès en fer les piscines, no era tant si hi havia un vot a favor o 
una abstenció o un vot en contra, sinó perquè constatava que mentre Iniciativa per Catalunya havia 
sigut la màxima responsable de l’esport a Tortosa no va fer res. No va fracassar, es veritat, Iniciativa 
amb el tema de les piscines no va fracassar perquè no ho va fer, no ho va intentar. Jo casi prefereixo 
fracassar havent-ho intentat que ni presentar-ho. Ni presentar-ho ni fer res. 
 
Nosaltres quan vam entrar aquí i vam prendre possessió d’aquest Ajuntament, de piscina no hi havia 
res i això també ho han de saber. Encara així, ara també és el moment que Iniciativa ens expliqui quina 
és la seva proposta. No vol palaus d’aigües, no vol operacions faraòniques, d’acord, però ens hauran 
d’explicar quin és el seu projecte. 
 
La situació de crisi econòmica. Això ja ho vam dir, estava tot clar, però no van votar en contra. Bé, és 
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veritat que a diferència d’altres que ara diuen, i això també li he de reconèixer, que van votar a favor i 
que no van fer cap crítica al projecte, vostès van dir que no estaven d’acord amb el plantejament i això 
se’ls hi ha de reconèixer i jo no tinc cap problema en reconèixer-ho, igual com no tinc cap problema que 
mentre van estar governant i van tenir la regidoria d’esports no van fer res per la piscina, d’acord. Però 
ara estem on estem i per tant.... 
 
Algunes altres afirmacions que ha fet: l’Ajuntament durant els últims anys ha rebut menys diners del 
cànon de la zona blava del que rebia abans. Jo també el repto a que em vingui i em digui quins menys 
perquè no és veritat, no és veritat. És una cosa tan senzilla com ho és o no ho és, i això no és veritat. 
 
L’ampliació de la zona blava anava a finançar el pàrquing de Mossèn Sol: tampoc és veritat perquè 
l’ampliació de la zona blava, en termes econòmics, tenia una importància molt, molt, molt, molt reduïda, 
molt reduïda. I si no mirin els plecs i facin els comptes. El que té importància és, tenia en aquell 
moment, avui, ja els hi vaig exposar que difícilment ningú ens pagaria el cànon que se’ns està pagant 
ara i que estan pagant l’empresa i que ha pagat tots els anys l’empresa, però en tot cas, li dic el mateix 
que els hi he dit als altres portaveus, si vostès majoritàriament i tots els grups de l’oposició estan en 
que creuen que és millor licitar la zona blava, doncs potser ens ho podem replantejar, no tenim una 
posició dogmàtica. Jo ho faig per donar més llibertat i perquè el dia de demà tingui més ingressos 
l’Ajuntament i donar més llibertat a l’equip de Govern que entri. Ara, si vostès tots coincideixen que el 
millor, uns pel tema del personal, l’altre pels temes del cànon, l’altre és pels temes de no sé què, és 
licitar la zona blava, licitem la zona blava. Jo ja els hi dic que no tinc una posició dogmàtica aquí. Jo 
penso que l’interessa més això a l’Ajuntament. 
 
Del tema de la plaça Mossèn Sol, diu: el problema dels terrenys ha desaparegut. No, no. No ha 
desaparegut. No ha desaparegut el problema dels terrenys. El problema dels terrenys continua estant 
allí latent i, per tant, no disposem de tots els terrenys. Es podia fer una modificació sobre el projecte, 
però no es disposa de tots els terrenys. Per tant, no és que hagi desaparegut i l’empresa ho sap 
perfectament, però a l’escrit que fa intenta utilitzar uns arguments per resoldre un contracte i l’altre de 
mutu acord, perquè segurament no es podria resoldre de mutu acord si anéssim a buscar uns i els 
altres penalitzacions, disponibilitats, etc., etc. Per tant, la solució que es busca s’entén que és la més 
adient. 
 
I jo em penso que de tot el ha dit, més diners del cànon això ja li he dit, problema amb..., estudiar amb 
tranquil·litat. Ah si, el mateix argument. Coincideix el Partit Popular i Iniciativa en la petició de que 
paréssim el Ple i anéssim a un altre. Li dic el mateix que li he dit al senyor Dalmau: si realment vostè 
tingués interès de que això fos així no s’esperaria a plantejar-ho en torn de portaveus al punt de l’ordre 
del dia, ens ho haguessin plantejat abans com han fet vostès en altres ocasions quan hi ha hagut un 
interès real en que això passés. I s’agafa i es diu: escolti, miri alcalde, nosaltres no ho veiem clar. No 
hem tingut temps. Per no tenir temps d’estudiar-ho, veig que ho critiquen molt. Deu de ser una crítica 
preventiva, perquè si el problema és que no han tingut temps d’estudiar-ho, quan s’ha convocat el Ple, 
no està convocat en caràcter urgent, sinó que s’ha convocat amb el temps necessari i han tingut el 
temps necessari i compta l’informe favorable de l’interventor, de la interventora i del secretari els dos 
punt de l’ordre del dia, per tant, bé, si vostès creuen que s’hauria de fer, jo ja els hi dic per a que d’aquí 
a final de mandat no torni a passar. Si en algun moment creuen que algun punt de l’ordre del dia seria 
convenient retardar-lo, si ho diuen al Ple poca capacitat d’èxit, perquè jo ja crec que ho fan de cara a la 
galeria, no perquè tinguin cap interès en fer-ho, ni que els hi aporti res. 
 
De totes formes, també voldria quedar-me amb la part positiva i en la possibilitat de consensuar aquest 
projecte, però per consensuar tots hem de dir què és el que volem. Perquè d’Iniciativa tampoc no 
coneixem el projecte, hem sentit moltes crítiques, hem sentit que aquest projecte era faraònic però no 
coneixem quina és la proposta, no la tenim. No la tenim perquè no l’han explicada mai i perquè quan 
van estar governant no la van fer, ni la van ficar ni negre sobre blanc. Per tant, a mi se’n fa difícil de dir, 
si algú em preguntés “quin és el projecte de piscines que té el Partit Popular?”, no el sé. Quin és el 
projecte de piscines que té Plataforma per Catalunya? Tampoc no el sé. No el sé. Quin és el projecte de 
piscines que té Iniciativa? Tampoc no el sé. No el sé, ara el sabrem. Ara el sabrem i veurem si és 
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faraònic o no, veurem si es vol fer, com algú ha dit, una piscina, dos piscines, tres piscines o si no es vol 
fer piscina o si es vol fer piscina i gimnàs o no es vol fer gimnàs o no es volen fer instal·lacions d’aigua, 
ara ho sabrem. I a la vegada també hem de dir, perquè quan es diu que és faraònic algú pot pensar: és 
que et vols gastar molts diners, és que potser les aixetes de la piscina són d’or. Doncs, ara haurem de 
saber quants de diners cada grup municipal plantejaria per a una obra.  
 
I el finançament, i el finançament. Jo l’únic que vull saber que aquí de projecte faraònic, faraònic, 
faraònic n’ha ha hagut un a aquesta ciutat. I quan parles de projecte faraònic no cal ni ficar-li noms ni 
cognoms, tothom identifica que és i no ho va fer aquest equip de Govern i va costar, pràcticament, el 
que costava aquest projecte faraònic que no s’ha executat, desgraciadament, amb la única diferència, 
ja ho vam dir en aquell moment, que el plantejament és que aquest s’autofinançava. També hem de 
parlar, i ara serà el moment en això. 
 
Quin model de gestió volem de la piscina? Volem un model externalitzat? Volem gestionar la piscina 
amb el nostre personal, com estem fent fins ara i com estava plantejat? També estem disposats a 
parlar-n’hi d’això i també ens agradarà escoltar quina és l’opinió, Perquè criticar sempre és fàcil. Criticar 
sempre és fàcil. Construir és més difícil i és més arriscat i més complicat.  
 
Però en tot cas, donat que vostès van fer un oferiment, jo sí que m’agradaria respondre-ho i que no em 
diguin que... Ara, el senyor Dalmau abans m’ha dit: es tard. Bé, no sé si és tard o no es tard. Nosaltres 
l’oferim i, sincerament, intentarem arribar a un acord. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, ens han cridat a aquest Ple, i penso que és una cosa 
que nosaltres tenim clar, els regidors i regidores que estan aquí tenim clar però la gent que ens pugui 
escoltar també ho ha de tenir clar que és únicament i exclusivament per pronunciar-nos cada grup 
municipal sobre la renúncia del contractista, en el punt 2, a crear el que eren les piscines i el complex 
d’aigua. 
 
No estem aquí per parlar de projectes de futur de noves piscines, això ja ho farem, ja ho farem. Estem 
aquí només per posicionar-nos respecte a això i que quedi clar, és el que opinem el nostre grup. I voldria 
fer un breu resum del que ha passat.  
 
Més o menys, al 28 de gener del 2011 l’Ajuntament de Tortosa autoritza, no parlo amb llenguatge 
tècnic, a Quatour, que és un conglomerat d’empreses, 5 empreses: Rubau Tarrés , Vicsan, Àrids Romà, 
Emcofa i Excover per 16,7 milions d’euros a dos coses: primera, que construeixi una piscina de 50 x 25 
metres i, a més, un edifici d’oficines, sala d’aeròbic, “spinning”, ludoteca, bé, punts suspensius, i tot 
això Quatour, aquest conglomerat d’empreses ho arrendarà a l’Ajuntament per 1.500.000€ cada any. A 
més de construir la piscina i aquest edifici, s’ha de construir, Quatour, un aparcament subterrani a la 
plaça a Joaquim Bau i urbanitzar la plaça. I això Quatour se n’encarregarà d’explotar-ho a canvi. 
 
El dia 01 de març del mateix any el Ple de l’Ajuntament de Tortosa dóna conformitat a que Quatour 
designi una societat que et diu SIUT per a que compleixi el contracte, això és el que hi ha. 
 
I el dia 30 de desembre del 2013 l’empresa contractista, 34 mesos més tard, sol·licita, que és el que 
avui hem de tractar, renuncia al contracte i que li tornéssim la garantia que ella va dipositar per tal 
d’acomplir el contracte. És com si jo ara tinc una casa dels meus pares, en la que visc, i resulta que ja té 
80 o 90 anys i dic: home, doncs mira, tinc uns dinerets i resulta que podem agarrar i fer-nos una casa 
nova. I aviso a un contractista, arriben a un acord, aquest contractista, doncs, en tant de temps em 
faràs la casa, pactem les condicions i, escolta, i si hem pactat que en tant de temps em faràs la casa i 
no me la fas, doncs, per cada dia que passi acordem que m’ha de fer una indemnització, més o menys 
seria un comparació.  
 
I llavors ve que Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa es pregunta: per què si han passat tants 
de mesos, i pensem en la casa, no?, en la casa aquesta que m’havia de fer, i han passat un munt de 
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mesos i resulta que per allí el contractista, xiquet, no ha fet res. Bé sí, l’ha tombat. O sigui, aquella casa 
on jo vivia i que en vull una de millor, l’ha tombat. O sigui, el contractista que ha fet? Ha tombat la 
piscina però no ha fet res més. Dius: ep!, això no funciona bé. I clar, jo, jo em preocuparia de què ha 
passat, que no ha començat les obres aquest home. Com és que no ve a començar les obres quan hem 
acordat? Clar, si ho passem a la piscina, qui té responsabilitat de Govern, el regidor d’Esports i suposo 
que l’alcalde, que va per damunt de tots, s’hauria de preocupar, escolta, o inclús el gerent, dius bé, i 
que passa que no comencen les obres? I dies i dies i no comencen les obres. I a més, quan et miris el 
contracte dius que davant d’aquests fets, o sigui, ni et comencen la casa ni res més, es pot iniciar un 
procediment administratiu per imposar penalitzacions que estan previstes. 
 
I més o menys, aquestes penalitzacions diuen que per cada 2 mesos que et retardes de la data 
d’entregar-ho has de pagar 3.000€ cada dia. Dius home, si et retardes 2 mesos, doncs són 180.000€. 
Dius, però no és que n’hagin passat 2 mesos; no m’ho entreguen i 1 mes després mires el que diu allí i 
diu, bé, doncs per 30 dies més llavors ja són 5.000€ cada dia. Sumes, o multipliques i són 150.000€. I 
si passa més temps llavors són 10.000€ cada dia i també si fas l’operació, dons també surten 
3.300.000€.  
 
Clar, dius a això que haguéssim pogut demanar, per n’esta casa en aquest cas, piscina que no ens han 
fet i que ens han tombat, podríem haver demanar, o sigui, un procediment administratiu demanant 
penalitzacions. A més, m’han tombat una piscina, quan val una piscina de 50 metres? Que és antiga, 
que la va fer em sembla que era Elola-Olaso quan jo era menut, ja han passat molts anys, però allí 
anàvem a prendre el bany trots els xiquets de Tortosa i entrenava el Club Natació Tortosa a l’estiu. 
Doncs bé, això s’ha fet malbé i, per tant, a part de la instal·lació, que no la tenim, hi ha un perjudici per 
als que practiquen esport i la gent que vol prendre el bany durant 2 o 3 anys. Dius, tot això segur que té 
un cost.  
 
Per tant, aquesta casa que no m’ha fet el contractista, que me la fet malbé, damunt vol que el dipòsit 
que ell havia deixat per tal de que fes una garantia, li torni. Dius home. En aquest cas l’empresa vol que 
li tornéssim aquests diners. Jo crec que no sé si s’ha vist mai a cap ajuntament o cap lloc que per no fer 
una piscina hagis de pagar i no demanis les compensacions. Jo això no ho entenc, el nostre grup no ho 
entén.  
 
Llavors, nosaltres pensem que aquesta forma d’actuar pot generar responsabilitats polítiques al nostre 
grup i crec que als demés, en aquest cas també crec que al grup que governa, perquè clar, s’haguessin 
tingut que preocupar de tot això i, per tant, si nosaltres votem que sí a aquesta resolució del contracte, 
pensem que ens podria generar responsabilitats polítiques i, per tant, nosaltres votarem que no. 
 
I a més, quan analitzem així per damunt el de la renúncia al dret de superfície això tampoc ho acabem 
de veure clar i per això no ens semblaria malament el que deia el senyor Dalmau i el senyor Jordi Jordan 
de que, no sé, no sé si ara o un altre rato paréssim aquest Ple i analitzéssim si aquesta empresa pot 
renunciar. Vull dir, no ho sé, potser ho hauríem de mirar. 
 
En definitiva, estem davant d’unes instal·lacions que s’havien de fer i no s’han fet i damunt hem de ficar 
diners de la butxaca perquè renunciem al que val la piscina que hi havia, al temps que la gent no ha 
tingut la piscina i renunciem a les compensacions que s’haguessin pogut ficar a l’empresa que no l’ha 
construït. 
 
Crec que hem explicat la posició del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Després li insistiré, falta a la 
veritat quan diu que hem de ficar diners de la butxaca, però ara li explicaré per si no ho entén, jo estic 
convençut que ho entén però, en tot cas, jo el que vull que em digui és quins diners de la butxaca haurà 
ficat l’Ajuntament en aquest projecte, en aquest punt que, per cert, discutim, vostè ha dit que volia fer-
ho per separat, per tant, digui’m quin euro haurà ficat de la butxaca, quin euro paga l’Ajuntament per 
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aquest projecte a l’empresa. No en paga cap, no en paga cap. Per tant, vostè quan diu que fiquem 
diners de la butxaca està faltant a la veritat. 
 
Però sí que li vull agrair, a diferència d’alguns altres companys, que n hagi dit que això era un projecte 
faraònic, ni que vostès ja havien dit que això no podia tirar endavant. Ho vull agrair perquè potser en 
alguna roda de premsa no s’ha manifestat així i, en canvi, ara sí que ho fa i, per tant, ho vull agrair 
perquè al fi i al cap aquest és un projecte que vam tirar conjuntament endavant. Aquest és un projecte 
que, evidentment, vostè pot criticar el tram final del projecte però no el tram inicial i així l’honra, el fa 
seu. Si hi ha algun defecte o hi ha algun inconvenient en aquest projecte inicialment i s’han de demanar 
responsabilitats polítiques seran compartides, perquè tot el que es va fer en aquest projecte fins a 
mitjans de juny va ser tot no només la votació al Ple, com era a altres grups que van votar el 95%, sinó 
que va ser una gestió compartida. Va ser una gestió compartida l’inici d’obres, va ser una gestió 
compartida també l’adjudicació, la formalització del contracte, tot això va ser una gestió compartida 
d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió. I també és veritat, que jo crec que vostès es poden 
apuntar el “tanto” de que potser no ha sortit bé però ho han intentat. En altres ocasions quan Esquerra 
Republicana havia estat al Govern no ho havien intentat. Aquesta vegada no ens ha sortit però ho hem 
intentat. 
 
Després em diu: una piscina que anàvem a banyar-se tots els xiquets de Tortosa. Jo no sé quan era això, 
jo no sé quina època era, si quan vostè era menut o..., però ara no, eh. Els últims 7 o 8 anys no 
s’anaven a banyar tots els xiquets de Tortosa i si ho feien es colaven perquè les xifres d’utilització, 
desgraciadament, no eren aquestes. I quan vam acordar-ho ho vam acordar, i ho recordo perfectament 
perquè aquest va ser un tema que no només es va debatre amb els regidors, sinó que es van tenir que 
ajuntar tots els partits per poder tirar endavant aquest projecte, amb això tots coincidíem. 
 
Diu: podem aplicar penalitzacions. Efectivament, ara es podrien aplicar penalitzacions, podríem 
intentar-ho. I amb el mateix que nosaltres aplicaríem penalitzacions, l’empresa podria defensar-se 
perquè jurídicament cadascú defensaria el que defensaria. I al final qui ho resoldria? El jutjat del 
contenciós administratiu, en segona instància el TSJ. Quan tardarien? Fàcil 3 o 4 anys, fàcil. Fàcil 3 o 4 
anys. Per tant, evidentment, doncs nosaltres assumim la responsabilitat de fer una rescissió de mutu 
acord amb una condició sine qua non i era que això no costés cap duro a l’Administració municipal. I 
l’empresa ha rescabalat a l’Ajuntament, a la corporació municipal diguéssim de tota la inversió que 
s’havia fet quan governàvem junts perquè ja ho vam fer, aquells pagaments ja es van fer quan 
governàvem junts. Aquests 600.000€ que es van pagar, que es van gastar, que es va gastar l’empresa i 
que ha pagat i que l’empresa, doncs evidentment, amb les negociacions segur que hagués volgut 
recuperar, no els ha recuperat.  
 
I aquí hi havia la solució de “cuanto peor, mejor”, que em resisteixo a pensar que vostès volguessin això. 
A mi no se m’acut que cap regidor volgués que això estès 4 anys més parat, a no ser que algú, que estic 
segur que no està present a la sala pogués pensar: bé, si això està 4 anys “empastrat” podrem fer més 
demagògia política, podrem retardar-ho més, però aquí no en tinc cap així, no puc pensar que ningú 
volgués que no se “solventés” això. Segur que els 21 volien “solventar-ho” ràpid. Que a vostès no els 
pareix adient aquesta solució de “solventar-ho” ràpid? Ho puc entendre. Ho podria entendre si em 
plantegessin una alternativa per solucionar-ho ràpid. No, no parlem de les noves piscines. Una 
alternativa per “solventar-ho” ràpid. L’alternativa per “solventar-ho” ràpid ningú me l’ha dit, perquè 
aplicar penalitzacions, fer una rescissió unilateral del contracte en que s’oposarà l’altra part, generar 
una sèrie d’actes administratius que seran recurribles i impugnables, tot això comporta una dilació. 
 
Per tant, veig que coincidim perquè ningú m’ha dit res, que tothom voldria que s’arreglés ràpid. Ningú 
voldria que això es retardés. Però el que no sé és com ho farien vostès. Vostès tots em plantegen, fins 
ara, una resolució contenciosa. Una resolució contenciosa comporta 4 o 5 anys de dilació, segurament 
aquesta no és la millor solució. Bé, doncs seria bo que algú, bé, si vostès pensen que és la millor solució 
i estem 4 o 5 anys més sense poder intentar recuperar aquest projecte, és una opció. Però vostès, com 
nosaltres, hauríem de ser les dos formacions que tinguessin més interès en resoldre això perquè som 
les que ho vam iniciar, per tant, no compto que Esquerra Republicana volgués que això estigués 3 o 4 
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anys més parat, segur que no. El que a mi n’agradaria és que em diguessin quina és la solució per 
poder alliberar d’aquestes obligacions mútues, perquè aquí vostès ho pinten “coser y cantar” i les coses 
no són a vegades tan fàcils com això. 
 
I dos coses. Diu: no sé si es pot renunciar a l’empresa. Hi ha un informe del secretari, que és l’assessor 
jurídic de l’Ajuntament, i hi ha un informe de la interventora, que és l’assessoria econòmica de 
l’Ajuntament i, per tant, si no pogués ser, si no fos legal, i jo crec que vostès ja tenen un informe previ de 
les causes també de resolució, no ho portaríem aquí al Ple, per tant, tampoc no crec que guanyem res 
intentant sembrar unes ombres que no estan.  
 
I per últim, insisteixo, quins diners a la butxaca? Quins diners surten de l’erari municipal de cara a 
aquesta empresa? I quan surti m’agradaria que em digués: són tants d’euros, tal dia. Perquè clar, si no 
són cap euro i no és cap dia, quan vostè està presentant-se a la ciutadania dient que això ens costa 
diners de la butxaca, no sé llavors de qui són les responsabilitats polítiques, no ho sé. S’hauria 
d’esbrinar de qui són responsabilitats polítiques quan dic que una cosa em costa diners, quan no en 
costa. També s’haurien d’analitzar aquestes responsabilitats polítiques.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, jo si em permeten començaré citant:  
 
“ L’obra està adjudicada i ara s’està treballant amb la reforma del projecte amb l’objectiu de reduir el 
cost i que sigui encara més sostenible quant a manteniment i usos En poques setmanes estarà llesta 
per aquesta modificació. Lamento que l'única aportació al projecte del PSC sigui posar pals a les rodes”, 
senyor  Ferran Bel, divendres 20 de gener de 2012. Fi de la cita. 
 
“En poques setmanes hi haurà novetats quant a la represa de les obres de les noves piscines. És 
mentida que l’Ajuntament haja renunciat a construir el pàrquing de la plaça Mossèn Sol”. Senyora 
Meritxell Roigé, tinent d’alcalde d’Urbanisme, 21 de setembre de 2012. Fi de la cita  
 
“L’alcalde ens ha assegurat que ja estan treballant en la represa de les obres. Bel ens ha detallat que ja 
s’havien solucionat els desajustos financers que havien provocat l’aturada de les obres“. Senyor Joan 
Carles Bonfill, president de l’Associació de Veïns de Ferreries, 13 de febrer de 2013. Fi de la cita  
 
“Les obres de les noves piscines de Tortosa es reprendran en molt poc temps. El projecte de piscines 
només experimentarà alguns canvis, amb la pèrdua d’algunes places del pàrquing soterrat”. Senyor 
Ferran Bel, 26 de febrer de 2013. Fi de la cita. 
 
“Les obres de les piscines es poden reprendre de manera immediata, en dues o tres setmanes”. Senyor 
Emili Lehmann,  regidor del barri de Ferreries, 30 d’abril de 2013. Fi de la cita  
 
“El projecte de les piscines és sòlid i viable”. Senyor Ferran Bel, 2 d’agost de 2013. Fi de la cita  
 
Com diu la cançó: paraules, paraules. Falsedats, falsedats, falsedats. Enric Roig, regidor del PSC a 
l’Ajuntament de Tortosa, 7 de gener de 2014. Fi de la cita i, per tant, fi de la festa . 
 
Hem volgut començar la nostra intervenció, el nostre grup, recordant l’hemeroteca, com tantes vegades 
ha repetit el senyor Ferran Bel en aquest plenari. 
 
Ell i la senyora Roigé, que s’han passat 7 anys menyspreant i donant-nos lliçons a tots als regidors de 
l’oposició, avui vénen a explicar a la ciutadania i als seus representants la història d’una falsedat, d’una 
mentida.  
 
Espero que avui, com a mínim, tinguin la decència política per reconèixer que porten tres anys 
enganyant als ciutadans de Tortosa, tal i com els partits polítics de l’oposició porten tres anys dient-ho. 
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Espero que avui no vulguin emmascarar la seva pèssima gestió de les piscines municipals amb el seu 
habitual retaule de acusacions als governs anteriors de la ciutat i als grups polítics que vàrem formar 
part del mateix. Perquè aquesta, si em permeten, “xapusa” és únicament i exclusivament obra seua, 
senyor Bel, repeteixo, únicament i exclusivament seua. 
 
Vostè sol s’ha ficat en un embolic que ha portat als tortosins i tortosines a estar més de tres anys sense 
piscines municipals exteriors, per fer una mascarada de la que només vostè n’és responsable. 
 
Com ja han dit alguns dels portaveus dels altres grups polítics, el 4 d’abril de 2011, un mes abans de 
les eleccions municipals, vostè va permetre, millor dit, o va ordenar, que les màquines de l’empresa 
adjudicatària de les obres de les piscines entressin dins del zona esportiva i tiressin la piscina 
descoberta.  
 
Vostè sabrà perquè va fer-ho i espero que avui li pugui explicar als tortosins i tortosines, com és possible 
que comencessin unes obres que l’empresa adjudicatària diu avui que no han començat. Vostè senyor 
Bel és l’únic responsable, al meu entendre és l’únic responsable.  
 
Per això creiem que avui és un dia per a la humilitat, per a una humilitat de l’equip de Govern de 
Convergència i Unió que no ha demostrat mai en els últims 7 anys en aquest Ajuntament. Repetim, avui 
és un dia per a la humilitat, una humilitat que l’hi ha faltat sempre al senyor Bel, l’únic alcalde que 
tristament ha aconseguit que totes les forces polítiques d’aquest plenari, d’esquerres i dretes, totes, 
s’hagin aixecat dels seus seients i l’hagin deixat sol. En una soledat de la majoria absoluta, en la 
soledat d’aquell que sembla que no vol escoltar. 
 
Com diu la dita castellana, “quien siembra vientos, recoge tempestades” i vostè senyor Bel, com ha vist 
per part de tots els grups d’aquest Ajuntament, està recollint avui tempestes, pedregades i fins i tot 
vents huracanats.  
 
El PSC de Tortosa arriba a aquest Ple trist i esperançat, ambivalència. Trist perquè, 3 anys desprès, els 
Tortosins i Tortosines continuen sense piscines exteriors, un fet que sense dubte serà recordat en les 
hemeroteques també, com seran recordades totes les declaracions que hem sentit del seu alcalde i 
regidors responsables. En hi havien més eh, moltes més, a les xarxes segur que ho pot veure i ho pot 
trobar, eh.  
 
Trist perquè els veïns de Ferreries i els veïns de Tortosa han estat enganyats fins la setmana passada, 
creient-se i confiant en la paraula del alcalde, com hem pogut sentir en paraules del seu president. 
 
Trist perquè desprès de 3 anys rebent menyspreus del senyor Bel i el seu equip de Govern, a les nostres 
denúncies, legítimament emparades en la tasca de control que tenim obligació de fer l’oposició, 
menyspreus a les nostres mocions en les que demanàvem la rescissions dels contractes, rescissions 
que avui es votaran en aquest plenari, i menyspreus a les nostres propostes d’un nou projecte de 
piscines i que al final la realitat ens han donat la raó. 
 
Tristos, però esperançats. Esperançats perquè l’alcalde ha recollit l’oferta de consens que tots els grups 
de l’oposició que li han fet arribar, tot i que avui hem vist, a banda d’altres consideracions, que no és del 
tot potser molt sincera, donada la seua negativa a realitzar avui un recés, una suspensió temporal en 
aquest Ple per reunir-se amb els portaveus dels grups municipals. 
 
Esperançats en que aquesta oferta de consens del senyor Bel no sigui una cortina de fum per tapar una 
gestió desastrosa. Esperançats en que la proposta no sigui una trampa i que realment es vulgui arribar 
a aquest consens. Esperançats perquè creiem que realment podem arribar a aquest consens amb 
l’equip de Govern i podem, entre tots, posar en marxa de la forma més ràpida possible un nou projecte. 
 
Com li he dit, alcalde, el que pugui complir la seva promesa; com ha dit l’alcalde, perdó, per a que pugui 
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complir la seva promesa electoral, i com ha dit als mitjans de comunicació, sinó senyor alcalde, perquè 
creiem, creiem, que els tortosins i tortosines no poden estar molt més temps sense piscines. 
 
Suposo que vostè no té molt clares les prioritats dels nostres ciutadans, nosaltres si. Nosaltres volem 
arribar a un consens. Creiem que és just i necessari arribar a un consens. Però vagi per endavant un 
advertiment: la nostra oferta no és un xec en blanc per legitimar les seves accions.  Consens sí, un xec 
en blanc no. 
 
Anem per parts: A l’hora de parlar de les piscines, en primer lloc, com ja ha dit la resta de grups de 
l’oposició, ens assalta un dubte: perquè ara? Perquè hi ha aquestes presses de convocar un Ple 
extraordinari? Perquè? Que és allò que ha canviat respecte als darrers 3 anys? Sembla ser que el que 
ha canviat és que ara l’empresa SIUT ho demana, l’empresa concessionària, i abans només ho 
demanaven, permetent-me, els “pàries” de l’oposició.  
 
I en base a què ho demana? En base a què? Segons l’escrit que ens presenta l’empresa SIUT ho fa en 
base a circumstancies sobrevingudes, intentant justificar que els factors i paràmetres econòmics i 
financers que van servir de marc per a fixar les condicions econòmiques i financeres, sota les que es va 
preparar el contracte, han experimentat una evolució que fan inviable el seu compliment, atès que s’ha 
produït una alteració substancial en el Pla econòmic financer de l’oferta.  
 
Per a l’empresa, els factors principals de l’alteració sobrevinguda i que ella considera no imputables a la 
seva gestió, induïts per la perllongada situació de crisi econòmica i financera del país, són les següents: 
Ú: La demanda de l’estacionament ha caigut. Val. Dos: La situació econòmica i financera del país, amb 
una greu crisi juntament amb l’evolució de les condicions financeres, fan que hagi estat inviable obtenir 
el finançament necessari per dur a terme l’objecte del contracte. L’empresa dixit, ja està. I es queden 
tan amples. I el pitjor és que l’alcalde i el seu equip de Govern s’ho creuen, sense cap mena de 
comprovació.  
 
Una renuncia del contracte de milions d’euros en una pàgina i mitja que diu: “Hi ha crisi, aprofita que tot 
cola”. 
 
Anem a analitzar els dos motius i per això tirarem d’hemeroteca una altra vegada. Senyor alcalde, veu 
que n’aprenem nosaltres també? En el plenari d’abril de 2013, el nostre grup municipal va presentar 
una moció en la que demanava textualment a l’alcalde encomanar un estudi de mobilitat, ben 
fonamentat en el context econòmic actual, en un futur, avaluar l’impacte de establiments de possibles 
zones blaves al municipi de Tortosa, i que contempli la possibilitat d’establir altres mecanismes 
reguladors de l’estacionament, com les anomenades zones verdes o d’ús preferent per a residents en 
diferents barris de la ciutat. 
 
Com es pot extreure, es demanava un estudi de mobilitat ben fonamentat en el context econòmic 
actual, és a dir, un nou estudi de mobilitat. Que ens va dir la senyora Roigé en aquell moment? Doncs, 
hem anat a l’acta també d’aquella sessió i ens va contestar: “Pel que fa a l’estudi de mobilitat, en tenim 
un aprovat, encarregat, engegat en el passat mandat i, per tant, quan vulgui li podem fer arribar”. Per 
cert, no m’ha arribat, però ara millor que no me’l facin arribar,, perquè sembla que ara aquest estudi de 
mobilitat ja no es vàlid, si atenem a les excuses de l’empresa que vostès han donat per bones. 
 
Quan mentien, ara, en aquell moment o ara? Quan deien..., senyor alcalde, quan van faltar a la veritat? 
Al mes d’abril? Quan aquest grup els hi va demanar un estudi realista? O ara, que l’empresa els hi diu, 
en una línia, que ha caigut la demanda? Han fet l’estudi? Ho han encarregat? Han pensat si tan sols fer-
lo? Volen que ens creiem que només en base a un paràgraf acceptem l’excusa de l’empresa? 
 
Tractant-se d’un contracte en el que l’Ajuntament es juga milions d’euros, no fora convenient haver fet 
un estudi de mobilitat per comprovar el que ens diu l’empresa? Si és cert o no? 
 
Ho sentim molt, però aquesta excusa no la donarem per vàlida, com no donem per vàlida tampoc 

22  /41  



l’excusa de la crisi econòmica. I li direm perquè. 
 
Hi ha reiterada jurisprudència del Consell d’Estat i del Tribunal Suprem que evidencia que les forces 
sobrevingudes han de ser esdeveniments imprescindibles i exonerats que requereixen que es doni una 
força exterior i tal com indiquen els seus dictàmens. Es tracta de fets exteriors, segons sentències del 
Tribunal Suprem com la de 2 de juny de 1999, un succés que està fora del cercle d’actuació de 
l’empresa obligada. 
 
En definitiva, per acceptar circumstancies sobrevingudes, la jurisprudència indica que han de ser 
esdeveniments irresistibles i externs en els que es doni l’existència d’una circumstancia objectiva i 
independent de la voluntat de l’empresa, com indica entre d’altres la sentència de Tribunal Superior de 
Justícia de Castella la Manxa de 20 de maig de 2004. D’aquesta forma forces sobrevingudes podrien 
ser inclemències meteorològiques o inundacions, segons diverses sentències del Tribunal Suprem. 
 
En canvi la jurisprudència ofereix bastants exemples de que la renúncia del contractista no cap en els 
supòsits de força sobrevinguda. No és possible que s’argumenti el seu incompliment en la inviabilitat 
econòmica del projecte, en la mesura en que aquesta jurisprudència recull que és l’empresa la que no 
es va preocupar per indagar en expectatives de mercat o, com és més probable, ho va fer amb 
improcedent lleugeresa, tal i com indica la sentencia del Tribunal Suprem de 2 de desembre de 2003 i, 
pel que sembla, aquest és el cas que ha passat amb aquest contracte. 
 
Tampoc s’admet l’argumenti del descens del nombre de clients, posant l’exemple d’una renúncia a 
portar una cafeteria d’un aeroport pel descens de viatgers provocats per la supressió d’un bon nombre 
de vols, segons recull la sentencia del Tribunal Suprem de 16 d’abril de 2002. 
 
Nombrosa jurisprudència recull que aquests fets econòmics són fets inherents a l’activitat empresarial 
del contractista i no circumstàncies sobrevingudes, i lo normal, lo normal és que es desestimi aquesta 
causa d’exoneració invocada al tractar-se de circumstancies que els juristes anomenen “fets 
previsibles”. 
 
La crisi econòmica era a l’any 2011, un fet previsible i ho sabia i ho havia de saber l’empresa. Ho sabia i 
ho havia de saber l’alcalde. I ho sabien, i això li asseguro senyor alcalde, els milers de tortosins i 
tortosines que porten patint aquesta crisi des de l’any 2008.  
 
Suposo que vostè des de Madrid les coses les veu diferents, però està clar, està clar que és el 
contractista qui havia d’haver previst els efectes de la crisi econòmica a l’any 2011 i que s’estava 
produint. 
 
D’aquesta forma, aquest grup polític, emparant-se en la reiterada jurisprudència, entén que 
l’incompliment contractual que l’empresa SIUT pretén fer, passar com una renúncia per causes de força 
major, no pot fundar-se en circumstàncies i dificultats financeres que haurien d’haver estat tingudes en 
compte al temps de contractar, tal i com indiquen els diversos dictàmens del Consell d’Estat. 
 
Com tampoc pot fonamentar-se, com conclouen les sentències en la inviabilitat econòmica de l’empresa 
contractista. I, ho repetim, o no es va preocupar d’indagar en les expectatives de mercat i, com és més 
probable, ho va fer amb improcedent lleugeresa.  
 
No podem acceptar, com no accepta la jurisprudència, que el contractista s’excusi en les dificultats de 
l’execució del contracte, fets que havia d’haver considerat en el moment, desfer la seva presentació 
d’oferta. 
 
Aquests fets econòmics havien d’haver estat previstos pel contractista d’acord amb la diligència que és 
exigible, i ho havien d’haver estat, com hem dit, abans de la signatura del contracte, i per tant no 
l’exoneren de responsabilitat, ja que ha de respondre de les seves obligacions conforme a la perícia 
professional que és d’esperar d’una empresa que opta a un contracte de les característiques com el de 
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les piscines de Tortosa. 
 
El principi d’inexcusabilitat per a complir el contracte només es dóna segons, entre d’altres, quan 
l’execució del contracte és impossible per una causa major estranya a les parts o per culpa de 
l’Administració. I això, senyors regidors i senyores regidores, no es dóna en el cas de les piscines de 
Tortosa. 
 
El risc i ventura de l’empresa no pot ser confós, com fa l’Ajuntament de Tortosa ara, amb les 
circumstàncies sobrevingudes produïdes per un cas fortuït o de força major, ja que en aquest cas 
s’origina per causes exteriors a l’empresa i no per causes de la pròpia empresa, com succeeix aquí.  
 
I per últim, i per no estendre’m més en aquest aspecte, recordar que en tot cas, la demostració de la 
càrrega de prova, de ser vàlida, que no ho és, l’argumentació hauria de recaure en el contractista i que 
un full d’una cara i mitja no ens sembla prou suficient.  
 
I clar, si a nosaltres que no som lletrats no ens semblen suficients les raons argumentades per 
l’empresa, ni la inexistent de càrrega de prova, no podem menys que preguntant-nos com l’hi ha 
semblat el mateix als serveis jurídics de l’Ajuntament? 
 
Per aquesta raó l’informe jurídic que presenta la Secretaria General d’aquest Ajuntament ens sembla 
insuficient, pobre i poc fonamentat, de la mateixa forma que ens va semblar insuficient, pobre i poc 
fonamentat l’informe que la mateixa Secretaria General va emetre el passat mes de desembre quan els 
grups de l’oposició li vam demanar que informés sobre si havien motius per resoldre el contracte sobre 
el que avui discutim.  
 
I és aquí on el PSC posa la seva primera condició per recolzar el nou projecte de piscines: Que es 
resolgui el contracte, però no de la forma que pretén l’empresa SIUT i que beneeix l’equip de Govern. 
Que es resolgui el contracte i que s’apliquin a l’empresa les penalitzacions que pertoquen. 
 
Tothom va veure com a l’abril de 2011, ja fa quasi tres anys, les obres de les piscines van començar i en 
el que va ser una gran, al nostre entendre, presa de pèl a tots el tortosins i tortosines, just un mes 
abans de les eleccions municipals. Ens va enganyar a tots i a totes, en una comèdia que va suposar 
l’enderrocament de la piscina exterior. Les obres han començat i per tant l’empresa té una 
responsabilitat. Perquè entenem que les obres de les piscines han començat. O no?  
 
Per cert, senyor secretari, si el que estem discutint aquí és l’extinció per renúncia de dret de superfície 
dels arrendaments immobiliaris i de la concessió que preveu la clàusula 35 del contracte, ens assalta 
un dubte: ha nascut el dret real?. És a dir, vostè senyor secretari, pot confirmar que s’ha realitzat la 
inscripció registral del dret i que nosaltres no hem trobat a l’expedient?, em pot respondre? 
 
Entenc que el secretari no respon. Jo entenc que el secretari tindria obligació.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament intervé el Sr. Alcalde: enyor Roig, si no estigués llegint i no aixequés la vista, només que 
aixequés la vista del paper que està llegint, hauria pogut apreciar com el senyor secretari ha demanat la 
paraula 3 vegades, per tant, un respecte.  
 
I el secretari parlarà si el senyor alcalde li cedeix la paraula. Si no li cedeix, no li parlarà. De totes 
formes, si tan d’interès tenia en saber el que opinava el secretari, el secretari ha estat a la seva 
disposició, vostè ha anat a fer-li vàries consultes i pel que veig se n’ha oblidat d’alguna. 
 
En tot cas, el secretari parlarà o no parlarà, malgrat ell ha demanat 3 vegades la paraula. Vostè ha estat 
només llegint, llegint i no pot apreciar el que el secretari, ara li donaré la paraula, el que el secretari diu. 
Per tant, deixi d’interpel·lar al secretari. Si vol que parli el secretari, com vostè ha de saber, si llegeix el 
ROM, m’ho ha de demanar a mi i, en tot cas, després ja cediré la paraula. 
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L’únic que vull deixar constància és que el secretari li ha demanat 3 vegades la paraula davant les 
barbaritats que vostè ha dit. Però, en tot cas, acabi la seva intervenció. Si creu que ha d’intervenir el 
secretari ja m’ho demanarà a mi, però ja li avanço que no intervindrà si no insisteix ell, i espero que no 
insisteixi, perquè qualsevol qüestió li resoldrà a posteriori, donat que vostè ha parlat amb ell sobre 
aquest tema de forma reiterada. En tot cas, té la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Prossegueix el senyor Roig amb el seu torn de paraula: Bé, jo entenc que tal com diu el Real decret 1174 
de l’any 87 pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació 
general, i més concretament en el seu article 3, que indica que les funcions d’assessorament legal 
preceptiu del secretari de la corporació compren d’informar en les sessions d’òrgans col·legiats als que 
assisteixi, al voltant d’aspectes legals de l’assumpte que es discuteixi a l’objecte de col·laborar en la 
correcció jurídica i decisió que hagi d’adoptar-se. Per tant, per tant, si vostè no el deixa parlar, entendre, 
entendrem que, bé, doncs aquesta potser no és la millor manera, senyor alcalde, de buscar un consens.  
 
Jo reitero la meva petició de que el secretari confirmi aquí si realment s’ha fet la inscripció registral del 
dret.  
 
Ara se’ns planteja resoldre el contracte, sense penalitzar a l’empresa, perquè al nostre entendre no ha 
complit amb les seves obligacions. Les obligacions que van signar en el seu moment i aquest 
incompliment és exclusivament culpa del contractista. 
 
Per aquesta raó pensem que s’haurien de imposar les penalitzacions que recullen els plecs i que 
segons els nostres càlculs podrien arribar a sumar milions d’euros. Milions d’euros en base a allò que 
recull la clàusula 33.4 del Plec de clàusules de les piscines en que s’establia que existia una 
penalització per manca de compliment del termini d’inici de les obres de 10.000 € al dia, com altres 
portaveus han mencionat en aquest plenari. 
 
Així mateix, mentre el Govern municipal, en la seva fanfàrria propagandística habitual, no té, al meu 
entendre, la vergonya de vendre que l’empresa no ens cobrarà la despesa de mig milió d’euros, mig 
milió d’euros, vuitanta milions de les antigues pessetes, del projecte de construcció d’una obra que no 
es farà, i no explica perquè no aplica cap sanció. Però és que només faltaria que no paguéssim aquest 
projecte, només faltaria, perquè no apliquem cap sanció i els tortosins i tortosines haguessin tingut que 
pagar, si se li pagués, 80 milions de les antigues pessetes per unes piscines que no s’han portat a 
terme i ara el que tenim és un forat ple de runa. És el que tenim. Només faltaria. 
 
D’altra banda la mateixa clàusula 33 habilitava a que en cas que l’adjudicatari incorregués en un 
endarreriment superior a 120 dies, es podria resoldre el contracte, sense perjudici de les penalitzacions 
corresponents. Perquè en aquell moment no es va fer? És més, si era cert el cas de força major o 
causes no imputables a l’adjudicatari, els plecs demanaven que és confeccionés un nou Pla detallat 
d’execució que s’havia d'aprovar per part de l’Ajuntament de Tortosa. On està aquest Pla? 
 
Quan fa uns dies, tota l’oposició en bloc va demanar al senyor Ferran Bel que resolgués el contracte, no 
ho vam demanar per a que se saltés la legislació vigent. Per aquesta raó no podem votar que sí a la 
resolució de contracte que proposa l’equip de Govern.  
 
Creiem que no és possible que l’Ajuntament permeti que aquesta empresa marxi sense cap tipus de 
penalització. Creiem que això, al nostre entendre, és intolerable. I per aquesta raó votarem no a aquesta 
forma de resoldre el contracte en el que es beneficia descaradament a l’empresa.  
 
Pensem que aquesta solució d’aquí no ha passat res, amaga alguna cosa i natros no estem disposats a 
participar en un acord que no veiem gens clar. Resolució del contracte sí, però salvaguardant els 
interessos dels tortosins i tortosines, aquesta és la nostra primera condició per arribar al consens.  
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Però no dubti senyor alcalde que natros volem que els tortosins i tortosines tinguin piscines lo més aviat 
possible, això no ho dubti. De fet, el mes d’agost de l’any passat, fa sis mesos, vam presentar en roda 
de premsa un projecte de piscines que vam posar a la seva disposició i que continua estant. Es tracta 
d’un projecte per a la construcció i remodelació de les piscines municipals de Tortosa que, de forma 
completament altruista, havíem realitzar i vam realitzar des del PSC.  
 
No era llençar una idea per a que el Govern municipal la treballi, que sigui dit que tenen mitjans 
suficients per a fer-lo, sinó un projecte en el qual li asseguro, li asseguro, no costava mig milió d’euros i 
en el qual van treballar arquitectes, enginyers i tècnics de diverses disciplines per poder presentar 
aquesta alternativa. 
 
A diferència del projecte del palau d’aigües sobre el que avui discutim, discutim la seva resolució de 
contracte, i que en el seu inici estava pressupostat per 22 milions d’euros i adjudicat per 17 milions 
d’euros, nosaltres presentem un projecte valorat en poc més de 3 milions d’euros en la seva 
construcció bàsica i amb la possibilitat d’ampliar-lo per a construccions accessòries. 
 
Creiem seriosament que les condicions han canviat, com vostè molt bé ha dit abans, i que es van 
dissenyar, i han canviat molt més del que es va dissenyar en aquell moment. I les condicions de vida 
dels tortosins i tortosines també. I han canviat i molt. 
 
Avui en dia l’Ajuntament de Tortosa no pot permetre’s el luxe de gastar-se 22 milions d’euros en unes 
piscines, ni 17, ni 14, ni 6 al nostre entendre. Amb el malament que ho estan passant les persones, 
parlar d’aquestes quantitats ens sembla poc ètic. Una falta de respecte. És més, creiem que en les 
actuals condicions econòmiques, els estudis econòmics efectuats pel Govern municipal estan mancats 
de solidesa, per lo que haurien de fer-se de nous. De fet, nosaltres, en el nostre estudi econòmic vam 
fer una previsió d’usuaris d’una tercera part del que preveia l’estudi municipal i, en base a aquesta 
possible afluència, vàrem efectuar els càlculs econòmics . Es miri per on es miri no podem gastar el que 
no tenim. I una altra de les avantatges del nostre projecte és que s’ha dissenyat per a no interrompre 
l’ús de l’actual piscina coberta de Tortosa.  
 
Pensem que la nostra ciutat no pot permetre’s el luxe de quedar-se sense cap piscina. Amb el nostre 
projecte estarien construïdes i en ús les dos piscines, exterior i interior, abans d’enderrocar la única 
piscina que en aquest moments resta al complex esportiu. 
 
Es tracta d’una proposta feta amb tot el rigor tècnic possible que pensem que no pot ser desatesa pel 
Govern municipal, ja que tenim un projecte que pot ser posat en marxa de forma immediata, té un cost 
perfectament assumible, mitjançant una concessió, el que implica un cost zero pels tortosins i 
tortosines i no s’interromp l’ús de la piscina actual. 
 
Per últim, per acabar, ens agradaria fer referència a l’oferta de consens que vàrem proposar a l’alcalde i 
que sembla ser que vol recollir.  
 
El PSC tendeix la mà al Govern municipal per arribar a aquest consens. Per aquesta raó no demanarem 
responsabilitats polítiques per la nefasta gestió de l’equip de Govern, encara que, com hem vist per tot 
l’exposat, en tenim motius més que suficients per fer-ho. 
 
Pensem que els ciutadans i les ciutadanes de Tortosa no es poden perdre en lluites partidistes que no 
porten a res. I vostès ho han fet malament, molt malament i aquesta és la realitat. 
 
Senyor Bel, ha fet una gestió nefasta des del principi, però ara creiem que és el moment de posar els 
interessos dels tortosins i tortosines per sobre dels interessos personals. I per aquesta raó li diem a 
l’alcalde que, des del PSC, farem tots els esforços possibles per arribar a un consens i recolzar a 
l’alcalde en un nou projecte de piscines. 
 
Els socialistes de Tortosa farem tot el possible per arribar a un acord per definir un projecte, però que 
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quedi ben clar que no ho farem, com va dir a l’alcalde a la premsa, per a que es pugui complir un 
comprimís seu electoral, sinó per al benefici de tots els tortosins i totes les tortosines. I no ho farem 
abans de finalitzar el mandat, com pretén l’alcalde, sinó el més immediat possible, independentment 
de quan és això. 
 
Per a l’alcalde allò important és complir els seus compromisos, que sembla evident que ha complert. 
Per als socialistes de Tortosa allò important són les persones. Per això li diem a l’alcalde que estem 
disposats a treballar conjuntament per trobar una sortida de la paràlisi que des de quasi bé fa tres anys 
ens ha portat la seva inacció, però que aquesta proposta no és a canvi de res. 
 
I des d’aquí i ara li avancem: la nostra oferta de consens no és un xec en blanc. Repeteixo, el PSC no 
està disposat a donar-li un xec en blanc. Per això li detallem les condicions que considerem essencials i 
irrenunciables per donar el nostre recolzament al projecte. 
 
Com ja hem dit, no acceptar la resolució del contracte que demana l’empresa adjudicatària i imposar 
les penalitzacions que pertoquin.  
 
Que l’oferta de consens sigui oberta a la ciutadania civil, que pensem  que ha de dir la seva en el 
disseny de les piscines. No podem oblidar que la ciutadania, que ha patit l’engany continuat, ha de 
poder participar en el disseny. Els ciutadans i ciutadanes de Tortosa tenen el dret a decidir com volen 
les seves piscines. Per aquesta raó pensem que s’hauria d’obrir un procés participatiu en el que 
l’associació de veïns, les associacions esportives i els instituts donessin el seu parer. 
 
Tres. Volem un projecte en que estiguin construïdes i en ús les dos piscines, exterior i interior, abans 
d’enderrocar l’única piscina que en aquest moments resta al complex esportiu. Pensem que la nostra 
ciutat no pot permetre’s el luxe de quedar-se sense piscines.  
 
I per últim, i aquesta condició és innegociable, volem que es dediqui tot l’estalvi econòmic anual previst 
en l’anterior projecte als dos veritables problemes de la ciutat: el foment de l’ocupació i les polítiques 
de justícia social. Tot l’estalvi ha d’estar dedicat a l’ocupació i justícia social i tornem a dir que aquesta 
condició és innegociable. 
 
En resum i per acabar, són les nostres quatre condicions: Resolució del contracte respectant la legalitat 
i aplicant la penalització a l’empresa. Consens amb la societat civil. No interrupció de l’ús de les 
piscines. I compromís d’invertir tot l’estalvi econòmic anual en les polítiques de la creació d’ocupació i 
justícia social. 
 
Aquí i sempre ens trobarà l’alcalde. Consens per portar a terme el nou projecte de piscines: sí, i tot el 
que vulgui i més. Xec en blanc perjudicant els interessos dels tortosins i les tortosines: no, ni parlar-ne. 
Però no dubti, li repeteixo senyor alcalde, que nosaltres volem que els tortosins i les tortosines tinguin 
piscines lo més aviat possible.  Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Malgrat hi tornaré al final, 
començaré ara també per aquestes 4 condicions, alguna innegociable que ara també en faré 
referència. 
 
Home, d’entrada el que li puc dir és que, a diferència dels altres portaveus, l’única impressió que tinc 
amb vostès és que això no volen que tiri endavant. Els altres portaveus fan una crítica dura, alguns en 
absoluta disconformitat amb el projecte d’execució, però ningú ha ficat 4 condicions que són 
inassumibles, perquè si la primera condició és que no s’accepti la resolució de mutu acord, doncs, 
d’aquí a 4 o 5 anys els que hi hagin a l’Ajuntament ja decidiran com es fan les piscines. Per tant, és 
d’una absoluta incoherència, absoluta i aquí sí que començo a “vislumbrar” una intenció que no he vist 
en els altres grups polítics, en el seu grup polític que el que vol és “cuanto peor, mejor” i que no es tiri 
endavant cap projecte. 
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Malgrat així i dir-li que la resolució l’aprovarem, si així ho creuen convenient, els regidors avui, vostès 
continuaran essent convocats a les reunions de consens. Que no el volen fer? Doncs, vostès mateixos. 
Però, en tot cas, no quedarà per la nostra part.  
 
Però bé, anem a pams perquè la seva intervenció ha tingut, certament, moments importants, sí, sí. 
 
Diu: porta 7 anys enganyant i menyspreant a l’oposició. Jo entenc que se’ls hi faci llarg, l’altre dia li vaig 
dir a algun altre portaveu. Jo entenc que se li faci llarg, senyor roig, però no portem 7 anys i els 4 
primers, per respecte al que la gent va opinar, jo crec que vostè la modèstia aquesta que reclama se 
l’haurien d’aplicar una miqueta. I després de veure el que va passar en les últimes eleccions se 
l’haurien d’aplicar, la modèstia i el respecte a la voluntat de la ciutadania. 
 
Vostè em pot dit que en els últims 3 anys ha sigut un desastre. Vostè es va passar 4 anys, vostè o 
l’anterior portaveu del Partit Socialista es va passar 4 anys dient que érem un desastre. Aquests 4 anys 
ja ens van avaluar i el resultat va ser com va ser. A vostès cada vegada que han estat al Govern els han 
avaluat i a nosaltres també. Per tant, aquesta modèstia que vostè reclama als demés, potser faria un 
exercici d’automodèstia i també em miraria què és lo que em passa. 
 
Respecte a diferents manifestacions que hem fet: les fem i les mantenim, les mantenim. Hem intentat 
en cada moment tirar endavant. L’empresa ha presentat, com dèiem en aquell moment, la modificació 
d’un projecte que també van assumir ells el cost, que no està comptat dins aquests 600.000, de 
modificació del pàrquing per diferents raons. 
 
Quan dèiem que estàvem a punt de tirar endavant era quan una de les empreses havia caigut com a 
soci de la societat i la resta havien aconseguit comprar les seves accions, el que li donava viabilitat al 
projecte. Per tant, cada vegada hem fet el que hem pogut per tirar-ho endavant. Ho hem intentat. 
 
Que jo crec que el que a vostès també els hi sap mal és que, no que no ens n’haguéssim sortit, sinó 
realment el que els hi sap mal és que ho haguéssim intentat. Perquè vostès, i desprès en parlarem, és 
que ni ho van intentar, ni ho van intentar. Per molts de projectes que diguin que ara han fet, que han 
treballat, que ara també en parlarem després, mentre tenien la responsabilitat de fer-ho, aquesta 
prioritat tan important que era de la piscina no van fer ni un paper, quan vam entrar aquí no hem trobat 
ni un paper. Ara diu que tenen projectes, que tècnics han treballat, que tal i que qual. Jo no sé el que 
han fet ara perquè tampoc no ens ho han fet arribar. Diu: ho tenen a disposició. Jo l’únic que sé és que 
van fer una roda de premsa i aquí no han portat res, ni ens han donat res, ni han entrat res per registre, 
ni han fet cap proposta a la Comissió. Espero que això ho facin ara.  
 
Però el que sí que sé és el que van fer durant 8 anys de Govern i aquí no se’ls hi pot dir que 
fracassessin, no, no van fracassar, no ho van intentar, ni ho van provar malgrat, repassant les actes, 
algú va tenir el valor de dir que no va tenir la majoria suficient, quan governaven amb una amplíssima 
majoria. Però no van tenir una majoria suficient per no presentar ni res. És que no és que ens cridessin 
a dir: que els hi sembla, a veure aquest projecte. No, no, en 8 anys res. Per tant, la realitat és la que és. 
 
Li dic una mica també el que deia algun altre dels companys: això no s’ha de resoldre de mutu acord. 
D’acord, puc entendre-ho. I hem de demanar indemnitzacions. D’acord. Em volen dir quan resolem 
definitivament aquest contracte i podrem disposar dels terrenys i podrem disposar d’una nova licitació? 
No ho farem ara. I no és un tema de complir un compromís electoral, a mi m’agrada complir-los, si puc 
m’agrada complir-los, és un tema de resoldre una situació que hi ha a Tortosa, que no la hi ha d’ara, la 
hi ha d’ara i de fa 4 anys i de 8 i de fa 10 i de fa 12 i de fa 16 i de fa 20. De fa moltíssims anys que 
aquesta piscina no s’ha renovat i es tenia que haver renovat. 
 
Per tant, si vostès em diuen: no estem d’acord, no és legal. No sé quines barbaritats ha arribat a dir. 
M’ha citat moltes sentències. Moltes sentències i jurisprudència fins la d’una cafeteria de l’aeroport, no 
sé, deu de ser un d’aquests aeroports que es va construir en l’època Zapatero que no hi havia avions, 
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perquè se’n van construir també en governs socialistes d’aquests que no passen avions i algun el tenim 
relativament prop. Per tant, escolti, aquí hi ha un informe de legalitat, ho estem fent, ho estem fent de 
mutu acord, perquè encara no he sentit en tota la nit una alternativa. Una alternativa que digués: durant 
els propers 6 mesos o durant el proper any podrem tirar endavant el projecte nou. He sentit moltes 
crítiques però cap alternativa. Hem de demanar indemnitzacions, hem d’iniciar un procediment de 
resolució unilateral, tot el que vostès vulguin, però escolti, d’aquí a un any no estarà resolta aquesta 
situació i hem d’intentar resoldre-la. Tenim garanties que ens en sortirem? Cap, perquè no podem dir 
que tenim garanties de que ens en sortirem, però ho intentarem, ho intentarem. 
 
En algun moment, vostè m’ha ficat en dubte la perícia de l’empresa, que si l’empresa no sé que..., bé, 
doncs és la mateixa empresa que el Govern tripartit li va adjudicar un dret de superfície de 100 milions 
d’euros, la mateixa. Que, per cert, tampoc no ha tirat endavant, desgraciadament. 
 
Llavors, la situació de crisi econòmica ho haurien de saber. Sí, ho hauríem de saber i, com deia abans 
algun portaveu també ho hauria de saber Zapatero i la va estar negant constantment. I vostè em diu: 
però la situació ha canviat, realment la situació ha canviat i el projecte s’ha de canviar. Clar que ha 
canviat la situació, tots entenem que ha canviat la situació. Ara, el que és la fonamentació, la resolució, 
és una resolució que fem de mutu acord, que l’empresa demana i demana sota unes condicions que 
tenim mitjanament acordades abans i nosaltres li donem conformitat, perquè entenem que és la forma 
jurídica de poder-ho instrumentar, que entenem que és la forma jurídica de poder resoldre aquests 
contractes i en poques setmanes, i en pocs mesos portar a aquest Ple l’aprovació d’un nou projecte. 
D’un nou projecte que nosaltres no fiquem condicions. Ara, fent recordatori, no anant-nos-en als anys 
d’inactivitat del Partit Socialista, deixem-ho a banda. Això ja la gent ja ho sap perfectament i la voluntat 
de tirar endavant aquest projecte o no, o de fer una obra de les piscines ja ha quedat manifesta. 
 
Però vostè em diu: aquest projecte era un desastre. Home, era un desastre però a comptar amb el 
recolzament del Partit Socialista. Era una barbaritat gastar-se no sé quants milions ha dit, però el Partit 
Socialista va votar a favor. Era un desastre, però el Partit Socialista va votar a favor. I això avui, quan 
pareix que fan abdicació de qualsevol responsabilitat en aquest projecte, la responsabilitat de l’execució 
és, òbviament, d’aquest Govern municipal. Però del projecte i de la viabilitat del projecte, el seu partit li 
va donar recolzament, el seu grup municipal li va donar recolzament. 
 
Per tant, també tindran una quota. Podran criticar la gestió posterior, ara, respecte el projecte..., i diu: 
ara passarem a un projecte de 3 milions d’euros. Doncs, ja en parlarem, jo no em tanco a res, ja en 
parlarem què és pot fer amb 3 milions d’euros.  
 
Després li fico les condicions, que ara en parlarem. I una cosa que també m’ha preocupat, m’ha 
preocupat, que és bo i és bo que tots féssim una reflexió, jo abans l’apuntava, vostès s’han posicionat: 
nosaltres volem una concessió de la gestió, volem que la gestió no sigui municipal, volem que la 
concessió sigui donada a una empresa, que es privatitzi. L’opció del PSC és que es privatitzi. No dic que 
no, podem estar d’acord. D’entrada no van per aquí les coses. Nosaltres si poguéssim evitar-ho ho 
intentaríem evitar, però vostè em diu: volem privatitzar-ho. Bé, esta bé, és un punt de partida. Jo crec 
que aquest és un dels temes que prèviament jo els hi volia plantejar a la propera reunió i diria que, 
home, no creméssim tots els cartutxos en aquest Ple quan s’hauria de fer una reunió, perquè jo en 
aquell moment els hi vull plantejar varis punts sobre els quals seria bo que cadascú es definís. Un era 
aquest. 
 
Vostè diu: jo opto per la privatització. Bé, ja en parlarem, no li dic ni que sí ni que no. Li dic més que no 
que sí, però ja en parlarem, no em vull tancar a res. Ara, el que sí que ja em pareix una mica 
esperpèntic, perdó, abans d’entrar perquè n’ha dit varies de coses. Abans d’entrar als 4 punts aquests 
innegociables de condicions per al consens. Ens ha fet aquí una dissertació sobre l’estudi de mobilitat 
de les zones blaves i sobre l’estudi de demanda que s’havia de requerir a l’empresa.  
 
Escolti, o jo ja no sé on estic, o potser vostè ha perdut l’orientació. Vostè sap que un estudi de mobilitat 
no té res a veure amb un estudi de demanda? N’és conscient que l’estudi de mobilitat sostenible no és 
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un estudi de demanda? Que l’estudi de mobilitat sostenible, aquest que diu que no li han fet arribar, 
perquè no l’ha demanat, perquè no el va demanar al Ple, no el va demanar, el tenim a la seva 
disposició. El vam fer, no n’hi havia. Sap que no n’hi havia? Sap que hi havia 4 fulles respecte a un 
estudi de mobilitat respecte al POUM? No vam trobar res més. I en aquell moment, el regidor d’Esquerra 
Republicana encarregat de mobilitat va encarregar la redacció d’un estudi de mobilitat que es va fer 
amb participació ciutadana i que, entre altres coses, va arribar a la conclusió de que era necessària una 
ampliació de la zona blava. Però això és una cosa i un estudi de demanda d’aparcaments és un altra 
que no té res que veure i que no sé si ho mescla aquí, si és per voler fer un totum revolutum, per 
ignorància, que no crec que sigui, o no sé quina raó l’acompanya per intentar dir això.  
 
Diu: nosaltres ja hem presentat el nostre projecte. Vostès van fer una roda de premsa dient que el que 
no havien fet en 8 anys de Govern, ara ho tenien fet. I ara vostè em diu que aquest projecte, de forma 
altruista, el seu altruisme em preocupa, però de forma altruista han treballat no sé quants enginyers, no 
sé quants d’aparelladors, no sé quants d’arquitectes. Quina llàstima. Benvingut, però quina llàstima que 
tota aquesta gent no treballés mentre vostès tenien la responsabilitat de presentar un projecte a 
l’Ajuntament de Tortosa i governaven, és una llàstima. Ara vostè el té, doncs, ja ens el farà arribar. Li 
farà arribar als altres portaveus i ens el farà arribar a nosaltres. 
 
Tres milions d’euros, també estic disposat a parlar-ne de tot. A mi em sembla molt modest. Diu: 
nosaltres no ens volem gastar ni 17, ni 18, ni 10, ni 5 o ni 6, ens en volen gastar 3. Bé, és un punt de 
partida. La gent de Tortosa sap que la prioritat per al PSC en aquests moments per resoldre el tema de 
la piscina són 3 milions d’euros i amb concessió. Jo no volia avançar tant avui, perquè crec que això ho 
hem de fer dins  i analitzar pros i contres. A mi em pareix molt modesta l’aportació. I tota aquesta 
documentació que diu que vostès tenen, ja li avanço, que si ens la fan arribar abans de la reunió, doncs, 
segurament jo els hi podré donar el meu parer i podrem avaluar-la i podrem que algú ho faci. Però de 
moment, avui per avui, no tenim res més que la seva roda de premsa i la voluntat expressada dient que 
no es pot gastar més de 3 milions d’euros en resoldre el tema de les piscines a Tortosa. 
 
I em deixo per al final les 4 condicions. Diu: no acceptar la resolució del contracte. Si no acceptem la 
resolució del contracte no cal parlar de consens perquè no hi ha projecte nou, no hi ha projecte nou, 
perquè encara avui, ara farà una altra ronda i a mi m’agradaria que algú m’expliqués com es resolt de 
forma contenciosa i es tira endavant un projecte a la vegada, perquè això encara no ho hem sabut i 
m’agradaria escoltar-ho. 
 
Diu: a la vegada, la tercera diu: un procés participatiu. Un procés participatiu també li agafat la fal·lera al 
PSC dels processos participatius quan no governa. Quan governa no n’hi ha cap de procés participatiu. 
Que va fer, parlant d’obres faraòniques, que van fer un procés participatiu per al pavelló de Remolins?  
 
I parlant d’obres, el pressupost l’hem d’ajustar. L’hem d’ajustar perquè hem de procurar que no 
s’adjudiqui un pressupost a la baixa o en baixa temerària com va passar en el cas que esmentava, i 
després les obres apugen casi 4 vegades més, perquè si hem de fer una piscina que diem que ens en 
costa 3 però després ens n’ha de costar 12, segurament ens equivocaríem. Però d’això ja en parlarem.  
 
Per tant, la de no acceptar la resolució del contracte és obvi que avui ho aprovarem. Si vostès amb això 
ja renuncien al consens, ho sento. Jo continuaré mantenint l’oferta de consens perquè jo crec que tots 
havien diferenciat fins ara que una cosa era la resolució i l’altra el projecte nou, i que avui no parlaríem 
de projecte nou. Ara, si algú..., sí, però si algú parla, jo he de donar també el meu parer. 
 
El procés participatiu, no sé que entenen en procés participatiu. Si s’ha d’explicar el projecte a les 
diferents entitats, Club Natació, entitats esportives, associacions de veïns, això ja ho vam fer amb 
l’anterior, ho vam fer amb l’anterior i ho tornarem a fer ara, per tant... 
 
I després, el que sí que ja em pareix kafkià, diu: tot l’estalvi que estava previst amb l’anterior projecte, 
s’ha de dedicar a l’ocupació i la justícia social. Això de cara a la galeria si vostè vol fer algun puntet, no 
sé, potser li anirà bé, però que vol dir això? Quan es produiran aquests estalvis? Que es poden produir 
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els mateixos estalvis en relació al projecte anterior, quan les circumstàncies han canviat? Això, qui ho 
haurà de decidir, senyor Roig, serà segurament la propera corporació municipal, però no es pot 
condicionar la propera corporació municipal per a que uns hipotètics estalvis s’hagin de destinar per a 
no sé què. 
 
I després, també suposo que ens ho explicarà el divendres, si el seu objectiu és donar-ho en concessió 
municipal i, per tant, entenc que sensu contrario al que està passant ara amb els treballadors de la 
zona blava, els treballadors de l’Ajuntament de Tortosa passarien a l’empresa concessionària per 
gestionar la piscina, quins estalvis provoca això a l’Ajuntament de Tortosa?, ans al contrari, perquè si el 
model, que tampoc no vull discutir ara, és el de concessió, segurament si hi ha alguns estalvis, aquests 
estalvis repercutiran sobre l’empresa privada. Si hi ha increment de demanda i més ingressos, això 
repercutirà sobre l’empresa privada. Per tant, també voldríem que això ens ho clarifiqués, encara que ja 
li reconec que no és objecte d’aquest Ple. Vostè em planteja aquestes condicions aquí, té molt interès 
en dir que no és un xec en blanc, no sé si és perquè interpreta que el seu vot favorable en l’anterior 
ocasió va ser un xec en blanc, no sé si ho interpreta en aquest sentit, però en tot cas jo els hi continuo 
mantenint l’oferta de consens, ja no per resoldre aquests contractes, ja assumim nosaltres la 
responsabilitat. Jo crec que és molt fàcil venir aquí i dir: no, que es resolgui d’una altra forma. Però en 
tot cas, ja assumim nosaltres la responsabilitat de resoldre-ho.  
 
Ara, el que sí els hi mantenim és que vinguin i que ens expliquin aquests projectes, perquè també li dic 
sincerament per no mantenir-ho en diferència d’altres companys que han intervingut, jo també  el model 
de piscines del PSC per a Tortosa el desconec i avui no és el moment de conèixer-lo. Serà durant els 
propers dies si vostès accepten una oferta de consens no condicionada a res. Ja en parlarem de les 
condicions que s’hagin de produir, però si ja vostè, a diferència de tots els grups, vol un tracte 
diferencial, doncs, segurament serà difícil trobar el consens i, acabaré com he començat, a diferència 
de la resta de formacions polítiques, llavors em fa ficar més en dubte la seva veritable voluntat de que 
per molt del discurs de les persones i no sé què, anteposi els interessos de Tortosa a simplement 
retardar un projecte per retardar-lo o, com vostè mateix ha reconegut, ficar pals a les rodes a una cosa 
que vostès en 8 anys de Govern van ser incapaços ni de plantejar. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Molt breu perquè em sembla que 
aquest se’ns en va de les mans. No hem vingut aquí a parlar de noves piscines perquè, a veure, l’ordre 
del dia és molt clar: dictamen d’acord de resolució. Llavors jo no sé, fa doncs, no sé, una hora que 
estem parlant d’un nou projecte que ja en parlarem quan toqui, sigui el divendres o el dia que sigui.  
 
Llavors, em sembla que, no sé, tant alguns portaveus que m’han precedit, fins i tot a vostè mateix 
senyor alcalde, també se n’hi ha anat de les mans perquè quan m’ha contestat a mi jo no havia obert la 
boca de noves piscines i m’ha contestat com si jo parlés de noves piscines, que no ho he fet. Sí, sí, 
senyor alcalde, ja es mirarà l’acta. M’ha contestat a mi con si jo parlés de nous projectes. No, no. jo 
m’he limitat de dir que no estava d’acord amb les dos propostes aquestes i prou, eh.  
 
Llavors, a mi em sembla que això, primera, no és el Ple que s’havia de fer avui i que se’ns ha anat de les 
mans. Llavors vull dir, jo senyor alcalde, si em perdona, jo marxaré perquè jo no he vingut aquí a parlar 
de noves piscines, això ja en parlarem el dia que toqui. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, jo el deixo absentar. Sé que ho fa 
habitualment, per tant, no vindrà d’un dia. 
 
[EN AQUEST MOMENT, EL SENYOR JORDI CASANOVA S’ABSENTA DE LA SESSIÓ] 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, nosaltres també 
serem breus perquè pensem que l’important del debat ja s’ha produït i, en tot cas, el que volem és 
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reafirmar la nostra voluntat de que a la ciutat de Tortosa sempre hem volgut fer piscines, volem també 
ara noves piscines i el que sí vam dir també sempre és que el que no volíem era que les piscines es 
fessin com fins ara, a data d’avui, que vostès volen resoldre aquest contracte, i és unes piscines 
faraòniques que no s’han pogut tirar endavant i realitzar. Per tant, volíem piscines però no d’aquestes 
formes. I de fet és el que sempre des del nostre grup li vam recordar. 
 
En aquest sentit també ens agradaria que vostès fessin autocrítica però tampoc, la veritat, es que tenim 
cap esperança de que en facin. Sí, sí, dic això perquè, per exemple, en l’últim debat de pressupostos, 
quan un dels nostres arguments era el tema de les piscines, vostè va contestar dient que l’oposició 
érem pobres o teníem una pobresa intel·lectual i, per  tant, jo crec que avui seria un bon moment..., Sí, 
sí, després ho va tornar a repetir a la ràdio fa una setmana, dos o tres vegades i, per tant, 
malauradament, malauradament, és la seva actitud i, per tant, jo el que li demanaria és humilitat. I 
segurament que si tingués humilitat, que moltes vegades no la té i escoltés, avui no estaríem com 
estem. 
 
En tot cas, també vostè parla de retrets del passat. Jo crec que és normal que vostè ara vulgui parlar del 
passat, perquè no té arguments per defensar el que avui li toca defensar, però ho deixarem així perquè 
penso que ara parlar del passat no és important. 
 
Remarcar-li també que ens vam abstenir, i ho vam dir així i l’invito a que llegeixi l’acta, perquè sabíem 
que vostè ens acusaria de que no volíem unes piscines. I, de fet, és el que ha fet durant tots aquests 
anys, dir una vegada, per activa i per passiva, que Iniciativa no volia les piscines de Tortosa. I li vam 
deixar ben clar que sí que volíem les piscines, però no d’aquestes formes perquè no es podien fer, que 
és el que, desgraciadament, és el que està passant. Per tant, també remarcar-li això. 
 
L’important, i per acabar, és que avui vostès ens presenten aquestes dos resolucions, aquests dos 
projectes amb la mateixa empresa, que recordem que al final el que han significat per al tortosins i 
tortosines és que tenim més zona blava al barri de Ferreries, al barri del Temple, tenim una piscina 
destruïda des de fa gairebé 3 anys a l’estadi, que ha sigut una vergonya i és encara ara , a hores d’ara, 
una vergonya. Tenim, a més a més, que pagar gairebé 300.000€ d’amortització dels parquímetres que 
va instal·lar aquesta empresa i 3 anys de paràlisi on no s’ha fet res, tot i les diferents vegades que 
vostès,  també per activa i per passiva, han dit que anaven a començar, que d’aquí a un mes comencen, 
que tornen a començar, etc., etc. 
 
Per tant, res més. Votarem en contra i esperem que assumeixin les responsabilitats polítiques en aquest 
sentit perquè pensem que és el mínim, el mínim que podrien fer si realment tinguessin una mica de 
dignitat política. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
La dignitat personal i política cadascú la tenim, l’acreditem en cada moment i Tortosa, que és una ciutat 
relativament petita, tothom la coneix i tothom la sap i a tothom ens la valoren. I, en tot cas, aquí queda i 
ja està. 
 
Respecte al tema, diu: és que vostè no hem de parlar del passat. Però llavors vostè comença a parlar 
del passat: vostè deia que no volíem les piscines. Jo li tornaré a repetir tantes vegades com vostè m’ho 
trau, perquè clar, si vostès ho diuen i jo després no puc contestar, llavors sembla com si jo no tingués 
raó o hagués d’amagar alguna cosa. 
 
Vostè diu: vostès deien que no volíem les piscines. I ho tornaré a dir. Cada vegada que he dit això ha 
sigut perquè els 4 anys de regidoria d’Esports d’Iniciativa no van plantejar-ho. I cada vegada que em 
digui que vostè deixa que Iniciativa no volia les piscines, jo li recordaré que era perquè quan vostè van 
tenir l’oportunitat no van presentar ni un paper, però ni un paper és ni un paper, per això ho deia. 
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Però com que, a més, volem consensuar-les i volem tirar-ho endavant, doncs, jo miro endavant i el que 
hem de fer és que ens presentin la seva proposta, el seu esbós, ja entenc que no ha de ser un projecte 
ni bàsic, ni executiu però, això, els conceptes generals, que és el que hem de parlar. Quan, quin tipus de 
gestió voldríem per a les piscines, quin tipus d’instal·lació voldríem, quant ens voldríem gastar, com ho 
hem de finançar, com ho voldríem gestionar, aquestes coses que són les que han de possibilitar el 
consens. Després, el dibuix concret ja el faran els tècnics. 
 
No entro en res més. El dels 300.000 euros és de la inversió que queda pendent d’amortitzar, és a dir, 
les màquines, etc., etc., que ens quedarà a nosaltres i que continuarem utilitzant, o bé sigui 
l’Ajuntament, tampoc no he sentit moltes opinions d’això però ja en parlarem el divendres, o bé 
l’Ajuntament o bé una altra empresa concessionària. I res més. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies. Bé, es tractava, ja ho hem dit tots, no?, de que el 
contractista renuncia a fer les piscines i punts suspensius. I a més a més, que li tornéssim la fiança que 
havia dipositat.  
 
Bé, llavors jo he dit que això a l’Ajuntament de Tortosa, una frase així de rebot, potser, no seria exacta 
però és una frase de rebot, que això, no fer una piscina ens costaria diners a les butxaques. Llavors, jo 
vull explicar per què he dit això. 
 
Aquí no parlo de que haurem de ficar diners, sinó del valor que suposa una piscina que teníem, que s’ha 
tombat. Això val uns diners. Aquest seria..., un valor, o sigui, seria el que deia de diners a les butxaques. 
 
Perquè, per un altre costat dius: home, doncs, l’empresa que no renunciï i que ho faci, vull dir, que ho 
faci.  
 
I per un altre costat el de valor o de diners a les butxaques també ve pel que el contracte diu. Perquè el 
contracte diu, al punt 33.4, que es pot penalitzar a l’empresa. Diu, i per què?  Diu: cas que 
l’adjudicatària incorri en un endarreriment superior a 120 dies, l’Ajuntament de Tortosa podrà resoldre 
el contracte sense perjudici de l’aplicació a l’adjudicatària de les penalitzacions corresponents. Val, i 
vostè em diu: oh, és que si fem això podem entrar en un litigi. És veritat, potser si, podem entrar en un 
litigi i podem guanyar, podem perdre i, a més, s’endarrereix l’obra. Doncs, fem-ho.  
 
Però no estic d’acord en que això suposi paralitzar fer unes piscines a Tortosa, cobertes. Perquè l’estadi, 
per exemple, i crec que això no és feina de l’oposició dir on, però crec que l’estadi és molt gran. Fiquem 
imaginació i mirem on es poden fer, per dir alguna cosa, eh. Perquè clar, la indemnització que se li pot 
demanar a l’adjudicatària per la penalització, probablement sigui alta.  
 
Només em volia referir a això. Diners a les butxaques en el sentit de que destrossen el que tenim. I 
diners a les butxaques vol dir que renunciem. I diners a les butxaques també vol dir, o responsabilitats 
polítiques que hem dit abans, és que durant dos anys i mig no s’ha estat damunt d’això, no s’ha estat 
damunt d’això perquè, he ficat un exemple de que si un contractista t’ha de començar una casa que li 
encarregues i no tela comença, alguna cosa passa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
A vostè que li agraden molt les frases d’argot, les dites populars, segurament que en coneixerà una que 
diu que més val un mal acord que un bon plet, i aquí li seria d’aplicació en aquesta terminologia popular 
que vostè diu que vol parlar.  
 
Perquè l’aplicació de la penalització, com vostè molt bé ha reconegut, i és bo i si el posicionament 
d’Esquerra Republicana és aquest, doncs, no passa res. S’explica. I el posicionament d’Esquerra 
Republicana és dir: escolti, nosaltres volem iniciar el procediment contenciós, independentment que 
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això tardi 4 o 5 anys en resoldre’s. I ja està.  
 
I és bo que llavors la ciutadania sàpiga que no es prioritza poder tirar endavant un projecte de piscines, 
perquè vostè també diu: i a la vegada, mentre resolem això, l’estadi és molt gran i la piscina es fa a un 
altre lloc. Home, concreti, perquè potser té una idea tan bona que potser l’hem de compartir i la farem 
nostra. Si l’estadi és tan gran i la piscina es pot fer a un altre lloc, no sé, a mi se m’ocorren els dos 
camps de futbol, que jo no els tocaria, el pavelló que tampoc no el tombaria, el velòdrom que jo tampoc 
no ho faria, vostès tampoc no ho farien, al menys aquesta és la posició que tenien i, home, és molt gran 
l’estadi, però ja no se m’ocorren més llocs per fer una instal·lació, que no hem parlat del tipus 
d’instal·lació, però que bé, requereix un..., per molt modesta que sigui, requerirà un espai mínim. I jo ja 
al pavelló ja no me’n queden cap de peces fora d’aquest contracte que no li hagi esmentat, no queda 
més lloc.  
 
Per tant, pot deixar caure aquí com si tingués una idea. Home, si la té compartim-la, que potser és bona. 
A mi no se m’ocorre el lloc. Si no toquem les instal·lacions actuals que hi ha i descomptem la peça que 
està inclosa en aquest contracte, a mi no me’n surt a cap lloc sense tombar cap instal·lació, fer una 
instal·lació nova. No. Ni a mi, ni als tècnics, ni surt possible. Però si vostè la té, digui’ns-la i potser ens ho 
replantejarem. Fins ara no se li ha ocorregut a ningú, val? 
 
Després amb el tema de ficar-se els diners, bé, de costar diners de la butxaca, que deia que era una 
frase d’argot. Home, no és una frase d’argot. Diners de les butxaques no ens en costa i vostè diu: no, 
perquè ens en costen perquè la piscina s’ha tombat. Però si la piscina s’ha de fer al lloc on s’ha tombat 
la piscina, el nou contractista ja tindrà una feina, molt o poca, avançada, perquè aquella piscina s’havia 
d’enderrocar. Per tant, vostè podrà dir: però ha estat dos anys enderrocada que no hauria estat. 
D’acord. A mi tampoc no m’hagués agradat, evidentment. I si ho haguéssim sabut, no ho haguéssim fet, 
perquè ningú es pensa... Anem a veure, quan algú també abans, no dic que fos el seu cas eh, que no ho 
ha dit, no ho ha dit perquè també tenia la mateixa posició que nosaltres, que això es feia per un rèdit 
electoral o per, escolti’m, a mi, a Tortosa, a mi, a la meva formació política, al meu equip, a les últimes 
eleccions no ens van votar per la piscina. No dic que no hi hagués algú que ens votés pel projecte de les 
piscines, però el resultat de 12 regidors no és imputable a la piscina i vostès ho saben. I poden fer tota 
la demagògia que vulguin i ho entenc, que no és el seu cas eh, que no ho ha utilitzat això i, per tant, no 
vull dir-ho, perquè vostès també estaven al Govern com nosaltres. Però, en tot cas, no és per això. 
 
Ara, que ens hagi costat. Coincidirem que si fem la piscina al mateix lloc, aquella piscina s’havia 
d’enderrocar igual, per tant, a qui li haurà costat aquests diners és a la que ha fet l’enderroc, molt o 
pocs, però no li haurà costat a l’Ajuntament. Per tant, diners de la butxaca continuo sense veure-ho. I de 
vegades aquestes expressions així populars, doncs, es poden entendre a una tertúlia, a un bar, a un 
cafè però, home, aquí al Ple hem d’intentar, dins de que cadascú tenim les nostres especialitats i ni som 
juristes, ni som arquitectes, ni som tots economistes, ni som tots metges quan parlem de sanitat, home, 
intentar ser un pelet més rigorosos en quan a l’expressió.  
 
Però, en tot cas, li dic el mateix que li deia abans al senyor Jordan: oferiment de que aquestes 
propostes, inclús aquesta ubicació nova que vostès proposen, en poguéssim parlar, perquè igual és 
millor del que no hem sabut veure els altres. En tot cas, quedem emplaçats en aquest sentit. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
En quant a que nosaltres no vam fer res: nosaltres no vam tombar les piscines, no vam ordenar tombar 
les piscines, per tant, aquí tampoc ens pot acusar a nosaltres.  
 
Modèstia. Tota i la que falti. I aquest grup municipal en els darrers temps ho ha demostrat. Que el 
projecte està a la seva disposició, vostè rep les comunicacions de premsa i, per tant, de la mateixa 
manera que l’hem posat a la seva disposició, jo, així ho té clar i no fa falta que se’n rigui.  
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No dubte del meu altruisme, això mai, mai, perquè qui estem aquí és per vocació de servei i vostè 
també ho sap. 
 
Vostè diu: si anem a un litigi, si anem a un litigi. Bé, i no es pot licitar en paral·lel el nou projecte de 
piscines? La llei no permet cap, en cap punt, ni en cap apartat poder licitar en paral·lel el projecte de 
piscines? 
 
I deixi’m dir-li per al final, que nosaltres sí que estem, el que volem són les piscines per a Tortosa, per 
als tortosins i tortosines i estem oberts al consens, cosa que vostè diu que està obert i potser no ho 
està i, per tant, ho tenim de forma molt clara i, per tant, reiterem el consens i reiterem tal com ho hem 
parlat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Em quedo amb aquesta part i 
entenc que aquests punts, aquests 4 punts innegociables per seure’s a parlar de les piscines no deuen 
ser tan innegociables, desitjo que no siguin tan innegociables i segurament flexibilitzaria la seva 
oposició i segurament em faria content perquè voldria dir que sí que realment tenen interès en poder 
tirar el projecte endavant.  
 
Si són 4 punts que són innegociables, i si no es compleixen aquests no m’assec a parlar, doncs, 
segurament no sé de quin consens. Jo no he fet ni això i he intentat no donar  més pistes del projecte 
que pensem que podria ser bo per no condicionar absolutament res. I vostès ens fiquen 4 punts, que 
entenc que amb aquesta última intervenció queden damunt la taula i que, per tant, no és un tema 
innegociable. 
 
Diu: nosaltres no vam ordenar tombar les piscines. No. És veritat. Jo tampoc no ho vaig ordenar. 
S’executava el projecte que hi havia. Vostès el que volien tombar era una altra cosa. Volien tombar el 
velòdrom per fer un projecte que, damunt, no estava a cap lloc. És veritat que volien tombar el velòdrom. 
I en paraules del seu portaveu anterior, doncs no ho van fer perquè no van tenir la majoria suficient, que 
sinó haguessin tombat el velòdrom. Bé, doncs és veritat. 
 
Aquestes piscines es van començar a enderrocar per fer les noves perquè aquesta decisió va comptar 
amb el vot favorable del 95%. El 95% dels regidors.  
 
Que després les coses han canviat i tots hem canviat l’opinió? D’acord. Però en aquell moment, el 95% 
dels regidors van votar a favor i ningú va votar en contra. I això voldria avui també tenir-ho present. 
 
Recollint el que s’ha expressat avui, més enllà del desacord en la forma de resoldre-ho, sense que 
tampoc hagi constatat que hi hagi cap alternativa per poder-ho resoldre que no sigui de forma 
contenciosa i no pogués diferir la resolució, procediríem a la votació d’aquest punt. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, vuit vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP 
(1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC. 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ, PER MUTU ACORD, DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN 
APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA MOSSÈN SÒL I DEL SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT EN 
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SUPERFÍCIE SOTA TEMPS LIMITAT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en data dia 1 de març de 2011 es va signar, entre l’Ajuntament de Tortosa i Serveis i 
Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL, el contracte administratiu de gestió de serveis públics per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Mossèn Sol i del servei públic 
d’aparcament en superfície sota temps limitat. 
 
Vist l’escrit de data 27 de desembre de 2013, presentat el dia 30 de desembre de 2013, registre 
d’entrada núm. 19526, en el qual l’empresa contractista Serveis i Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL 
sol·licita sigui resolt el mateix, per mutu acord, amb el pagament de la inversió no amortitzada per raó 
de la prestació del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat, amb devolució de la 
corresponent garantia definitiva per ella dipositada, motivada per circumstàncies sobrevingudes a ella 
no imputables, renunciant també a qualsevol acció i també a qualsevol indemnització que es pugui 
derivar de la resolució del contracte esmentat. 
 
Vistos els informes de la secretaria general i de la intervenció municipal, i el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis al Territori, de data 2 de gener de 2014. 
 
Atès allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret  
1098/2001, de 12 de octubre, vigent en quant no s’oposi a l’abans referida LCSP i no hagi estat 
derogat pel RD 817/2009., el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i el Plec de clàusules 
administratives particulars del contracte. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la resolució, per mutu acord amb l’empresa contractista Serveis i Iniciatives Urbanes de 
Tortosa, SL, del contracte administratiu de gestió de serveis públics per a la construcció i explotació 
d’un aparcament subterrani a la plaça Mossèn Sol i del servei públic d’aparcament en superfície sota 
temps limitat. 
 
Segon - Aprovar l’import de 296.777,71 euros a satisfer a Serveis i Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL en 
concepte de compensació per inversió no amortitzada relativa al servei d’aparcament en superfície sota 
temps limitat, autoritzant, disposant i reconeixent l’obligació corresponent, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària ASC-92000-27000 del Pressupost d’aquest Ajuntament de 2014.  
 
Tercer - Aprovar la devolució a la contractista de la garantia definitiva dipositada per raó del contracte 
esmentat. 
 
Quart - Disposar l’atorgament de l’acta de reversió dels béns afectats al servei d’aparcament en 
superfície sota temps limitat. 
 
Cinquè - Aprovar la continuació de la prestació del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat, 
per Serveis i Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL, durant el període màxim de quaranta-cinc dies, 
comptadors des del dia d’avui. 
 
Sisè - Notificar el present acord a Serveis i Iniciatives Urbanes de Tortosa, SL “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde, a més, exposa el següent: Passem a aquest punt de l’ordre del dia, malgrat aquí hi ha 
hagut disparitat d’opinions. Hi ha hagut portaveus que ho han ficat en el debat i altres que no han ficat 
en el debat o no sé si ho han ficat. En tot cas, jo als portaveus que així m’ho demanen, els ofereixo la 
paraula, sinó entenc que es reprodueix el sentit del vot de l’anterior cas. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, són dos projectes diferents, tot i que són dos 
projectes.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó senyor Monclús. És veritat, la portaveu voldria presentar-
ho. Ho ha fet de forma parcial quan ho ha fet abans, però donat que hi ha alguns portaveus que 
demanen intervenir, per deferència i amb extremada brevetat, brevetat concisa, exposarà la proposta. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Aquesta brevetat concisa i tenint en 
compte que ja s’ha debatut llargament per alguns portaveus que ho han fet conjuntament, de la 
mateixa manera que a l’anterior punt, per les circumstàncies ja explicades, també mencionades 
llargament per l’alcalde, procedim a portar al plenari l’acord de resolució del contracte d’explotació de la 
zona blava per les circumstàncies econòmiques. També per la manca de tots els terrenys, han fet que 
creiem que sigui el més convenient resoldre aquest contracte, que també suposa que no hi hagi cap 
cost per als tortosins i tortosines i creiem que és el millor que podíem fer en aquests moments, tenint 
en compte la situació i, per tant, el que farem serà procedir a continuar amb la gestió de la zona blava. I 
tal i com ha dit l’alcalde, estem oberts també a qualsevol suggeriment o demanda al respecte. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Veritat certa. Li tocava parlar a ella primer. 
 
Bé, torno a començar, no? Ara el que se’ns demana és que, per mutu acord entre l’empresa i 
l’Ajuntament es resolgui un contracte. Un contracte diferent que també al 28 de gener de 2011 
l’Ajuntament de Tortosa fa amb Quatour i que l’1 de març de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Tortosa 
dóna conformitat a que l’empresa SIUT  és la que acabi de complir el contracte. 
 
I aquest contracte consisteix en que s’ha de construir un aparcament soterrani a la plaça Mossèn Sol, al 
Rastre. I a l’empresa li donaríem la concessió de l’explotació i, a més a més, la concessió de l’explotació 
de la zona blava de Tortosa. 
 
I això, per a que es resolgui de mutu acord, resulta que li hem de pagar a l’empresa vora 300.000€, 
296.777.71€. Clar, aquí passa el mateix que passava abans. Per què davant d’un incompliment 
reiteratiu del contracte no s’ha iniciat el procediment administratiu corresponent per a que l’Ajuntament 
de Tortosa pugui imposar les penalitzacions previstes? 
 
És per aquest motiu, perquè els hi hem de pagar diners i, damunt, no els hi hem de poder imposar les 
penalitzacions, que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya està en contra de resoldre 
el contracte per mutu acord i d’aquesta manera. Per tant, el nostre vot és que no. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, moltes gràcies. Senyores regidores i senyors 
regidors, sembla ser que la decisió de resoldre els dos contractes estrella no arriba lliure de polèmica. 
 
I per no fer més llarg el debat, ens estalviarem la visita, una altra, a les hemeroteques, encara que sí 
que tenim algunes perles en aquest sentit, i ho recordarà el senyor del Pino, que vam tenir un dia en 
sortir del Ple una conversa discrepant del tema. 
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Però no podem deixar de fer un repàs a la història. I així, en el plenari d’abril de 2013, fa vuit mesos, el 
nostre grup municipal va presentar una moció en la que estava, textualment demanava “incoar d’ofici 
l’expedient administratiu per tal de resoldre el contracte de concessió per a la construcció del pàrquing 
subterrani de la plaça Mossèn Sol i de l’explotació de la zona d’estacionament limitat de Tortosa amb 
l’empresa adjudicatària del projecte, posant fi al vincle contractual amb la mateixa, ja que s’ha 
comprovat la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats i que existeix la 
possibilitat de produir una lesió greu a l’interès públic de continuar exercint la prestació en els termes 
actuals” 
 
En aquell moment, què va dir Convergència i Unió? Doncs va votar que no, que no volia resoldre el 
contracte. Hem tornar a fer-ho perquè ara diu que s’ha de fer, llegim l’acta en sessió plenària. 
 
I que va dir la senyora Roigé davant la nostra proposta de resoldre el contracte? Doncs bé, a banda de 
carregar contra el Partit Socialista, com sempre, la senyora Roigé afirmava que l’Ajuntament era molt 
seriós i que rectificaven quan calgués, insinuant que no estaven disposats a rebre consells de ningú, és 
a dir, amb el menyspreu de sempre.  
 
Avui, vuit mesos desprès i sense que hagi passat res, sembla que, a corre-cuita, ara sí, es donen les 
condicions necessàries per a resoldre el contracte. Al final, el temps ens ha donat la raó. 
 
Perquè ara sí i en aquell moment no?  Què és el que ha canviat? Molt senzill, ara ho demana l’empresa 
adjudicatària i abans ho demanava un grup polític. I ho demana en base a dos condicions. I quines són 
aquestes condicions? Les mateixes que el contracte anterior. No m’estendré, però els hi recordo: Que la 
demanda de l’estacionament ha caigut. Aquí sí, diuen que és així perquè no es farà l’edifici de les 
delegacions i ja hi ha un pàrquing. Aquí han perfilat una mica més, és allò que aprofitant que el 
Pisuerga passa per Valladolid, doncs bé. Que la situació econòmica i financera del país és molt dolenta i 
això ja ho sabia l’empresa i, desgraciadament, ho sabíem tots els tortosins i tortosines. 
 
Com ja hem dit, aquest grup municipal va demanar un estudi de mobilitat ben fonamentat en el context 
econòmic actual, és a dir, un nou estudi de mobilitat. I l’únic estudi de mobilitat que tenen és un que 
tenen vostès i ni l’empresa donen per vàlid, i és que com es pot acceptar com a motiu de resolució del 
contracte? Senzillament, nosaltres pensem que no és possible. 
  
De qui ens fiem? De les dades que diu l’empresa de la zona blava, que no oblidem que és part 
interessada i que ha incomplert la construcció del pàrquing? Aquesta és la seriositat, senyora Roigé, a la 
que feia referència vostè en aquell moment?  
 
Quan dèiem mentides, al mes d’abril o ara? Quan dèiem coses que no eren certes? I ara, perquè 
l’empresa amb una línia ho diu, ha caigut la demanda? En aquell plenari, senyora Roigé, es va dir que 
l’Ajuntament no resolia un contracte perquè ho demanés el PSC en una moció. És veritat, senyora Roigé, 
Convergència i Unió només ho resol quan el contracte li demana l’empresa a la qual sembla que vol 
beneficiar.  
 
Com hem dit a l’hora de parlar de la resolució del contracte de les piscines, no podem considerar 
l’excusa econòmica com a vàlida. De manera molt ràpida, li torno a recordar la jurisprudència i els 
dictàmens dels consells: Que no és possible argumentar una resolució de mutu acord basant-se, com 
hem dit, en la inviabilitat econòmica del projecte, en la mesura en que l’empresa és la que s’ha de 
preocupar d’indagar en les expectatives del mercat i no fer-ho amb improcedent lleugeresa, tal i com 
indica les diverses sentències del Tribunal Suprem. 
 
Al igual que en les piscines, això és el que va passar amb aquest contracte. De fet, si un mira els dos 
contractes en conjunt podria arribar a pensar que són com un canvi de cromos: tu em fas les piscines i 
el pàrquing i jo et dono la zona blava. Perquè natros, alcalde, sabem que no és així, sinó ho semblaria. 
 
Tampoc admetem que la resolució s’hagi de produir per un descens del nombre de clients, i tornem a 
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posar l’exemple que he dit abans de la cafeteria dels aeroports. La jurisprudència indica que els fets 
econòmics són fets previsibles i una resolució per causes de força major, no pot fundar-se mai en 
dificultats financeres com recordem indiquen els dictàmens del Consell d’Estat. 
 
Si, tal i com diu l’empresa i accepta l’Ajuntament, el desistiment de construir el pàrquing per la crisi 
econòmica i el descens de vehicles, creiem que s’haurien d’imposar les sancions que preveuen els 
plecs i la llei a l’empresa per incompliment.  
 
El contracte s’ha iniciat. Fa tres anys que SIUT gestiona la zona blava, d’això no hi ha dubte, els 
ciutadans de Tortosa han pagat religiosament els seus tiquets i el pàrquing no s’ha fet. Les proves ens 
ho confirmen i no ens estendrem en aquest punt. 
 
Ara, un dubte ens assalta: perquè la resolució del contracte de les piscines és per iniciativa del 
contractista i aquest és de mutu acord?  Realment, entenem que això només podria explicar-se perquè 
l’Ajuntament ha incomplert una de les seves obligacions o alguna obligació. És realment així? Si això és 
així, semblaria molt greu, i algú, algú, algú hauria d’assumir la responsabilitat. 
 
És possible que l’Ajuntament en tres anys no hagi complert les seves obligacions mentre l’empresa 
s’enriquia amb l’explotació de la zona blava? Repeteixo, si això fos així, posaria en dubte la imatge seva 
de bon gestor, senyo Bel, que sempre s’ha atribuït i resultaria certa aquella dita que nosaltres ja fa 
temps que estem dient, que només ha estat capaç de continuar els projectes engegats pel Govern 
progressista de Tortosa. 
 
Pensem que l’alcalde ha de donar explicacions a aquest desgavell. I és que amb la resolució del 
contracte del pàrquing del Rastre, que recordem que no es farà, existeixen una sèrie de peculiaritats 
que ens criden l’atenció.  
 
D’aquesta forma, el colmo, al nostre entendre, de la poca vergonya, és que l’empresa demana a 
l’Ajuntament 296.777,71 euros, en concepte d’amortització que queda pendent de la quantitat inicial, i 
l’Ajuntament ho accepta. O sigui, tenim una empresa que desprès de tres anys sense fer les obres del 
pàrquing encomanades i rebre els beneficis econòmics, que són molts, de la zona blava, i ara marxa i 
en comptes d’aplicar-li penalitzacions, li paguem per l’amortització. A què estem jugant? A què estem 
jugant?  
 
Ens hem pres la molèstia de desglossar aquesta amortització que reclama l’empresa. Hi ha coses que 
em sorprenen. 
 
L’empresa ens vol cobrar una factura de Gumtsa corresponent als projectes de la zona blava i Mossèn 
Sol de 86.607,02 euros pel projecte, lluny del mig milió de les piscines, i una factura de assessoria 
d’infraestructures i mobilitat corresponent al 50% de l’estudi de mercat de 26.868,60 euros.  
 
Així que, mentre al contracte de les piscines se’ns ven que han arribat a un acord amb la societat 
adjudicatària per resoldre el contracte sense que això suposi cap despesa per al consistori, i cito 
textualment: “ans al contrari, la societat ha hagut d'assumir els 550.000 euros que va pagar pel disseny 
del projecte” a la zona blava hem de pagar els projectes? Perquè en un cas sí i amb l’altre no? Perquè 
en un cas ho venem com un triomf del Govern  de l’alcalde i en aquest cas passem de puntetes? O 
sigui, que l’Ajuntament ha de pagar per un projecte que ni es farà i per un estudi de mercat que no 
existeix? Massa dubtes. Jo crec que hauria d’explicar per què i, per tant a nosaltres no ens convenç.  
 
Però la cosa no acaba aquí. L’empresa vol que li paguem dos factures corresponents als treballs de 
pintura de 4.195,31 € i de 31.742,62 €. Es tracta de dos factures amb data 25 de març de 2011 i de 
03 d’octubre de 2011.  
 
Si anem als plecs, observem que en la seva clàusula 74 a) obligava a l’empresa adjudicatària a la 
renovació de la pintura cada 12 mesos, per lo que s’ha d’entendre que la senyalització està amortitzada 
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anualment. Com és possible que ara ens vulguin cobrar les factures del 2011, que fa més de dos anys 
que està amortitzada? Els seus serveis jurídics no han vist algo estrany? Nosaltres sí. 
 
Per últim, un conjunt de factures emeses per la pròpia Quatour i per Aridos Romà, que és una de les 
seves empreses, pel condicionament de local d’oficina i del condicionament dels parquímetres. O sigui, 
que abonarem factures que es fa a ella mateixa la pròpia empresa? Tot això és una mica estrany.  
 
Per tot això pensem que és motiu suficient per a votar en contra de la resolució del contracte d’aquesta 
forma tan poc clara. 
 
I anem en compte amb el que estem votant, perquè podem entendre que han fet una pèssima gestió 
del contracte, podem entendre que vostès no en saben més i que potser fan el que poden, però no 
entenem que diguin “amén” a tot el que diu l’empresa. I aquí no ens hi trobaran.  
 
I una altra apreciació al respecte: a la meritació dels canons que s’havien de percebre de l’empresa, 
segons la clàusula 116a. relativa a la meritació del cànon anual, que s’havia d’ingressar a la Tresoreria 
de l’Ajuntament de forma trimestral, la part fixa, i anual la part variable, i que aquesta meritació havia 
de tenir lloc dins els 15 primers dies del segon mes després de la finalització del trimestre o any, 
aquesta clàusula ha estat sistemàticament incomplida per l’empresa. I des d’aquí ho preguntem: quan 
s’ha fet la meritació? I a més, esperem que s’hagi fet tota satisfactòriament. 
 
Ho vàrem advertir en la nostra moció, ho hem anat preguntant al plenari i, com els vam advertit 
reiteradament que les cases del Garrofer caurien, vostès plenari tras plenari ens van acusar, sense 
proves, de mentir. Espero que això no s’acabi acabant com les cases del Garrofer, i que no estiguessin 
votant una resolució d’un contracte i un pagament d’una quantitat molt important de diners a una 
empresa que, a sobre, deu diners a l’Ajuntament . 
 
Si en les cases del Garrofer no ens van fer cas, i així va acabar, espero que ara ho facin i comprovin que 
efectivament aquesta empresa no ens deu diners.  
 
Per totes aquestes raons el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa votarà no a aquesta resolució 
que no veiem gens clara. Pensem que, tal com va justificar en la nostra moció al mes d’abril, 
l’Ajuntament té suficients motius per a resoldre de forma unilateral el contracte i aplicar les sancions 
que legalment corresponguin a l’empresa. 
 
A banda d’això, i tal i com vam dir en aquell Ple, poques vegades crec que la vida ens dóna l’oportunitat 
de rectificar. Fem-ho ara, estem al davant i, per tant, fem-ho. 
 
No podem negar que l’ampliació de la zona blava ha estat un fracàs, un desastre. I això és un fet, a les 
proves ens remetem. Si volem pel carrer Rosselló, la ronda Docs i l’estació podem adonar-nos. No hi ha 
cotxes ni del dret ni del revés i no hi ha cotxes aparcats. Qualsevol que ho hagi fet, només pot afirmar 
una cosa amb rotunditat: l’ampliació de la zona blava és un desastre, és un fracàs.  
 
I davant d’això què pot fer el govern municipal? És molt senzill: ser valents i assumir que han comès un 
error. Per això, independentment de que no es faci el pàrquing del Rastre, el que hauria de fer, senyor 
Bel, és eliminar l’ampliació de la zona blava ja que, sense dubte, és una de les pitjors decisions que el 
seu Govern ha pres. 
  
Les zones blaves tenen sentit en els llocs on és necessària una alta rotació d’estacionaments. A la zona 
blava al centre de Tortosa té raó de ser, la del Temple no. No oblidem que hi ha molta gent que opina 
que la zona blava del Temple és una forma de recaptar diners per a l’Ajuntament. Veient con funciona la 
zona blava del Temple, sembla ser que seria així.      
 
I des d’aquí, i com vam fer fa vuit mesos, li demanem, senyor Bel, que anul·li l’ampliació de la zona 
blava. Mostrin als tortosins i les tortosines que el seu Govern municipal entén als ciutadans i no som 
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una màquina de recaptar diners.  
 
Per aquesta raó, i essent conscients de la problemàtica d’estacionaments a la nostra ciutat, li 
plantegem una sèrie de propostes, tal i com hem fet amb les piscines. Segurament tampoc les 
acceptaran, però pensem que les volem dir.  
 
Proposem eliminar l’ampliació de les 235 places de nova zona blava corresponent al Temple i l’estació 
de tren, retornant al status quo original abans de l’adjudicació, així com l’horari inicial a Ferreries. 
 
Dos. La possibilitat, ja que no es farà el pàrquing de la plaça Mossèn Sol, d’establir una zona verda d’ús 
restringit per als veïns al barri del Rastre. 
 
Tres. Encomanar un estudi de mobilitat que contempli l’establiment d’altres formes d’estacionament, 
com les zones verdes en diferents barris com el Temple, per a ús dels veïns d’aquest barri. 
 
I quatre, que no es posi en marxa l’ampliació de la zona blava o noves zones blaves fins que no estigui 
l’estudi, que no s’hagi presentat, explicat i consensuat pels diferents actors socials de la ciutat 
implicats. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. 
 
Com que de la lectura del paper que portava preparat tampoc, i d’altres intervencions, no s’ha aportat 
més novetat del que ja hem discutit i els diferents portaveus han plantejat, entenc que podem passar a 
la votació directament. I el sentit de la votació, senyor secretari, entenc que és el mateix que s’ha 
produït en l’anterior punt de l’ordre del dia. 
 

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

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