
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

15 / 2014 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
GARCÍA EGEA, MANUEL 
 
Excusen la seva assistència: 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i trenta minuts 
del dia set de juliol 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 ordinària sota el següent 
 
 

 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
SECRETARIA 

 
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes:  
 

− Ordinària 4/2014, de 03 de març.   
− Extraordinària 6/2014, de 04 d’abril.  

 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM PA-CAS 
1924/5g 
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SERVEIS CENTRALS 

 
03 - Dictamen d’acord d’aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 13/2014. Crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries. 
 
04 – Dictamen de ratificació del Decret 1472/2014, de 13 de juny, de nomenament dels membres de 
la Comissió municipal de delimitació entre els municipis de l’Aldea i Tortosa. 
 
 

MOCIONS POPULARS 
 
05 – Moció popular per declarar la il·legitimitat d’una part del deute de l’Ajuntament de Tortosa, avalada 
per 136 signatures de tortosines i tortosins. 
 
06 – Moció popular per la fiscalització de Sagessa / Ginsa / Gesat, avalada per 117 signatures de 
tortosines i tortosins. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
07 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya en commemoració del 28 de juny, 
dia de l’alliberament i l’orgull LGBT. 
 
08 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa per una reforma constitucional i la 
convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i per l’inici d’un procés constituent cap a la república. 
 
09 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa per la creació d’un programa per al 
subministrament de productes frescos i aprofitament dels aliments. 
 
10 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa per realitzar descomptes als usuaris 
tortosins de les piscines d’estiu de les EMD’s. 
 
11 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya perquè les festes populars i festes majors de 
la ciutat entrin al segle XXI i es pugui compaginar festa i descans. 
 
12 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per demanar el reintegrament del cèntim 
sanitari a l’Ajuntament. 
 
13 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya, sol·licitant la posada en marxa d’un 
Pla integral perquè disminueixi la presència d’excrements de gossos a l’espai públic de Tortosa. 
 
14 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya, per exigir al Govern de la 
Generalitat la publicació del Pla estratègic de les Terres de l’Ebre i la seva adopció per part del Govern 
de la Generalitat. 
 
15 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya, per a que l’Ajuntament de Tortosa 
sol·liciti la devolució de l’anomenat cèntim sanitari per a destinar-lo a la bossa de llibres escolars per a 
famílies en greu situació econòmica. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
16 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
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a) Extractes Junta de Govern Local: 
  
- 23/2014, de 26/05/2014 
- 24/2014, de 02/06/2014 
- 25/2014, de 10/06/2014 
- 26/2014, de 16/06/2014 
- 27/2014, de 18/06/2014 (extraordinària i urgent) 
- 28/2014, de 23/06/2014 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1080/2014 a la 1360/2014 
 
 
17 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
18 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

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

− Ordinària 4/2014, de 03 de març.   
− Extraordinària 6/2014, de 04 d’abril.  

 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM PA-CAS 1924/5g 
 
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 i urgent 
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la modificació puntual del POUM “PA-CAS 1924/5g”. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
BOP núm. 87 de data 14 d’abril de 2014 i diari la Vanguardia de 23 de maig, no s’han presentat 
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació. 
 
Vist L’informe favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre adoptat 
en la sessió celebrada en data 9 d’abril. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de sessió de data 30 de 
juny. 
 
Atès el que disposen els articles 85, 96 i 99 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del Text refós de 
la Llei d'urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “PA-CAS 1924/5g”. 
 
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva 
aprovació definitiva. “ 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
03 - DICTAMEN D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
13/2014. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB BAIXES DE CRÈDITS 
D'ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la modificació pressupostària de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb 
baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries sol·licitada, i vistos els informes d'Intervenció, i 
atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 25 de juny de 2014, proposo al 
Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de crèdits extraordinaris i suplement de 
crèdits finançats amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries, d'acord amb el següent 
detall: 
 
Suplements de crèdit 
 
De     

Descripció Aplicació Projecte Eur Agent 

Millora instal·lacions comuns edificis IMA-15200-78902 2009 2 IMA 19 103.900,50 Caixa Penedès 73.003,25 
Gencat 30.897,25 
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A     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Agent 

Programa reparació façanes IMA-15200-78901 2009 2 IMA 20 88.103,27 Caixa Penedès 61.906,02 
Gencat 26.197,25 

Programa reparació cobertes IMA-15200-78900 2009 2 IMA 21 15.797,23 Caixa Penedès 11.097,23 
Gencat 4.700,00 

TOTAL   103.900,50  

 
 
Crèdits extraordinaris:
 

De   

Descripció Aplicació Eur 

Nadal Jove – Estudis i treballs tècnics JOV-33701-22706 13.500,00 

Oficina Jove BE JOV-33704-22799 4.500,00 

TOTAL  18.000,00 

 
 

 

A   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Subvenció Ass. voluntaris Nadal Jove–Parc de Nadal JOV-33701-48902 18.000,00 

 

De     

Descripció Aplicació Projecte Eur Agent 

Arxiu Municipal ASC-92000-62501 2010 2 DIR 4 4.598,00 UTE Agua Alcantar Tortosa 

 
 

A     

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur Agent 

Altres inv. béns patrimonials per al Museu 
i altres equipaments culturals 

IAC-33300-68900 2014 2 IAC 1 4.598,00 UTE Agua Alcantar Tortosa 

 
 
Segon - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense 
que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense 
cap mes tràmit. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Només per manifestar la nostra 
abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, també per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Igualment, la nostra posició és d’abstenció i també al punt 
següent. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, la nostra posició és d’abstenció també. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i PP (1), i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (1), I-
ET-E (2) i PxC (1) . 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 1472/2014, DE 13 DE JUNY, DE NOMENAMENT DELS 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE L’ALDEA I TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que, a instància de l’Ajuntament de l’Aldea, la Direcció General d’Administració Local tramita 
expedient de delimitació entre els municipis de l’Aldea i Tortosa, havent-se requerit el nomenament dels 
membres de la Comissió municipal de delimitació corresponent a aquest Ajuntament. 
 
Vist que l’alcalde ha dictat el Decret 1472/2014, de 13 de juny, de nomenament dels membres de la 
Comissió municipal de delimitació, quin text íntegre, literalment, diu: 
 
“ Assumpte: Nomenament dels membres de Comissió municipal de delimitació. 
 
Vist que, a instància de l’Ajuntament de l’Aldea, la Direcció General d’Administració Local tramita 
expedient de delimitació entre els municipis de l’Aldea i Tortosa. 
 
Atès que cal nomenar els membres de la corresponent comissió municipal de delimitació. 
 
Atès allò que disposa el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
RESOLC: 
 
Primer - Nomenar la Comissió municipal de delimitació entre els municipis de l’Aldea i Tortosa, amb la 
composició següent: 
 
- Ferran Bel i Accensi, alcalde de Tortosa. 
- Meritxell Roigé i Pedrola, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. 
- Domingo Tomàs i Audí, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. 
- Francesc Peralta i Puig, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Tortosa. 
- Josep Antoni Chavarria i Espuny, secretari accidental de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Segon - Comunicar el nomenament efectuat a la Direcció General d’Administració Local. 
 
Tercer - Donar trasllat de la present Resolució als interessats.” 
 
Atès allò que disposa el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
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Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de data 25 de juny de 
2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Ratificar íntegrament el Decret 1472/2014, de 13 de juny, abans transcrit. 
 
Segon - Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: També abstenció, senyor alcalde. 
 
 

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

MOCIONS POPULARS 
 
 
05 – MOCIÓ POPULAR PER DECLARAR LA IL·LEGITIMITAT D’UNA PART DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA, AVALADA PER 136 SIGNATURES DE TORTOSINES I TORTOSINS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta, que exposarà la Sra. Ester Baiges: 
 
“ Atès que, el deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions públiques i 
que aquest afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis públics degut a la 
obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute per damunt dels serveis públics i el 
manteniment de les estructures de solidaritat i benestar. 
 
Atès que a Tortosa, com a tots els municipis catalans, el compliment legal de l’obligatorietat del 
pagament del deute, comporta el patiment a la ciutadania i es podria dedicar a incrementar les partides 
adreçades a aquells que pateixen més la crisi. 
 
Atès que un 22,9% o el que és el mateix: 7.073.220€ del pressupost del 2014 es destina a amortitzar 
el deute i pagar interessos. 
 
Atès que .el Pla de pagament de proveïdors 2012 impulsat pel Ministeri d'Economia i d'Hisenda, 
comporta seguir beneficiant la banca privada, ja que el Govern central li va donar diners públics, i 
aquesta n'ha cedit després a les administracions públiques cobrant elevats interessos al voltant del 
5,54% per uns diners públics als quals la banca privada ha accedit a un interès inferior a l'1%. 
 
Atès que, com ha reconegut l’Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes del deute 
extern en el seu informe de 2012.08.13, "les càrregues excessives de deute extern tenen un impacte 
negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els països deutors a través de la 
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desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes 
internacionals d’alleugeriment del deute". I així mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets 
Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 "Recorda que tot Estat té la 
responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, 
a aquest efecte, té el dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s'ha 
de veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i "Afirma que, des del 
punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en condicions abusives té 
un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per complir les seves obligacions en matèria de 
drets humans, especialment els drets econòmics, socials i culturals". 
 
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la legislació 
internacional, sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles en el passat, tant a 
Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un 
alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la població. 
 
Atès que, tot i no estar reconegut pel dret internacional, sí que l’ONU recomana que les legislacions 
nacionals contemplin les causes d’il·legitimitat del deute, i els casos recents del Govern noruec i 
equatorià ens demostren que els poders públics poden basar-se en aquesta il·legitimitat per negociar o 
anul·lar part del seu deute contret. Tenint en compte que és un deute impagable, i injust, producte de 
les polítiques neoliberals contra els treballadors i s'ha disparat amb els plans de rescat a la banca. 
 
Atès que recentment la Comissió Europea ha sancionat diverses entitats financeres amb multes 
milionàries per la manipulació dels índex de cobrament d'interessos en els préstecs hipotecaris, fet que 
evidencia la manipulació intencionada per part del sistema financer especulatiu de posar un preu als 
diners que no és tal, sinó producte de l'avarícia, sense importar els prejudicis sobre la població, tot 
cobrant quantitats il·legítimes. Val a dir, que aquesta manipulació descoberta en aquest índex té 
incidència directa en la resta d’índexs, fet que evidencia la mala praxis il·legítima que també s'ha dut a 
terme amb la resta d'interessos. 
 
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals etc., està consensuat 
reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d'utilitzar mecanismes polítics i econòmics que 
facilitin de forma deliberada l’augment del deute o les decisions polítiques que augmenten aquest en 
contra de l’interès general de la població. 
 
Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents ACORDS: 
 
PRIMER - Considerar il·legítims els interessos contrets amb les entitats financeres privades prestats en 
el marc del “Plan de pago de proveedores 2012" del Ministeri d’Economia i Finances aprovat en Ple al 
mes de maig de 2012 "on s'han aplicat interessos de més del 5%, que aquestes entitats financeres han 
obtingut a interessos inferiors a l’1%, comportant, per tant, un sobrecost molt elevat per l’Ajuntament. 
 
SEGON - Sol·licitar a la direcció de recursos econòmics de l’Ajuntament i a la Intervenció municipal fer 
un estudi respecte al conjunt de crèdits de que disposa l’Ajuntament des que es va iniciar la crisi 
financera per tal de calcular el deute il·legítim que està suportant l'Ajuntament de Tortosa i quantificar la 
xifra total d'aquests interessos de més que s'han pagat i hauríem de pagar, per tal d'estudiar la 
possibilitat d'emprendre les accions legals necessàries davant la  justícia espanyola, europea i 
internacional per aconseguir la nul·litat d'aquest deute il·legítim i estudiar les repercussions legals de 
declarar una moratòria de pagament sobre el deute i interessos contrets amb les entitats financeres 
privades en aquest context. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Ester Baiges   
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Ester Baiges: Bona tarde a tothom, els agraïm que 
escoltin amb respecte i atenció la defensa d’aquesta moció que encara que la presentem la CUP recull 
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un sentiment generalitzat de la població, ja que som nosaltres qui estem pagant les conseqüències de 
la crisi tot i que no en som els responsables. 
 
Entenem que presentar una moció popular és un exemple més de democràcia participativa. La 
democràcia no pot limitar-se només a votar cada 4 anys. En una societat plenament democràtica, la 
ciutadania hem de tenir dret a expressar-nos sempre que ho considerem oportú, tant per la via dels 
representants polítics o per la via directa com és esta moció, i tant legítima és una manera de fer-ho 
com l’altra. 
 
No és la primera vegada que es presenta una moció en aquest Ajuntament per demanar més justícia i 
inversió social, esperem que avui la petició sí sigui atesa i aquest consistori mostri coherència i 
sensibilitat amb la situació de pobresa de bona part de la població de Tortosa. 
 
Estem vivint temps molt difícils, en nom de la crisi estem patint retallades als serveis públics, manca 
d’inversió social i pública. A Catalunya gairebé el 20% de les persones estan en risc d’exclusió social, als 
Països Catalans més d’un 25%. Des del començament de la crisi els catalans i les catalanes, hem 
perdut més d’un 7% del poder adquisitiu, una taxa d’atur amb rècords històrics, retallades de quasi 
5.000 milions d’euros a Catalunya. Patim la crisi, sí. I si una cosa tenim clara és que aquesta crisi no ha 
estat provocada per les persones, sinó per un sistema econòmicament injust anomenat capitalisme, 
amb uns responsables màxims: els bancs i el sistema financer. 
 
Més de 100.000 milions d’euros per rescatar la banca, més de 100.000 execucions hipotecàries a 
Catalunya i més de 200.000 als Països Catalans, més de 300.000 persones estafades per les 
preferents només a Catalunya. La banca, que s’ha comportat com la màfia robant a persones jubilades, 
fent fora a famílies de les seves cases, que ha estat rescatada amb diners públics disparant el deute 
públic, aquesta mateixa banca durant el 2013 va tenir a nivell estatal 9.000 milions d’euros de benefici. 
I tot i haver-nos estafat, tot i que va estar rescatada amb diners públics, resulta que aquesta banca ara 
ofega els ajuntaments cobrant uns interessos de més del 5%, quan ha rebut els diners de les 
administracions públiques a l’1%. Per això des de la CUP diem que abans que els bancs estan les 
persones. 
 
A nivell local, els pressupostos del 2014 un 23% dels diners aniran a parar a la banca, 7 milions 
d’euros, dels quals 1,8 seran destinats a pagar uns interessos que pel que acabem d’explicar 
considerem il·legítims. 
 
No pot ser que a Tortosa paguem tants diners a la banca mentre que cada vegada hi ha més persones 
en risc d’exclusió social o vivint ja de la caritat. A Tortosa no ens podem permetre el luxe de tenir els 
pressupostos de l’amortització rècord, com es van anunciar, mentre un 15% de la nostra població és 
atesa per Creu Roja i Càrites, entitats a les quals volem manifestar el nostre ple reconeixement per la 
tasca que estan fent, tot i que considerem que aquesta tasca hauria de ser plenament assumida des de 
les administracions públiques. 
 
A Tortosa no ens podem permetre el luxe de tenir els pressupostos i l’amortització rècord, com es va 
anunciar, mentre més de 3400 persones de la ciutat consten a les llistes d’atur, de les quals moltes no 
reben cap mena de prestació i d’altres reben el subsidi d’atur insuficient per poder viure dignament. 
 
Tot plegat, entre unes i altres a Tortosa tenim massa persones que no tenen garantit l’article 25 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, els quals no dubtem que l’Ajuntament de Tortosa reconeix i 
que diu així:  
 
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva 
família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris 
serveis socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, 
vellesa o en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies 
independents de la seva voluntat.  
 

- 9 / 80 -           JACE / sbh 
  



2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en 
el matrimoni o fora d'ell, frueix d'igual protecció social. 
 
Què es podria fer amb aquests diners en moments tan difícils com els que estem vivint ara? Es podria 
augmentar el pressupost en inversió social, que no despesa. També es podria augmentar la subvenció a 
Càritas i Creu Roja per tal que la cistella que donen mensualment a les famílies fos mínimament digna, 
la bossa actual no arriba ni per a 10 dies. Es podria augmentar la minsa subvenció al menjador social 
per ampliar els menús i obrir tots els dies de la setmana. Es podria obrir el menjador social a l’agost per 
als xiquets i xiquetes que tindran problemes per menjar aquest estiu. Es podria recuperar el xec per a 
aliments. Es podria negociar amb la banca i aconseguir lloguers socials. Es podrien fer moltes coses 
amb aquests diners, coses molt més prioritàries i necessària que pagar a la banca. 
 
No estem demanant l’impossible. El que estem demanant ja s’ha fet a altres països com l’Equador, 
Argentina, Noruega, Islàndia, que han declarat una part del deute il·legítim, han acordat una quitança o 
han negociat unes noves condicions més justes. 
 
No estem demanant res que no s’hagin ja plantejat i aprovat altres municipis a Catalunya, com 
Badalona amb el vot a favor de CiU; Cerdanyola del Vallés i Molins de Rei amb el vot a favor de tots els 
partits, inclosos Convergència i Unió i el Partit Popular; Barberà del Vallès i Santa Coloma de Gramanet. 
 
Seguidament passo a llegir la moció que hem presentat. Moció popular per declarar la il·legitimitat 
d’una part del deute de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
[ EN AQUEST MOMENT LA SENYORA BAIGES LLEGEIX LITERALMENT LA MOCIÓ MÉS AMUNT REPRODUÏDA ] 
 
Entenem que aquesta moció ha de servir per posar una vegada més sobre la taula una situació injusta i 
tornar a denúnciar la gran quantitat de diners que s’han malbaratar al municipi en pagar projectes 
sobredimensionats mentre es viuen situacions d’extrema pobresa. 
 
Som conscients que no és fàcil canviar el model econòmic i social que tenim, però també pensem que 
no és impossible, perquè com diu Eduardo Galeano, la utopia és com l’horitzó: avances dos passes i 
l’horitzó se n’allunya tres; tornes a avançar tres passes i l’horitzó se n’allunya quatre; i aleshores, per a 
què serveix la utopia? Per a això, per continuar caminant. Perquè tal i com diu Gordillo, la utopia es 
conquereix, es conquesta cada dia. I presentar, defensar i aprovar aquesta moció, com ja han fet altres 
ajuntaments és, sense dubte, apropar-nos a la utopia, que no és una altra cosa que un món més just 
per a tothom. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyora Baiges. Té la paraula el senyor Casanova. 
Perdó, senyor Casanova, no ho he dit abans a la senyora Baiges, sí que ho diré a l’altra moció. El que 
presenta la moció té 10 minuts donat que és una moció popular, quan la presentem nosaltres en té 5 
minuts. I vostès per a la resposta tindran, com a molt, 5 minuts. 
 
Ho dic perquè jo no he interromput a la senyora Baiges perquè no l’havia advertit inicialment però cada 
un de nosaltres, cada un dels portaveus disposarà de 5 minuts i el proposant té 10 minuts per a fer-ho.  
 
Quan vulgui, senyor Casanova. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, públic, bé, el 
nostre grup municipal, al contrari del que habitualment es fa amb nosaltres, un clar pacte de tots contra 
Plataforma per Catalunya, tractarem aquesta moció com qualsevol altra. La tractarem amb tota la 
claredat i amb tot el respecte que hem tractat sempre qualsevol altra moció. Tot i que vostès, la CUP, no 
tenen representació a les nostres comarques, sembla que la premsa els hi té un “carinyo” molt 
especial, ja que cada cop que obren la boca són titulars de premsa. Altres formacions com és el cas de 
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la que jo represento, tenint regidors a dos capitals de comarca i a la ciutat de Roquetes, no tenim mai 
lloc a la premsa. 
 
També volem deixar clar, com ja hem dit abans, el nostre respecte a qualsevol moció, tot i que els qui la 
presenten de vegades fan servir l’insult, l’amenaça i, fins i tot alguna vegada, la violència contra els que 
no pensen com ells, que en realitat som la gran majoria. 
 
Respecte a la moció aquesta que ens presenten sembla que ara, a l’any 2014, la CUP hagi descobert 
les Amèriques. Fa molts anys que Plataforma per Catalunya denúncia l’espectacular i monumental 
estafa político-financera que ens ha portat a la situació actual. Naturalment que bona part del deute 
dels ajuntaments hauria de ser il·legal. Plataforma per Catalunya ja vam ser molt crítics amb aquest 
“Plan de pago de proveedores 2012” que va imposar el Govern central, de fet nosaltres no el vam votar. 
 
Els alcaldes passen, els regidors passen però el deute es queda i al final, com ha passat amb la gran 
banca, són els ciutadans els que hauran de pagar de la seva butxaca els errors i els enganys dels 
polítics i dels banquers. 
 
És evident, com fa anys que denúncia Plataforma per Catalunya, que s’hauria de declarar il·legal tot 
aquell deute que han provocat aquestes elits político-financeres que han governat aquest país els 
últims 30 anys. De la mateixa manera hauria de ser il·legal el deute públic espanyol, que és gairebé del 
100% del Producte Interior Brut, els més de 60.000 milions d’euros que deu la Generalitat de Catalunya 
i que continua augmentant dia a dia i que només retallen en sanitat i educació però no retallen en 
regalar centenars de milions d’euros a una televisió pública, suposadament pública, a bona part de la 
premsa i a tota una sèrie d’entitats suposadament privades, per fomentar el pensament únic a 
Catalunya. 
 
També haurien de ser il·legals el sou del president de la Generalitat, de molts alts càrrecs de la 
Generalitat, del director de TV3 i molts altres càrrecs que multipliquen per 2 el sou del president del 
Govern central. Així com el de molts alcaldes que dupliquen el sou d’un ministre. 
 
Per tot l’anterior i perquè aquests moció no aporta res de nou, no va al fons del problema i perquè ens 
sembla que és oportunisme per sortir o per tenir un titular a la premsa, el nostre vot serà negatiu. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyora 
representant de la CUP, membres de la CUP i resta del públic aquí present, en primer lloc serè molt 
ràpid i molt “escuet”. 
 
Primer, estem d’acord sempre amb el respecte democràtic, totalment democràtic a tothom que vulgui 
expressar el seu pensament i el seu posicionament polític. 
 
Segon, considerant en aquest moment eh, en aquest moment i tan sols el text dels dos acords que han 
proposat els membres de la CUP en aquest moment, el nostre posicionament és desfavorable a la 
moció que han presentat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, membres de la CUP i 
totes les persones aquelles que han signat aquesta proposta, en primer lloc, des del nostre grup 
municipal el que volem recordar és una cosa, no?, que ja fa molt temps que estem dient en aquest Ple i 
a tots els llocs on tenim representació, i és que l’actual crisi econòmica té un origen, que és l’origen de 
l’especulació del sector financer, de la banca, perquè durant aquests últims anys l’economia s’ha basat, 
no només al nostre país, sinó al conjunt d’Europa i al món occidental amb l’especulació, una economia 
de ruleta enlloc d’una economia productiva, com sí que havia passat en temps passats. 
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Una economia que, per tant, fruit de l’especulació, quan aquesta ha esclatat ens ha dut a l’actual 
abisme, a l’actual situació de pobresa que malauradament tots coneixem. 
 
En aquest cas i a partir d’aquesta crisi econòmica la resposta majoritària que hi ha hagut al conjunt del 
continent europeu, perquè no ha sigut així a tots països tant d’Europa com de la resta del món, ha sigut 
una solució política i econòmica que ha optat per salvar els bancs privats a partir del pagament dels 
ciutadans i ciutadanes de més impostos i sobretot de totes les retallades que ja sabem en aquests 
moments que està sofrint la nostra societat. 
 
Per tant, en lloc de salvar a les persones, amb els diners públics el que s’està fent és salvar a aquests 
bancs, uns bancs que, a més a més, com molt bé s’ha dit, cada vegada tenen més beneficis 
multimilionaris. 
 
En aquest sentit, per tant, el deute de les administracions creix i creix cada dia més, no només dels 
ajuntaments, també evidentment dels ajuntaments, però de totes les institucions com la Generalitat, 
com els governs dels diferents estats; i estem pagant a través d’aquest deute que en bona part també 
pensem que és il·legítim, aquesta festa que es va produir a partir de l’economia especulativa dels bancs 
durant els últims anys. 
 
Aquest fet l’hem denunciat, ho deia abans, en totes les institucions que són presents, però jo crec que 
també és molt important denunciar-ho al Parlament Europeu, perquè precisament allà és on es prenen 
aquestes grans decisions, unes grans decisions avalades per les gran famílies polítiques europees, 
d’una banda el partit conservador i els liberals i per una altra banda el Partit Socialista que a nivell 
europeu, malauradament, també defensa aquesta política. 
 
En aquest sentit i concretant més en el cas del nostre Ajuntament, com a la resta del país i tal i com es 
diu en la moció en el marc del Pla de proveïdors de l’any 2012 del Ministeri d’Economia, també es fa 
evident que s’està pagant uns interessos del 5% a aquests bancs privats, no?, que han prestat aquests 
diners a l’Estat, quan en realitat aquests bancs han rebut del Banc Central Europeu els diners a l’1%. 
Per tant, estem parlant de molts diners que finalment acaben repercutint en unes polítiques nefastes 
de cara a la ciutadania. 
 
Ens proposen dos acords, dos acords que són, per una banda considerar il·legítims els interessos 
concrets d’aquest Pla de proveïdors, el qual estem plenament d’acord. I també el segon, que és 
sol·licitar un estudi a la Direcció de Recursos Econòmics del nostre Ajuntament per tal de poder veure 
quines accions legals, a l’igual que altres ajuntaments estan tirant endavant, es poden dur per 
aconseguir la nul·litat d’aquest deute. 
 
El nostre grup, com no podia ser d’una altra forma, votarà a favor. Allà on governem, en quant als 
ajuntaments, s’ha aprovat aquesta proposta, ja s’estan fent aquests estudis, però més enllà de la 
nostra formació política jo crec que és important ressaltar que, tal i com exposava la senyora Baiges, a 
molts països del món en situacions com aquestes s’ha fet d’una altra manera i, per tant, s’ha declarat 
en part il·legítim el deute. 
 
I si em permetem, ja que parlàvem al final de la moció amb una referència poètica, també m’agradaria 
acabar amb una altra, dient que tot està per fer, tot és possible, com deia un dels nostres poetes més 
importants. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde, companys i companyes regidores i 
tot el públic, que el sol m’enlluerna i els saludo, però que no els veig. 
 
Bé, és una moció que ens presenta dos punts d’acord per sotmetre’ls a votació i que els dos punts a 
Esquerra Republicana de Catalunya li semblen raonables. 
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Pensem que és raonable declarar il·legítim per l’abusiu els interessos que hem de pagar a les entitats 
financeres privades, interessos prestats en el marc del “Plan de pago a proveedores del 2012”, ja que, 
s’ha dit, els bancs o les caixes els hi ha deixat els diners públics a un interès molt baix per salvar-los i 
ells els deixen a l’Ajuntament de Tortosa i, òbviament, a altres ajuntaments de l’Estat espanyol a més 
del 5%, per tant, hi ha una diferència molt important que considerem que és abusiva. 
 
I també pensem que és raonable calcular quina part del deute vigent es pot considerar il·legítim pels 
motius que abans he indicat i, per tant, estudiar la possibilitat d’emprendre accions legals al respecte i 
estudiar les possibles conseqüències si no retornés, per això el nostre posicionament és de votar a 
favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
senyora Ester Baiges en representació de la Candidatura d’Unitat Popular de Tortosa, nosaltres, com la 
majoria de ciutadans d’aquest país, no ens hem cregut aquesta crisi. Estem convençuts que això no és 
una crisi, que això ha estat una estafa. I no es tracta de pura demagògia, el nostre grup, el nostre partit 
a Tortosa assumeix la seva part de culpa en la resposta que es va donar a la crisi i assumeix els seus 
errors i assumeix les seves conseqüències. Ens vam equivocar i davant d’això no hi ha excusa que 
valgui. 
 
També assumim que existeixen limitacions a l’abolició total del deute il·legítim. Aquesta Europa implica 
pagar peatges, però les limitacions no impliquen que no hagi altres opcions i alternatives i fins i tot 
davant de la unió Europea.  
 
El primer pas és revertir les polítiques de retallades. No és veritat que la crisi se solucioni amb 
austeritat, al inrevés, la resolució de totes les crisis fins ara ha implicat polítiques de despesa 
indispensables per reanimar l’economia. I totes les crisis de deute s’han resolt també amb alguna forma 
d’impagament, per això estem convençuts que la prioritat dels ajustos no és garantir la recuperació 
econòmica, com tracta de vendre’ns la dreta, sinó pagar als bancs. 
 
Nosaltres també demanem a l’Ajuntament de Tortosa que faci el que qualsevol bon pare o mare de 
família faria: donar de menjar primer als seus fills i després pagar als bancs, i ho hem dit moltes 
vegades en aquest plenari. Es tracta de dir als bancs: senyors, no es preocupin, els tortosins i tortosines 
pagarem el nostre deute, sempre ho hem fet, però ara no podem, tenim altres prioritats, hem de donar 
de menjar als nostres, hem de crear llocs de treball, hem de comprar llibres per als nostres fills. 
 
Es tracta de dir no a l’ajust i exercir el poder que tenim com a deutors. Qualsevol reacció dels bancs mai 
serà pitjor que el que tenim ara. Si com diuen els experts la crisi és bancària, hem de posar fi al 
xantatge dels bancs. 
 
I pel que fa al deute públic també hi ha alternatives. En primer lloc, revertir l’actual ordre de prioritats 
per fer prevaldre els drets socials bàsics enfront del pagament del deute i impulsar polítiques d’inversió 
pública sostenible i redistribució de la renda. Considerem imprescindible realitzar “quita” sobre els 
deutes hipotecaris de les llars atenent a la seva capacitat de pagament amb l’objectiu explícit de que 
ningú es quedi sense habitatge. Paral·lelament el “pack” immobiliari que concentra el banc dolent 
hauria de ser emprat en crear un “pack” públic d’habitatges de lloguer social, aconseguint atendre 
demandes socials urgents.  
 
Caldrà, però, determinar quina part pot ser considerada il·legítima. Creiem que hi ha algunes 
experiències internacionals molt bones, experiències on s’ha prioritzat els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes per davant dels interessos del bancs i, lluny de resultar un desastre, aquest països han tirat 
endavant i han evitat tenir que endeutar-se per pagar el deute. Es tracta d’aplicar el sentit comú, de fer, 
com he dit al principi, el que faria qualsevol de nosaltres pels seus fills i assumir que amb les 
circumstàncies actuals l’opció d’impagament és la menys perjudicial per a totes les parts, especialment 
per als ciutadans i ciutadanes de Tortosa que ho passen malament. 
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Per aquest motiu recolzarem aquesta moció de la Candidatura d’Unitat Popular que avui presenten en 
aquest plenari i el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, agrair en primer 
lloc la participació de la ciutadania amb una moció que és presentada avui per un partit polític, per la 
CUP, i que està signada per 136 persones de la nostra ciutat. 
 
Pel que fa a la voluntat de la moció, declarar la il·legitimitat del deute, creiem que una cosa és que ens 
agradi o no el deute de l’Ajuntament i, evidentment, ens agradaria fer altres coses que no pas tenir 
aquest deute, però el que no podem fer és amagar la realitat i, per tant, aquest deute existeix i el que 
no podem fer és no complir la legalitat i ser irresponsables, perquè suposaria no complir la legalitat i 
aquí a nosaltres no ens hi trobaran. 
 
Respecte als dos punts que ens estan determinant a la moció, el primer parla sobre el Pla de proveïdors 
que després en parlaré, i pel que fa al segon dels punts, aquí es parla ja de tot el deute i determinant 
quin és o no il·legítim, per tant, caldria determinar i també els hi preguntaria als portaveus que m’han 
precedit què consideren ells que és deute il·legítim. I també cal fer constar que a la mateixa ens estan 
demanant que s’estudiï una moratòria, per tant, no pagar-ho ara, sinó pagar-ho més endavant. 
 
I potser als proposants, sense saber-ho, sense tenir aquesta intenció, potser estan demanant deixar per 
més endavant poder pagar aquest deute, cosa que tampoc compartim perquè creiem que el que ens 
cal com Administració és pagar-ho el més aviat possible, el més prompte possible per tal de reduir-ho i 
és el que se suposava, el que es feia abans en aquest Ajuntament, no?, anar tirant-ho cap endavant, 
anar fent més gran el deute, cosa que nosaltres no compartim i no farem, al contrari, el que volem fer 
és anar-lo reduint i en aquest sentit estem treballant. 
 
Als portaveus que m’han precedit sí que els hi diria que el que haurien de fer és potser declarar-ho allí 
on governen. Que em diguin que Ajuntament que governa Iniciativa, que governa Esquerra o que 
governa el Partit Socialista que no hagin pagat el deute contret, que no hagin pagat els interessos del 
deute, simplement que em citin un Ajuntament que no hagués pagat els interessos d’aquest deute. 
Entenc que cal ser coherent quan es governa i quan s’està a l’oposició, no només quan s’està a 
l’oposició. Dir-los-hi també que aquest Pla de proveïdors que avui els sembla tan malament ningú dels 
presents aquí, cap dels 21 regidors els va votar en contra, cap dels regidors, no hi ha ni un vot en contra 
pel que fa a aquest Pla de proveïdors.  
 
I al Partit Socialista li diria que, realment, sentir aquest discurs per part del Partit Socialista fa fins i tot 
riure en determinats aspectes perquè és bastant surrealista. 
 
D’altra banda, dir també al portaveu d’Esquerra Republicana que fins fa 2 dies compartia la gestió en 
aquest Ajuntament. També dir als companys d’Iniciativa o del Partit Socialista si ens cal declara il·legítim 
el deute que van contraure vostès quan governaven aquí a l’Ajuntament, perquè vostès participaven 
d’aquest deute. Però bé, en tot cas suposo que és un tema electoral i que cal arribar i fer aquests 
discursos aquí, que al final quan es governa es fan uns discursos i quan s’està a l’oposició se’n fan uns 
altres. 
 
Dir també, per als que no ho coneixen, és que el dissabte passat es va aprovar per part de l’Estat, es va 
publicar un Real decret que el que ens diu és que s’introdueix una modificació legal mitjançant..., es 
possibilitat, s’introdueix la possibilitat de refinançar o substituir les operacions de préstec que les 
entitats locals van contraure amb aquesta operació de pagament a proveïdors, fet que ens permet 
també poder tirar endavant això, fet que va demanar Convergència i Unió al seu moment al Congrés 
dels Diputats perquè enteníem que en aquest sentit ens trobàvem amb uns interessos que no 
corresponien al que pertocava, que estaven per sobre del que pertocava i que, per tant, vam demanar-
ho i també ho va demanar l’alcalde a la Comissió Nacional de Política Municipal. 
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Per tant, per part nostra podem estar d’acord en que en alguns casos s’està pagant més del que 
pertocaria, podem estar absolutament d’acord, però el que no estem d’acord en que això no s’arregla 
dient avui que no es paga aquest deute i em sembla bastant irresponsable que aquells que van originar 
aquest deute, uns més lluny i els altres més a prop, avui facin aquest discurs o en els ajuntaments que 
estan governant no declarin il·legítim cap deute o, en tot cas, no deixin de pagar cap interès allà on 
governen. Però, en tot cas, evidentment no podem compartir aquesta moció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb sis vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (1) i I-ET-E 
(2); i catorze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(12), PP (1) i PxC (1)  
 
 
 
 
06 – MOCIÓ POPULAR PER LA FISCALITZACIÓ DE SAGESSA / GINSA / GESAT, AVALADA PER 117 
SIGNATURES DE TORTOSINES I TORTOSINS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta, que exposarà la Sra. Núria Rodríguez: 
 
“ CUP Tortosa, vetllant pels interessos de la ciutadania en general i en defensa de la transparència i la 
bona gestió dels serveis municipals finançats amb diners públics, manifesta com a necessari la 
fiscalització per part de la interventora de l'Ajuntament de Tortosa de les empreses municipals 
relacionades amb SAGESSA (GINSA / GESAT / SAGESSA) que gestionen serveis sanitaris municipals 
(Hospital de Jesús, Clínica Terres de l’Ebre). Els arguments per realitzar aquesta petició al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa són els següents: 
 
1. Que son públiques i greus les irregularitats detectades per les investigacions policials i jurídiques 
obertes en la gestió i administració d’INNOVA (Hòlding d'empreses a la qual pertany SAGESSA i GESAT, 
filial de SAGESSA dedicada a la gestió administrativa i comptable). 
 
2. Atès que a Tortosa hi ha dos centres hospitalaris públics municipals gestionats per SAGESSA: 
Hospital de la Santa Creu (Jesús) i Clínica Terres de l’Ebre (Tortosa). 
 
3. Tenint en compte que del total del pressupost municipal de Tortosa del 2014 (61.221.737,13 €) un 
48,23 % (29.530.202,48€) està gestionat directament o indirectament per SAGESSA i GINSA AIE (filial 
de SAGESSA dedicada a la gestió administrativa i comptable) Font dades pressupost: web de 
l’Ajuntament: 
 
a) Gesat: 18.254.007,76€ de pressupost anual. Gestió Sanitària Assistencial de Tortosa SA Municipal, 
GESAT (president, l'alcalde de Tortosa Ferran Bel) té segons fonts del Registre Mercantil participacions 
del 15,45% de GINSA, AIE. I segons consta al Registre Mercantil el Consell d'Administració de, GESAT el 
dia 29 de març del 2012 nomena gerent de la societat mercantil Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa, SA (GESAT) a l’entitat Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE (GINSA). Segons la cessió de 
poders adjuntada i publicada al Registre Mercantil, GINSA té tots els poders de gestió de l'empresa 
municipal de GESAT i GINSA, com hem explicat abans, és una filial que depèn de SAGESSA (adjuntat 
organigrama de l’empresa on queda palesa la relació SAGESSA – GINSA - GESAT, document 1 i 2, així 
com el document del Registre Mercantil on queda palesa la cessió de poders a GINSA, document 3). 
 
b) Epel Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa: 476.194,72€ de pressupost anual. L'Hospital de la 
Santa Creu de Jesús forma part del grup SAGESSA com es pot consultar a la web del grup 
(www.grupsagessa.cat). 
 

- 15 / 80 -           JACE / sbh 
  



c) Tortosa Salut: 10.800.000€ pressupost anual. L’Ajuntament de Tortosa, mitjançant la societat 
municipal Tortosa Salut SL va signar, dilluns 21 de gener del 2013, l'adquisició de la Clínica Terres de 
l'Ebre (CTE), gestionada pel Grup SAGESSA (font: web Ajuntament de Tortosa i web Grup SAGESSA). 
 
4. Atès que aquest Ajuntament ha mostrat en diverses ocasions (davant les dues peticions formals de la 
CUP de realitzar una auditoria externa a SAGESSA i la resta d'empreses vinculades a ella i fer públic el 
resultat de l’informe) la manca de voluntat política per assegurar la transparència i bona gestió en dita 
empresa finançada mitjançant diners públics. Obviant així les responsabilitats polítiques, civils i penals 
com a consellers de SAGESSA / GINSA i representants de la ciutadania tortosina. 
 
5. Tenint en compte que la resposta per part de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, a dites peticions 
vulnera el dret polític de la ciutadania d'estar informada de com es gestionen els diners públics 
municipals: Afirmant textualment, li he de manifestar que totes les referències que fa en relació a 
Sagessa, no és procedent fer-les a l’Ajuntament, ja que aquesta és una societat en la que només tenim 
una petita participació per la qual cosa no ens correspon a nosaltres contestar-li tot el que esmenta 
(carta adjuntada, document 4). 
 
Valorem, des dels interessos generals de la ciutadania, que la resposta donada pel senyor alcalde, 
Ferran Bel, no és gens adequada ja que per molt petita que siga la participació de l'Ajuntament de 
Tortosa a l'empresa SAGESSA, el cert és que gestiona gairebé el 50% del pressupost municipal i per tant 
entenem que és l’Ajuntament i els seus consellers qui ha de retre comptes de la gestió dels hospitals 
públics gestionats per dita empresa. 
 
6. Atès que en la mateixa carta del senyor alcalde; Ferran Bel, en resposta a la nostra petició de fer 
públics els comptes i adjudicacions externes de SAGESSA a Tortosa, afirma textualment: L’Ajuntament 
és soci únic exclusivament de l’entitat GESAT i aprofito per dir-li que aquesta no és una fundació sinó 
que és una societat mercantil, i a la vegada, no té cap dependència ni funcional ni addicional respecte 
SAGESSA. 
 
I no sent aquesta una afirmació d'acord a la veritat ja que, al propi organigrama d’INNOVA presentat al 
Consell d'Administració del Grup de Salut a Reus al juliol del 2011 (document adjunt 1) consta la relació 
GESAT – SAGESSA - GINSA i que al Registre Mercantil queda palès la cessió de poders de GESAT a 
GINSA - filial de SAGESSA (document adjunt 3) i que a la fi deixa clar que qui gestiona realment GESAT 
no són els poders municipals sinó GINSA - filial de SAGESSA. Tenint en compte que al Registre Mercantil 
consta www.grupsagessa.cat / www.grupsagessa.com com a domini / direcció d’Internet legal de GESAT 
(document adjunt 5). 
 
Tenint presents tots aquests fets, podem afirmar que les paraules de l'alcalde no s'ajusten a la realitat i 
que el total de diners públics de Tortosa que gestiona SAGESSA (directament o mitjançant GINSA ) són 
suficientment elevats com perquè el Govern municipal prenga mesures per esbrinar si la gestió per part 
de SAGESSA és adequada o pel contrari, també a les Terres de l’Ebre s'han produït irregularitats. 
 
Aquesta preocupació hauria d'estar present en els responsables polítics ja que la gestió de SAGESSA 
esta sent investigada policial i jurídicament. 
 
7. Ja que SAGESSA està involucrada en el Cas INNOVA (Jutjat d'Instrucció 3 de Reus) i a hores d'ara 
aquest cas compta amb més de 40 imputacions. Josep Prat (ex director d'INNOVA i SAGESSA així com 
expresident de l'Institut Català de la Salut) està imputat per suborn, tràfic d’influències, alteració de 
preus de concurs públics, blanqueig de capital... Entre d'altres delictes, està acusat d'haver pagat 
720.000 euros injustificats mitjançant INNOVA a Carles Manté (ex-director de CatSalut) motiu pel qual 
tots dos van ser detinguts al febrer del 2012. Els pagaments foren abonats per SAGESSA. 
 
8. Atès que la presumpta corrupció en la gestió d’INNOVA mitjançant SAGESSA ha arribat a les Terres de 
l’Ebre a través de la peça 7 del Cas Innova, on el propietari de les Ambulàncies Baix Ebre va ser detingut 
i imputat el passat més de gener per suborn, delicte societari i tràfic d’influències. Segons publica la 

- 16 / 80 -           JACE / sbh 
  



premsa (adjunte article El País, document 6) l'interrogatori es va centrar en presumptes irregularitats en 
les relacions comercials entre la seua empresa i SAGESSA. 
 
9. Tenint en compte que a l'octubre del 2013 el Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus va requerir al 
director de l'Hospital i Llar de la Santa Creu de Tortosa (Jesús) factures a nom de Carles Manté o la 
seua empresa CCMM estratègies i salut en relació als cobraments presumptament il·legals entre 
SAGESSA i aquesta empresa. Sabent que aquesta és la qüestió central del cas INNOVA, que hi ha més 
de 700.000 euros sense justificat pagat amb diners públics i mitjançant INNOVA / SAGESSA i ara 
sabem que l’Hospital de Jesús ha estat investigat en aquesta peca del cas. 
 
10. Atès que els dos interventors (Margarita López i Baldomero Rovira) de l’Ajuntament de Reus que han 
hagut des de la creació de SAGESSA a Reus han denúnciat públicament la impossibilitat pràctica de 
fiscalitzar la gestió d’INNOVA (especialment SAGESSA que és l’empresa que compta amb més 
pressupost, ja que se centra en la sanitat), tal i com van declarar a la Comissió d’Investigació de la 
Sanitat Catalana del Parlament. Es denuncien impediments per poder accedir a la informació i alerten 
que tot plegat pot haver constituït un delicte d'usurpació de funcions a personal funcionari. 
 
11. Tenint en compte al gener del 2012 el regidor de la CUP de Reus, David Vidal, va presentar una 
denúncia davant la Fiscalia de l’Audiència Nacional denúnciant possibles irregularitats en la gestió 
d’INNOVA i SAGESSA, on també es denúnciava d'impossibilitat de complir les seues funcions com a 
conseller de SAGESSA perquè se li nega reiteradament la informació que demana. Informació que fins 
al dia d'avui encara no té i per tant evidencia que els representants públics al Consell d'Administració de 
SAGESSA no disposen de la suficient informació per poder fiscalitzar dita gestió. 
 
12. Ja que des de la creació de SAGESSA cap representant públic, a excepció del regidor de la CUP de 
Reus, no ha estat capaç de detectar i denúnciar possibles irregularitats en la gestió de l'empresa. 
Sabent que el màxim representant de l’Ajuntament de Tortosa, Ferran Bel, al Consell d'Administració del 
grup SAGESSA va elogiar la tasca de Josep Prat el dia que va presentar la seua renuncia al càrrec 
d'adjunt executiu a la presidència del grup SAGESSA després de la denúncia de CUP Reus. Queda 
recollida a l'acta de la següent manera: "Els Sr. Ferran Bel i Pere Panisello, representants de 
l’Ajuntament e Tortosa i de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, manifesten que tot el procés que ha 
portat a la renúncia del seu càrrec del Sr. Josep Prat ha estat disbarat i en conseqüència injust. Es 
reconeix i agraeix la bona feina feta en el Grup i la sanitat catalana pel Sr. Prat i se li desitja tota mena 
d'encerts en les activitats que hagi d'assumir a partir d'ara". 
 
Per tot allò dit, concloem: 
 
a) Que hi ha indicis suficients per afirmar que la gestió de diners públics per part de SAGESSA no 
s’adequa als interessos generals ni a la normativa. Ja que qui va ser director de SAGESSA fins al gener 
del 2012, Josep Prat, esta imputat per presumptes delictes relacions en la gestió fraudulenta d’INNOVA 
i SAGESSA. 
 
b) Que la majoria d'imputacions en el Cas INNOVA estan relacionats en l’àmbit de la sanitat, que és on 
va a parar major quantitat pressupostaria i l'empresa dintre d’INNOVA que gestiona la sanitat és 
SAGESSA. 
 
c) Que SAGESSA gestiona dos hospitals importants a Tortosa. 
 
d) Que la investigació judicial ha arribat als serveis de les Terres de l’Ebre amb la detenció de Bernardo 
Coslado, president d’Ambulàncies Baix Ebre (l'interrogatori del qual sembla que es va basar en la relació 
comercial SAGESSA - ambulàncies). 
 
e) Que l'Ajuntament de Tortosa no ha pres cap mesura per assegurar-se que dites irregularitats no han 
arribat a la gestió tortosina de SAGESSA, ni per exercir cap tipus de fiscalització. 
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f ) Que hi ha proves notòries que el Consell d'Administració de SAGESSA (en el qual participa 
l'Ajuntament de Tortosa) no ha estat capaç de fer un control adequat de la gestió de SAGESSA i per tant 
que no han complit amb les seues funcions legals. 
 
g) Que la ciutadania té dret a saber com es gestionen els seus diners i que aquests responguin als 
interessos de la ciutadania en general i no a interessos particulars. Més necessari encara quan s'estan 
aplicant retallades en els serveis públics. 

 
h) Que la CUP defensa la transparència i una sanitat pública de qualitat com un dret inalienable de 
qualsevol ciutadà /ciutadana.  
 
Les persones sotasignats, ciutadanes i ciutadans de Tortosa, donen suport a la moció popular que 
proposa la Candidatura d’Unitat Popular, per realitzar una auditoria externa i fiscalització per part de la 
interventora de l’Ajuntament de la gestió de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de 
l’Ebre. Gestió realitzada per GESAT/GINSA/SAGESSA, empreses aquestes últimes (GINSA/SAGESSA) 
que estan sent investigades per delictes de presumpta corrupció. 

 
Per tot allò esmentat, demanem a l’Ajuntament de Tortosa les següents consideracions:  
 
1. Que el Ple de l'ajuntament de Tortosa aprove la realització d'una auditoria externa de GESAT - GINSA 
– SAGESSA dels anys 2007-2013 (respecte els serveis i hospitals de Tortosa i Jesús) per part d'una 
empresa independent i amb la col·laboració de la interventora de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
2. Que dita auditoria siga extensa i detallada (no aportant dades massa generals com ara els informes 
que es presenten cada any al Registre Mercantil), incloent a la resta d'empreses i/o fundacions 
relacionades amb la gestió de dits serveis. 
 
3. Un cop finalitzada l’auditoria la interventora realitze un informe valorant dita gestió. 
 
4. Fer públics els resultats de l’auditoria externa així com l’informe de la interventora. 
 
5. Assumir el compromís que dits informes es realitzen en la màxima brevetat possible. 
 
6. Si les conclusions de dits informes no reflecteixen una gestió per part de SAGESSA transparent, 
cercant l’interès general i conforme a la Llei, que l’Ajuntament de Tortosa efectue les següents 
mesures: 
 
- Encomanar amb caràcter excepcional i urgent a la Intervenció general, la intervenció i el control de 

tots els actes de les societats mercantils GINSA – GESAT - SAGESSA depenent de l'Ajuntament de 
Tortosa portant el control pressupostari i l’avaluació de l’economia, eficàcia i eficiència en els 
termes previstos als articles 220, 221 i 222 del RDL 2/2004. 
 

Les funcions encomanades a la Intervenció General seran exercides per la interventora i les 
encomanades a la Secretaria General. “  
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Per presentar la moció té la paraula la senyora Núria 
Rodríguez, a qui li demano que s’aproximi a la taula del secretari i ara sí, li recordaria que per fer 
l’exposició de la moció disposa de 10 minuts, que és el doble del que disposen cadascun dels 
portaveus de forma habitual. I després, cadascun del portaveus, com era el cas anterior, disposaran de 
5 minuts per fixar el seu posicionament. Moltes gràcies. 
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Intervenció de la Sra. Núria Rodríguez   
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Núria Rodríguez: Bona tarde a totes i a tots. 
 
CUP Tortosa i totes les persones signants de la moció que avui es debat demanem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa que es facin mesures de control i fiscalització de la gestió dels hospitals de 
Tortosa depenents de SAGESSA. 
 
Demanem que es faci una auditoria per part d’una empresa externa i amb la col·laboració de la 
interventora de l’Ajuntament. Que aquesta auditoria sigui detallada i no com les que s’aportin cada any 
al Registre Mercantil, on les dades són tan generals que no permeten detectar possible irregularitats. 
Que un cop acabada l’auditoria la interventora faci públiques les conclusions i si aquestes mostren una 
gestió poc transparent o amb irregularitats que s’encomani en caràcter excepcional i urgent a la 
Intervenció General la intervenció i el control de tots els actes de les societats mercantils GINSA, GESAT 
i SAGESSA depenent de l’Ajuntament de Tortosa, portant el control pressupostari i l’avaluació de 
l’economia, eficàcia i l’eficiència. 
 
Per què creiem necessària aquesta mesura de control i fiscalització per part de la interventora de 
l’Ajuntament de Tortosa? Perquè són públiques i greus les irregularitats detectades per les 
investigacions policials i jurídiques obertes en la gestió i administració d’Innova. 
 
Innova és el hòlding d’empreses municipals de Reus, i d’estes empreses destaca SAGESSA per ser 
l’empresa que s’encarrega dels serveis sanitaris i, per tant, la que disposa de partides pressupostàries 
més elevades. SAGESSA opera al Baix Camp però també a les Terres de l’Ebre. 
 
La importància del cas Innova la trobem en el fet que la peça central de la investigació, basada en 
presumptes pagaments irregulars i adjudicacions fraudulentes a terceres empreses, té com a imputats 
a dos alts càrrecs de la sanitat catalana: Carles Manté, ex-director de CatSalut, i Josep Prat, ex-director 
de l’ICS i ex-director d’Innova i de SAGESSA. Tots dos van ser detinguts al febrer de 2012 i estan 
imputats per malversació de diners públics, estafa, tràfic d’influències, negociacions prohibides a 
funcionaris, blanqueig i un delicte contra la Hisenda pública. 
 
A principis de 2014 el cas Innova arriba a les Terres de l’Ebre amb la detenció de Coslado, president 
d’Ambulàncies Baix Ebre. Actualment el cas Innova té més de 40 imputats, la majoria d’ells relacionats 
amb serveis sanitaris, és a dir, amb SAGESSA. 
 
Volem recordar al Ple de l’Ajuntament de SAGESSA que l’empresa central del cas Innova gestiona dos 
hospitals públics de la ciutat: Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
Des de CUP Tortosa, però molt especialment com a ciutadanes i ciutadans, creiem més que justificada 
la necessitat de fer alguna acció de control per part de l’Ajuntament de la gestió d’aquests dos 
hospitals, ja que aquesta gestió depèn d’una empresa que està essent investigada per un dels casos de 
presumpta corrupció més greus de Catalunya i que afecta a un servei tan necessari i bàsic com el 
sanitari, precisament en un moment en el que la ciutadania està patint els efectes d’unes retallades 
que estan precaritzant la sanitat pública. 
 
Volem assegurar-nos que els diners municipals dedicats a salut realment s’inverteixen en salut i en cas 
que no sigui així que es prenguin totes les mesures necessàries per castigar als responsables i evitar 
que pugui passar en el futur. 
 
Aquesta preocupació també està avalada perquè el 48,23% del pressupost municipal del 2004 de 
l’Ajuntament de Tortosa està gestionat per SAGESSA i GINSA, essent aquesta última filial de SAGESSA. 
Aquest percentatge respon al pressupost destinat a l’Hospital de Jesús, gestionat directament per 
SAGESSA. A Tortosa Salut SL, empresa creada per adquirir la Clínica Terres de l’Ebre, clínica gestionada 
per SAGESSA i GESAT, empresa municipal de serveis sanitaris de Tortosa gestionada per GINSA, filial de 
SAGESSA. 
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Per què afirmem des de la CUP Tortosa que GESAT també està gestionada per SAGESSA? Perquè el 
Consell d’Administració de GESAT el dia 29 de març de 2012 es nomena gerent de GESAT a l’entitat 
Gestió Integral Sanitària i Assistencial, és a dir, GINSA. 
 
GINSA és una filial de SAGESSA com es pot consultar a la web del grup SAGESSA que va nàixer al 1996 
per assumir la tasca gestora que fins aquell moment realitzava SAGESSA. Dons bé, al 2012 quan les 
empreses del hòlding Innova ja estaven essent investigades judicialment i, per tant també GINSA i 
SAGESSA, el Consell d’Administració de GESAT, el president del qual és l’alcalde de Tortosa, decideix fer 
una sessió total de poders a GINSA. Amb aquesta cessió de poders, per exemple, GINSA és qui 
s’encarrega de totes les gestions relacionades amb el personal de l’empresa: contractar, acomiadar, 
tipus de contracte, sous; així com per realitzar qualsevol tipus de contracte, firmant documents de 
contractació d’obres, estipulant les condicions, efectuant els pagament, etc. 
 
Des de CUP Tortosa creiem que aquesta cessió de poders mostra que qui gestiona realment GESAT no 
és l’Ajuntament de Tortosa sinó GINSA, una empresa que està essent investigada per presumpta 
corrupció. A més a més, la relació GESAT – SAGESSA és tan òbvia que fins i tot GESAT apareix als 
organigrames d’Innova. 
 
Davant d’aquesta realitat que les empreses que gestionen una part important dels pressupost de 
Tortosa estant essent investigades per presumpta gestió fraudulenta, entenem totalment lògica la 
petició de fiscalització feta per la CUP en diverses ocasions. CUP ha demanat en dues ocasions 
formalment a l’Ajuntament de Tortosa que realitzi una auditoria externa, extensa i detallada de la gestió 
de SAGESSA i les seves filials a Tortosa. La resposta de l’alcalde de Tortosa va ser la següent, passo a 
llegir textualment la carta que ens va remetre l’alcalde de Tortosa: “ Li he de manifestar que totes les 
referències que fa en relació a SAGESSA no és precedent fer-les a l’Ajuntament, ja que aquesta és una 
societat en la que només tenim una petita participació, per la qual cosa no ens correspon a nosaltres 
contestar-li tot el que esmenta”. 
 
Valorem que la resposta donada per l’Ajuntament no és gens adequada, ja que per molt petita que sigui 
la participació de l’Ajuntament de Tortosa a l’empresa SAGESSA, el cert és que gestiona gairebé el 50% 
del pressupost municipal i, per tant, entenem que és l’Ajuntament i els seus consellers qui han de retre 
compte de la gestió dels hospitals públics gestionats per dita empresa. 
 
A la mateixa carta l’alcalde de Tortosa afirma: “l’Ajuntament és soci únic exclusivament de l’entitat 
GESAT i a la vegada aquesta no té cap dependència, ni funcional ni addicional, respecte SAGESSA”. 
Valorem que aquesta no és una afirmació d’acord a la veritat, ja que al propi organigrama que fa servir 
Innova als seus consell d’administració consta la relació de GESAT – SAGESSA – GINSA, i que al 
Registre Mercantil, com hem explicat adés, queda palès la cessió de poders de GESAT a GINSA, deixant 
clar que qui gestiona realment GESAT no són els poders municipals, sinó GINSA filial de SAGESSA. 
 
A més a més, al Registre Mercantil consta com a domini i direcció d’Internet legal de GESAT 
www.grupsagessa.cat. 
 
Tenint presents tots aquests fets podem afirmar que les paraules de l’alcalde no s’ajusten a la realitat i 
que el total de diners públics de Tortosa que gestiona SAGESSA, directament o mitjançant GINSA, són 
suficientment elevats com per a que el Govern municipal prengui mesures per esbrinar si la gestió per 
part de SAGESSA és adequada o pel contrari també a les Terres de l’Ebre s’han produït irregularitats. 
 
Cal tenir en compte també que el cas Innova ja ha arribat a les Terres de l’Ebre. Al febrer del 2014 es 
produeix la detenció de Bernardo Coslado, president d’Ambulàncies Baix Ebre. Segons va publicar la 
premsa, l’interrogatori es va basar en la relació comercial SAGESSA – Ambulàncies, és a dir, per una 
presumpta inflada de preus en el serveis d’ambulàncies entre l’empresa de Coslado i els hospitals de 
les Terres de l’Ebre gestionats per SAGESSA.  
 
L’alcalde de Tortosa la setmana passada va afirmar que totes les acusacions fetes per la CUP en l’àmbit 
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sanitari de les Terres de l’Ebre han quedat en no res. Des de la CUP Tortosa volem recordar-li que el 
propietari d’una de les empreses més potents de la zona en l’àmbit sanitari, Ambulàncies Baix Ebre, 
actualment està imputat per delictes tan greus com suborn, delicte societari i tràfic d’influències. 
 
Per altra banda, a l’octubre del 2013 el Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus va requerir al director de 
l’Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa factures a nom de Carles Manté o la seva empresa CCMM 
Estratègies i Salut, en relació als cobraments presumptament il·legals entre SAGESSA i aquesta 
empresa.  
 
Potser a Bel i Panisello els hi semblar d’allò més normal que un jutjat que investiga un dels casos que 
investiga un dels casos de presumpta corrupció més greus de Catalunya requereixi documentació a un 
dels hospitals públics de la ciutat, però des de la CUP creiem que si hi hagués un veritable interès 
general en la gestió dels diners públics, el Govern de la ciutat hauria d’estar tan preocupat per aquests 
fets com nosaltres. 
 
Per últim, ens agradaria fer referència a les paraules de l’alcalde de Tortosa en la roda de premsa que 
va realitzar el dimecres passat arran de la moció que avui presentem. L’alcalde va afirmar que no calia 
fer una auditoria externa perquè cada any se’n va una. Aquesta auditoria fa referència a l’informe que 
per Llei tota empresa mercantil ha de presentar al Registre anualment. Amb aquests informes les dades 
que s’aporten són tan generals que fan pràcticament impossible detectar irregularitats en la gestió, com 
ho mostra el fet que totes les empreses que estan essent investigades per presumpta corrupció també 
aportaven cada any el resultat d’aquestes auditories. 
 
També ens agradaria fer menció que l’empresa que GESAT va contractar al menys fins al 2012 per 
realitzar aquestes auditories, Faura - Casas, empresa que durant anys també va auditar a Innova,..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Ha sobrepassat en escreix el seu temps. Hauria d’anar 
finalitzant, si us plau. 
 
Intervenció de la Sra. Núria Rodríguez:  Em falten dos minutets. Puc? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde:  Home, haurà sobrepassat en 14 minuts..... 
 
Intervenció de la Sra. Núria Rodríguez:  Li demano si puc. Em queden dos minuts. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde:  Pot, però sap que s’ha extralimitat el temps que li hem donat, però pot 
utilitzar-lo. 
 
Intervenció de la Sra. Núria Rodríguez:  ... empresa coneguda per fer les auditories de Badalona Serveis 
Assistencials. A l’octubre de 2012 l’Ajuntament de Badalona canvia d’auditoria davant l’escàndol de les 
adjudicacions presumptament il·legals a l’empresa de Ramon Bagó. 
 
Davant d’aquesta realitat CUP Tortosa insisteix a fer una auditoria detallada i en col·laboració amb la 
interventora de l’Ajuntament. SAGESSA està essent investigada policial i judicialment i volem recordar al 
Ple de l’Ajuntament que Tortosa té dos hospitals gestionats per SAGESSA. 
 
Des de CUP Tortosa ens preguntem: què li permet a l’alcalde afirmar que els hospitals de SAGESSA de 
Tortosa no estan contaminats per la presumpta corrupció del cas Innova? Un informe anual que fan 
totes les empreses i que s’ha demostrat que no serveixen per detectar irregularitats? O una auditoria 
feta per una empresa que va ser incapaç de detectar contractes presumptament il·legals per valor de 
més de 12 milers d’euros. 
 
Per últim, ens agradaria que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa estigués a l’alçada de les circumstàncies 
i que es faci un vertader debat envers la nostra proposta, que no és altra que la de fer un auditoria 
controlada per la interventora d’una empresa que opera a Tortosa amb diners públics i que està essent 
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investigada judicialment per presumpta corrupció, és a dir, esperem que no s’actuï com en tantes altres 
ocasions en la que l’estratègia davant la manca d’arguments per rebutjar una proposta sigui la de 
desacreditar a qui ho proposa. 
 
I també esperem que no es faci servir l’argument de por, al·ludir als treballadors i treballadores dels 
hospitals de Tortosa gestionats per SAGESSA, doncs totes les persones que som aquí sabem que la 
fiscalització per part de la interventora de la gestió de SAGESSA en res afectaria negativament en les 
condicions de treball. 
 
Tanmateix, sigui quin sigui el resultat d’aquesta moció, des de la CUP Tortosa continuarem insistim per 
què la gestió dels diners públics de la ciutat sigui transparent, pública i mirant per l’interès de la 
ciutadania en general. Gràcies per l’atenció i disculpin el retard. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas no entraré, perquè saben que no 
ho faig a les mocions, a contestar qualsevol de les al·lusions personals, ho faré en qualsevol altre indret 
però no aquí al Ple. Vostès demanaven una discussió que tindran ara i suposa que acceptaran el 
resultat democràtic que es produirà al Ple.  
 
I, en tot cas, recordar-los-hi que l’Ajuntament de Tortosa no té interventora i té interventor. Només com 
una dada addicional. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, públic en 
general, bé, aquesta moció que ens acaben de presentar, la veritat és que està fonamentada amb un 
cúmul d’informacions incertes, fins i tot alguna falsedat. Jo intentaré de forma molt breu exposar alguna 
d’aquestes coses que per a nosaltres són errors o són incerteses. 
 
Innova, com bé deien, és un hòlding empresarial de l’Ajuntament de Reus i que res té a veure amb 
l’Ajuntament de Tortosa. L’única empresa que és 100% de l’Ajuntament de Tortosa és GESAT. 
 
Per altra banda, respecte a l’empresa SAGESSA cal recordar que el nostre Ajuntament només té un petit 
percentatge i que, per tant, no ens permet decidir sobre aquesta empresa. 
 
Respecte a la detenció del propietari de les Ambulàncies Baix Ebre, cal recordar que aquest contracte 
va estar signat per la Generalitat de Catalunya i que l’Ajuntament de Tortosa tampoc té res a veure. 
 
També caldria recordar que tots els problemes vénen del hòlding Innova i que, com hem dit abans és un 
grup propietat de l’Ajuntament de Reus i que totes les actuacions judicials i policials han afectat 
únicament a aquest hòlding. 
 
En quant al tema de les auditories externes cal recordar també que ja es fan auditories externes per 
empeses privades que res tenen a veure amb l’Ajuntament de Tortosa, ja que són empreses 
independents, i que aquestes auditories són tan extenses i detallades com marca la Llei i que qualsevol 
ciutadà les pot consultar al Registre Mercantil, com vostès bé deien, on queden inscrites cada any. 
 
Així mateix, els informes de la Intervenció municipal durant els últims 3 anys estan penjats a la web de 
l’Ajuntament de Tortosa. Parlem, naturalment de la societat municipal GESAT, ja que de la societat 
SAGESSA, com ja hem dit abans, aquest Ajuntament no en té el control. 
 
Per tot això que acabem de dir, al tenir aquesta moció moltes informacions dubtoses, la votarem en 
contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, senyora 
Núria Rodríguez representant de les CUP, membres de les CUP i ciutadania en general aquí present, bé, 

- 22 / 80 -           JACE / sbh 
  



per a nosaltres, per al Partit Popular a Tortosa és evident que els serveis municipals, i per extensió 
qualsevol servei públic, en la mesura en que estan finançats amb diners públics, és a dir, amb diners de 
la ciutadania, amb diners de tots, exigeixen dels seus gestors la més nítida transparència, així com la 
més eficaç i eficient gestió d’aquests serveis i d’aquests diners. 
 
Cal recordar que a la ciutadania l’empara tot el dret a saber quin ús es fa dels seus diners públics i 
quan hi hagi alguna sospita o alguna realitat d’un mal ús dels cabals públics hi ha que acudir a les 
instàncies que tenen la competència per investigar actes i en el seu cas depurar responsabilitats. 
 
Pel que pareix el tema està en aquesta fase, és a dir, en mans de la justícia que és qui exclusivament ha 
de determinar fets i, en el seu cas, responsabilitats. El prudent en aquests moments és que, més enllà 
del temps, en el seu moment i si procedeix, i nosaltres no ens oposarem, al contrari, votarem a favor i 
col·laborarem totalment, a que es facin les auditories que es vulguin, que per altra part ja s’estan fent 
en aquest Ajuntament, en l’àmbit competencial, que es facin les auditories que es vulguin en l’àmbit 
competencial propi de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Per tant, el nostre posicionament és contrari a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, senyora Núria Rodríguez 
i representants de la CUP que han signat aquesta moció, ens trobem novament davant d’una moció 
popular, en aquest cas avalada per un centenar de persones, on es demana que hi hagi una major 
transparència i fiscalització dels hospitals que gestiona el nostre Ajuntament, en aquest cas l’Hospital 
de la Santa Creu de Jesús i de la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
En primer lloc volem expressar que entenem el neguit i la preocupació que en general hi ha a la nostra 
societat sobre la gestió de la sanitat davant de presumptes casos de corrupció que estan esquitxant 
arreu del país a aquest sector. A més, això passa, ho comentàvem abans, en un context de retallades 
amb una clara intenció de privatització i mercantilització de la nostra sanitat, la qual en lloc de veure’s 
com un dret, amb les actuals polítiques s’està convertint en un  negoci privat per a alguns. 
 
Des d’Iniciativa en aquest sentit continuarem combatent aquestes polítiques de retallades i a la vegada 
també apostem per la transparència, tal i com hem demostrat en el Parlament en tots els debats que 
s’han fet al respecte. 
 
Pel que al cas que aquí ens ocupa, en primer lloc volem recordar que el nostre grup ara fa uns mesos ja 
va expressar clarament en aquest Ple en el debat precisament del nou pla de les auditories, que volíem 
la màxima transparència sobre totes les empreses municipals, sobretot a partir, arran de l’informe 
d’Intervenció de l’any 2011. En aquest sentit, no vam donar suport al nou pla d’auditories presentat pel 
Govern perquè l’auditoria financera sobre GESAT no s’havia encarregat d’acord amb la Intervenció, sinó 
que s’havia fet des de la mateixa empresa municipal. Per tant, aquesta proposta ja no va tirar endavant 
en el seu moment. L’equip de Govern ens va dir que l’auditoria ja estava dipositada en el Registre 
Mercantil i s’havia encarregat, per la qual cosa no es podia fer marxa enrera. Tot i això, nosaltres vam 
expressar una vegada més que s’hagués hagut de pensar abans i actuar abans i, per tant, fer l’auditoria 
d’acord a les recomanacions de l’informe d’Intervenció de l’any 2011. 
 
D’altra banda, i en aquest sentit crec que és just reconèixer pel que fa a la resta de les empreses 
municipals, no només de la sanitat, sinó totes les altres que hi ha al nostre Ajuntament, i també en una 
part de la gestió de GESAT, crec que és just també reconèixer que el Govern municipal sí que va canviar 
el procediment d’encarregar les auditories i en aquest sentit, a partir d’ara, ja s’està fent d’acord als 
criteris d’Intervenció. 
 
En aquest sentit, i tornant al tema que ens ocupa, quan demanàvem aquesta nova fiscalització de 
l’Hospital de Jesús, ho fèiem no per crear el dubte de si les coses no s’han fet bé o s’han fet malament 
en el passat, sinó per tenir una millor fiscalització i transparència, ja que és molt difícil en les 
circumstàncies actuals, com aquí s’ha dit, fer un control exhaustiu. De fet mai, i també crec que s’ha de 
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dir, en la història del nostre Ajuntament s’havia proposat fer les auditories seguint aquests criteris, però 
pensem que en els moments actuals i davant el que ha passat en altres llocs és ara més que mai 
recomanable fer-ho. Pensem i compartim per tant que avui en dia una bona part de la societat reclama 
aquesta gestió amb parets de vidre. 
 
Ara bé, també volem expressar alguns matisos en la forma i en moltes de les qüestions que es diu en 
aquesta moció. Al nostre parer hi ha alguns aspectes que no són del tot correctes i altres que es donen 
per fet coses que encara no s’han demostrat o finalment altres que no es poden realitzar, com a mínim 
en la forma en que es planteja. 
 
Per tant, per al nostre grup municipal és important fer aquests matisos perquè en un Estat de dret 
pensem que cal el màxim rigor, tant en les formes com en les demandes. Per exemple, es parla com si 
hi hagués un cas obert a SAGESSA, quan aquest no és a aquesta empresa sinó, com s’ha dit aquí, a 
Reus Innova. Ara per ara, legalment crec que no es pot afirmar que, perquè s’estigui investigant a Reus 
Innova, automàticament això afecti a la mala o bona gestió de SAGESSA o a la resta de les empreses 
municipals de, en aquest cas, de Reus. 
 
D’altra banda, tampoc encara hi ha una sentència sobre el cas de Reus Innova i pensem que cal 
esperar la resolució de la mateixa. 
 
Una altra qüestió important és el punt en que diu que les auditories les fan o no empreses externes. 
Sempre s’han fet per part d’empreses externes però el que caldria, també com aquí s’apuntava, es fer-
ho d’acord amb la Intervenció de l’Ajuntament. 
 
Però en aquest sentit també a la proposta i als acords de moció es diu textualment que s’encomani una 
auditoria de GINSA – GESAT – SAGESA amb els criteris de l’interventor de Tortosa. Entenem el que això 
significa però pensem que jurídicament és impossible perquè a SAGESSA només l’Ajuntament hi 
participa en un 5%. 
 
En conclusió, entenem i compartim la demanda general de la transparència i la millor fiscalització de les 
empreses municipals, tal i com venim reclamant des del nostre grup municipal des de l’informe 
d’Intervenció del 2011, i explicats tots aquests importants matisos per al nostre grup quant a la forma, 
donarem suport a aquesta per estar d’acord en termes generals en que cal millorar la transparència. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companys regidors, 
senyora Núria Rodríguez, que ha presentat la moció que ara estem discutint, bé, des d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de Tortosa sempre, sempre eh, hem defensat una sanitat de qualitat i una 
sanitat pública per a tots els ciutadans i ciutadanes. I estem contents que l’Ajuntament de Tortosa 
disposi de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús com a hospital municipal. Sabem que aquest centre ha 
estat fruit de l’esforç dels nostres conciutadans i dels seus treballadors i treballadores i cal recordar 
que és un centre que ja ve des de l’època medieval. 
 
Així també, des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem defensat la transparència en la 
gestió pública de les diferents empreses de l’Ajuntament, òbviament també de l’Hospital de Jesús i de 
la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
És per aquest motiu, fem, hem fet i farem una atenció especial a les auditories que ja existeixen. Per 
això i per esvair qualsevol dubte emplacem a l’alcalde de la ciutat que faci una presentació pública i en 
detall de les mateixes, creiem que cal aclarir qualsevol ombra de mala gestió. Sabem que els auditors 
han ficat de manifest diversos punts de millora, com per exemple la necessitat d’establir normes 
internes de contractació de servei i personal. 
 
Bé, confiant en la professionalitat dels auditors i sabent que legalment aquest Ple no té facultat 
d’aprovar una auditoria externa a SAGESSA, no tenim facultat de poder fer això, i sabent que a GESAT 
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sempre s’ha auditat de manera normativa, manifestem el nostre posicionament amb una abstenció i 
instem als responsables corresponents a portar a la pràctica les recomanacions que facin o que hagin 
fet els auditors. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyora Núria Rodríguez, representat de la Candidatura d’Unitat Popular de Tortosa, la moció 
que porta avui a debat en aquest plenari la Candidatura d’Unitat Popular de Tortosa planteja, per a 
nosaltres, diverses qüestions: per un costat la voluntat de transparència en la vida pública; d’altra 
banda l’aclariment de certs aspectes que ja estan investigats per l’autoritat judicial; i per un altre costat 
la demanda de millor fiscalització respecte a la gestió sanitària municipal a Tortosa. 
 
Vagi per endavant que des del nostre partit a Tortosa creiem en la transparència com a principi 
fonamental en la vida pública, com a principi fonamental en la vida interna de l’Ajuntament i així ho hem 
reivindicat constantment en aquest plenari.  
 
També és ben cert que al nostre creiem que en un Estat de dret és bàsica la presumpció d’innocència i 
no creiem, com hem dit moltes vegades en aquest plenari, en la política del “i tu més” que tant mal ha 
fet a tots els que estem per convicció democràtica en el servei públic. 
 
Analitzant el contingut de la moció podem veure que es plantegen un seguit de temes amb algunes 
dades incorrectes i barrejant diverses qüestions, que voldríem pensar que són per desconeixement del 
proposant.  
 
La moció planteja temes que no afecten a la gestió sanitària a Tortosa com són la investigació judicial 
en curs del cas Innova, que se subscriu exclusivament a l’Ajuntament de Reus, i el d’una empresa 
privada d’ambulàncies que se la investiga per un contracte amb la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Salut. Insisteixo que són temes que res tenen a veure amb la gestió sanitària 
municipal. 
 
Al nostre entendre, són temes que estan fora de l’àmbit de l’Ajuntament de Tortosa, que estan en via 
judicial, que cal respectar el seu desenvolupament i tramitació i que creiem que no s’han de barrejar en 
qüestions de la gestió purament municipal del centre Hospital de la Santa Creu i de la Clínica Terres de 
l’Ebre, així com de les empreses GESAT, EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu i Tortosa Salut. 
 
Analitzant les demandes de la moció, al nostre entendre aquest plenari no pot acordar que l’Ajuntament 
de Tortosa faci allò que no li pertoca per llei i ni està al seu abast respecte SAGESSA i GINSA. 
 
I pel que fa a la gestió municipal, en concret l’empresa GESAT, ja es fan des de fa anys les 
corresponents auditories externes, que s’han efectuat per diverses empreses i que d’acord amb la llei 
es fan públiques al Registre Mercantil i, per suposat, compten amb els corresponents informes de la 
Intervenció municipal. Aquestes dades són públiques i estan a l’abast de tothom. 
 
I en cas que, analitzades aquestes auditories, hi hagi algun aspecte que fora necessari més informació 
que se sol·liciti. I si després algú creu que hi ha indicis d’algun tipus de delicte, que es vagi a l’estament 
judicial competent a denunciar-ho directament. 
 
El nostre grup no entrarà a posar en dubte la tasca del control i seguiment que fa la Intervenció 
municipal a les empreses públiques, així com tampoc creiem que sigui democràtic sembrar dubtes 
sobre la seva feina.  
 
Transparència sí, tota i per part de tothom, però no podem suport a la moció presentada per la 
Candidatura d’Unitat Popular de Tortosa donat que el seu plantejament, al nostre entendre, és erroni i 
equivocat. Moltes gràcies. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, agrair de nou la 
participació ciutadana a través d’una moció presentada per la senyora Rodríguez, membre del partit de 
la CUP i avalada, en aquest cas, per 117 signatures. 
 
Començaré per dir que aquesta és una moció que entenem que conté moltes afirmacions que en cap 
cas són certes, que no responen a la realitat de com s’està gestionant a dia d’avui els centres de 
l’Ajuntament de Tortosa i vull dir per avançat que l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres 
de l’Ebre són un model de referència que ha costat molts esforços d’aixecar, de mantenir i que no tot 
val per desprestigiar-ho. 
 
També hi ha dades que res tenen a veure amb l’Ajuntament de Tortosa ni amb Tortosa i, per tant, 
considerem que s’han volgut mesclar coses que no tenen sentit amb la voluntat de confondre, 
desprestigiant la gestió de la sanitat pública a la nostra ciutat, que ara i abans ha estat correcta. I per 
demostrar aquest cúmul de despropòsits que entenem que conté la moció, aniré punt per punt, que 
crec que la ciutadania no mereix en cap cas que se’ls enganyi i, per tant, començaré dient que en cap 
cas l’Hospital de Jesús ha estat investigat. 
 
Si partim dels punts de la moció, puc dir que GESAT no pertany a Innova. GESAT és 100% de 
l’Ajuntament de Tortosa. GESAT no és cap filial de SAGESSA i SAGESSA no té ni una acció de GESAT. 
 
També dir que ens aporten uns poders però no ens aporten els últims poders, no sé si per 
desconeixement o no, però en tot cas dir que a dia d’avui els poders que ens aporten no són els que 
corresponen. I dir també que des del febrer de 2013 el conseller delegat és el senyor Pere Panisello, 
company regidor que és qui signa absolutament tots els contractes, totes les nòmines, tots els 
subministraments i també ho fa a la Clínica Terres de l’Ebre des de que l’Ajuntament de Tortosa l’està 
gestionant. No entenem per què no fan referència a aquests poders però en tot cas vostès sabran. 
 
L’EPEL, que també en fan referència, no forma part del grup SAGESSA, perquè és el mateix Ajuntament, 
és el propi Ajuntament i també allí tot ho signa el mateix regidor, el senyor Pere Panisello. 
 
Pel que fa a la petició d’una auditoria externa vers SAGESA i GINSA, no es poden fer per l’Ajuntament de 
Tortosa i suposo que això ho deuen saber, això ho han d’aclarir a Reus, que és on pertoca, perquè 
l’Ajuntament de Tortosa no tenim capacitat per demanar això, no podem fer-ho, no ens correspon com a 
Ajuntament. Rendim compte dels dos hospitals gestionats per la ciutat, gestionats..., rendim compte del 
que és GESAT però en cap cas podem demanar el que ens estant demanant. GESAT és qui decideix, ho 
torno a dir, no forma part de SAGESSA. És cert, tenim un contracte que ho gestiona, és cert, però no es 
decideix res en cap cas. 
 
Pel que fa a les afirmacions que comprenen el setè dels punts, entenem que estan parlant del cas 
Innova, que serà el que serà però que en tot cas és un tema que pertoca al municipi de Reus, que no 
ens pertoca a nosaltres i que no tenim l’Ajuntament de Tortosa ni la ciutat de Tortosa res a veure. 
 
Al punt vuitè ens tornen a parlar del cas Innova pel que fa al tema de les Ambulàncies Baix Ebre i aquí 
estan volent embolicar un tema que res té a veure amb l’Ajuntament de Tortosa i que demostra molt 
mala fe per tal de voler involucrar a l’Ajuntament de Tortosa en una cosa que no tenim absolutament 
res a veure, perquè en aquest cas es tracta d’un contracte que no està prestant l’Ajuntament de Tortosa 
en cap cas ni cap societat de l’Ajuntament de Tortosa i, per tant, dir que si la corrupció existeix i s’ha 
produït, res té a veure ni amb l’Hospital de Jesús ni amb la Clínica Terres de l’Ebre. 
 
A més a més, i per donar tota absoluta informació, Ambulàncies Baix Ebre no ha facturat ni un euro a 
l’Hospital de Jesús, i a la Clínica Terres de l’Ebre va fer una factura de 133€ per un servei que va 
prestar. Per tant, ja em diran si aquesta és la gran trama en la qual està involucrada l’Ajuntament de 
Tortosa o les societats de l’Ajuntament de Tortosa en quant a salut. 
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Al novè dels punts afirmen que s’està investigant a l’Hospital de Jesús. I aquí és absolutament fals que 
s’estigui investigant a l’Hospital de Jesús. El que s’ha fet, també ho saben vostès, és demanar per carta 
al director si existia alguna relació contractual del senyor Manté amb l’Hospital de Jesús i el que s’ha 
contestat pel propi director de l’Hospital és que no hi ha cap relació contractual, cap factura del senyor 
Manté amb l’Hospital de Jesús. I no es va adreçar ni al Consell d’Administració, ni al president del 
Consell d’Administració, sinó al director de l’Hospital i això no és absolutament cap investigació judicial. 
 
Pel que fa al que comenten al punt 10 i al punt 11, que ens citen un regidor de l’Ajuntament de Reus, 
amb tot el respecte per aquest regidor, no té res a veure amb l’Ajuntament de Tortosa ni amb el que 
estem gestionant a dia d’avui, ni amb les competències que tenim nosaltres, que van, no poden anar 
més enllà del que nosaltres tenim com a sol·licitat.  
 
Si passem a les conclusions, després de veure tots aquests punts, ens diuen que hi ha una gestió 
fraudulenta d’Innova, que hi ha un cas Innova, és cert però en cap cas hi ha un cas SAGESSA i en tot 
cas res tenim a veure l’Ajuntament de Tortosa ni la ciutat de Tortosa. 
 
Després ens diuen, tornen a reiterar el tema de que hi ha una relació pel que fa a les Ambulàncies Baix 
Ebre. No hi ha absoluta cap relació, ja els ho he dit abans, més enllà del que els hi he dit no hi ha cap 
relació entre l’Ajuntament de Tortosa, la Clínica Terres de l’Ebre, l’Hospital de Tortosa amb Ambulàncies 
Baix Ebre. 
 
I pel que fa a l’Ajuntament de Tortosa sempre ha fet el que ens pertoca pel que fa a demanar comptes i 
a clarificar qualsevol dubte. 
 
Diuen que hi ha proves notòries. Doncs, el que demanaríem és que ho demanessin allà on pertoca, al 
Consell d’Administració, no en aquest cas a l’Ajuntament de Tortosa, que no hi tenim cap competència. I 
si hi ha un problema a Innova, hi ha un problema que en tot cas es determinarà a la justícia, no hi ha 
cap problema a Tortosa. 
 
Ens sembla perfecte que continuïn, que parlin de la sanitat pública, nosaltres també hi creiem encara 
que molts no ho pensin. Hi creiem absolutament amb la sanitat pública perquè si no ho creguéssim, i 
això també li diria al senyor Jordán, no haguéssim adquirit la Clínica Terres de l’Ebre, que a dia d’avui 
seria una clínica privada o hagués desaparegut. Per tant, creiem absolutament amb la gestió pública, 
com s’ha demostrat gestionant l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i gestionant la Clínica Terres de 
l’Ebre. 
 
I pel que fa als acords, dir, reiterar.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyora Roigé, s’acaba de passar però com que també s’ha 
passat la proposant, li donaré la mateixa flexibilitat que li he donat a la proposant i a algun altre 
portaveu. Pot continuar. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua la Sra. Roigé amb la seva intervenció: Ja finalitzo. 
 
Pel que he dit, per tots els apunts, dir que totes les auditories són externes. GINSA i SAGESSA nosaltres 
no podem aprovar cap auditoria perquè no ens correspon, no, no tenim competència per fer-ho. GESAT 
sí que és de l’Ajuntament de Tortosa i sí que s’audita i sí que s’exposa tot el que hi ha al seu moment. 
L’auditoria busca i si hi ha irregularitats, i exposa el que representa cada concepte de despesa però 
s’analitza tot i així l’interventor després ho analitza. 
 
Clarificar que la gestió de l’Hospital no l’analitza l’interventor, l’interventor el que fa és formular el 
compte general, incorporar-ho tot el que diuen les auditories. 
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Demanen també fer públic uns informes, uns informes que ja són públics i que a més a més, des de fa 
3 anys es publiquen, es pengen a la pàgina web i, per tant, complim més enllà de la legalitat pel que fa 
al que nosaltres som competència. I també demanen que es faci amb la major brevetat possible, quan 
això ja s’està produint. I demanen, a més, efectuar diferents mesures per part de l’interventor, quan no 
és competent per tal ni de fer cap intervenció, ni encomanar-li res pel que fa a SAGESSA ni pel que fa a 
GINSA perquè, evidentment, no pot fer algo que no li correspon i que no li pertoca. 
 
Per tant, és evident que no podem aprovar una moció com l’ha presentat, perquè la major part de les 
coses no corresponen a l’Ajuntament de Tortosa, no són competència, són propis d’un altre ajuntament, 
segurament s’han equivocat d’ajuntament o agafen una moció presentada al seu moment a 
l’Ajuntament de Reus i la porten aquí a l’Ajuntament de Tortosa volent crear falses notícies respecte al 
que s’està produint a dia d’avui. 
 
I acabo reivindicant la bona gestió de l’Hospital de Jesús, ara i abans; també la gestió de la Clínica 
Terres de l’Ebre per part de l’Ajuntament de Tortosa i només cal veure el grau de satisfacció dels seus 
usuaris, tant de l’Hospital com de la Clínica. Per tant, demanaríem que paressin amb aquestes 
mentides, que no vulguin enganyar a la gent partint de coses que no ens corresponen a l’Ajuntament de 
Tortosa, perquè darrera de l’Ajuntament de Tortosa, encara que no els hi agradi sentir-ho, hi ha gent 
que ha treballat moltíssim per fer possible que aquest Ajuntament tingui el prestigi que té a dia d’avui. 
 
 

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

*-*-* 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SR. PERE PANISELLO ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA] 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
07. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN COMMEMORACIÓ 
DEL 28 DE JUNY, DIA DE L’ALLIBERAMENT I L’ORGULL LGBT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades pels grups que la 
subscriuen: 
 
“ El 28 de juny de 1969, la policia va irrompre de manera brutal a l’Stonewall Inn, un bar del barri 
novaiorquès de Greenwich Village, pel sol fet de ser freqüentat per persones LGTB. Aquest fet, que es 
derivà en enfrontaments que van durar diversos dies, determinà un punt d'inflexió històric en la lluita 
pels drets de gais, lesbianes, bisexuals i persones transgèneres. Des de llavors, cada 28 de juny se 
celebra el dia de l’alliberament o de l’orgull LGTB. 
 
El col·lectiu LGBT, com feren abans els moviments sufragista, feminista o pels drets civils als EUA, ha 
aconseguit assolir de forma desigual el reconeixement legal dels seus drets. I és que malgrat els 
avenços legislatius assolits en alguns estats, l’homosexualitat encara està perseguida i castigada a 
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molts països (fins i tot amb la pena de mort) i molts d'altres no disposen de cap mena de legislació, fet 
que deixa les persones LGTB en una situació d'indefensió davant de qualsevol acte de discriminació. 
 
A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l’equiparació legal 
del col·lectiu LGTB a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a 
ser adoptats per famílies homoparentals i la creació per part del Govern de Catalunya de polítiques 
adreçades específicament a aquest col·lectiu. Un drets dels que gaudeixen milers de persones i que no 
poden ser retallats per cap Govern o tribunal. 
 
Però un cop assolida la igualtat legal, cal que l’Administració pública disposi de les eines necessàries 
per aprofundir en la normalització social, articulant polítiques adreçades a aconseguir aquest objectiu. 
El respecte a la diferencia és un pilar de les societats democràtiques i no pot acceptar-se cap tipus 
d'agressió verbal, física o psíquica en l’àmbit laboral, educatiu, familiar o urbà sense una resposta legal 
proporcional a l’agressió. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. El Ple municipal manifesta el seu suport i s'adhereix a la commemoració que les entitats i 
institucions del nostre país han celebrat en motiu del 28 de juny, Dia per l’Alliberament i l’Orgull de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals, i celebra l’èxit de la Festa de la Llibertat celebrada a Tortosa 
el passat dia 27. 
 
SEGON. El Ple municipal rebutja tota forma d'homofòbia, una patologia individual, col·lectiva i social que 
té importants conseqüències i implicacions destructives que es poden traduir en discriminació, rebuig i 
violència, i malmeten la convivència. Es declara Tortosa ciutat lliure d’homofòbia i transfòbia. 
 
TERCER. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en 
igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del 
col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 
 
QUART.  El Ple dóna suport a la "Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia" presentada al Parlament de 
Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquesta proposta compta amb una esmena que en tot cas 
no sé si la farà vostè mateix també, senyor Monclús. 
 
Doncs, té la paraula el senyor Monclús, cinc minuts per exposar la moció i el tracte habitual. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Gràcies. 
 
El 28 de juny de l’any 1969 la policia va irrompre d’una manera brutal a un bar d’un barri de Nova York 
pel sol fet de que era freqüentat per persones lesbianes, gais, transsexuals o bisexuals. Aquest fet, el 
que va conduir és a enfrontaments que van durar diversos dies, i va determinar un punt d'inflexió 
històric en la lluita pels drets de gais, de les lesbianes, dels bisexuals i de persones transgèneres. Des 
de llavors, des d’aquests enfrontaments cada 28 de juny se celebra el dia de l’alliberament o de l’orgull 
lèsbic, gai, transsexual i bisexual. 
 
Aquest col·lectiu, com feren abans moviments com els feministes o pels drets civils als Estats Units 
d’Amèrica, han aconseguit de forma desigual el reconeixement legal dels seus drets. I a pesar dels 
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avenços legislatius aconseguits en alguns estats, l’homosexualitat encara està perseguida i castigada a 
molts països, tots ho sabem, inclús amb la pena de mort. I molts altres no disposen cap classe de 
legislació i això fa que deixi a les persones LGTB en una situació d'indefensió davant de qualsevol acte 
de discriminació. 
 
A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l’equiparació legal 
del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual i bisexual a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix 
sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i la creació per part del Govern de 
Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu. Uns drets dels que “disfruten” 
moltes persones i que no poden ser retallats per cap Govern o tribunal. 
 
Però un cop aconseguida la igualtat legal, cal que l’Administració pública disposi de les eines 
necessàries per aprofundir en la normalització social, articulant polítiques adreçades a aconseguir 
aquest objectiu. El respecte a la diferencia és un pilar de les societats democràtiques i no pot acceptar-
se cap tipus d'agressió verbal, física o psíquica en l’àmbit laboral, en l’educatiu, en el familiar o urbà 
sense una resposta legal proporcional a l’agressió. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords. Això eren cinc acords i hem retirat, per consens, a la Junta de Portaveus 
el que estava signat amb el punt quatre. Passaré a llegir-los: 
 
Primer: El Ple municipal manifesta el seu suport i s'adhereix a la commemoració que les entitats i 
institucions del nostre país han celebrat en motiu del 28 de juny, Dia per l’Alliberament i l’Orgull de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals, i celebra l’èxit de la Festa de la Llibertat celebrada a Tortosa 
el dia 27 del mes passat. 
 
Segon: El Ple municipal rebutja tota forma d'homofòbia, una patologia individual, col·lectiva i social que 
té importants conseqüències i implicacions destructives que es poden traduir en discriminació, en 
rebuig i violència i, òbviament, malmeten la convivència. I es declara Tortosa ciutat lliure d’homofòbia i 
transfòbia. 
 
Tercer: El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en 
igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del 
col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 
 
I quart:  El Ple dóna suport a la "Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia" presentada al Parlament de 
Catalunya i aprovada pel Consell Nacional de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. 
 
El quart punt, que hem dit que hem tret per consens, comprometia al pròxim Govern municipal en quant 
al Dia Internacional de l’Orgull d’aquest col·lectiu, que és més enllà del fet en el qual té competències o 
té aquest..., en aquestes eleccions els diferents responsables dels grups municipals i els grups 
municipals. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Monclús, bé, a Plataforma per Catalunya sempre hem defensat la llibertat individual, per tant, la 
llibertat de poder gaudir d’una sexualitat entre adults plena i consentida, amb les opcions, amb els 
gustos personals que cadascú tingui, doncs, no ha de ser cap excepció. 
 
La realitat és que, com en qualsevol altre grup de persones, entre els nostres afiliats, simpatitzants hi 
ha gent que, bé doncs, que tenen qualsevol opció sexual i ho respectem absolutament. De fet, són gent 
que ho viuen amb tota la tranquil·litat del món, que no han tingut mai cap problema, que no hem tingut 
mai cap tipus de violència en absolut. Estem parlant d’una cosa que al segle XXI és absolutament 
normal i que em sembla que tampoc no li hem de fer, no li hem de pegar més voltes. 
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El que sí que m’agradaria recordar és que precisament aquests països que el senyor Monclús parlava 
on aquestes persones són perseguides, inclús fins a la mort, són països islàmics. I també vull recordar 
que aquí, sembla que aquí hi ha una sèrie de gent que ens vol, que ens demana cada dia que hem de 
ser respectuosos amb aquesta ideologia islàmica. Bé, la veritat és que ja veiem com van les coses, als 
seus països els maten i no tenen cap, cap tipus d’inconvenient. 
 
Bé, tal com deia, una cosa que és normal, que fa molts anys que és normal, que fa molts anys que no 
passa absolutament res, no entenem com que hem de continuar pegant-li voltes. Miri, aquí sap que 
passa? Que aquella persona que fa de la seva sexualitat, de la seva intimitat, fa un xou mediàtic i fa un 
espectacle públic, que és el que passa amb això, doncs home, jo també he d’entendre o també hem 
d’entendre, doncs home, que també ha de saber acceptar les crítiques. Crítiques, ull, mai violència, ni 
insults, ni amenaces, ni tot això, evidentment no. Simplement, que aquell que fa de la seva intimitat un 
espectacle públic també ha de ser capaç de, bé, d’aguantar les crítiques eh. 
 
Per tot el demés, bé, nosaltres aquesta no la votarem a favor perquè no creiem que la sexualitat hagi de 
ser un xou públic i, per tant, ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nosaltres també estem totalment d’acord en la moció i en el fet de que ja està assolida la igualtat legal 
del col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual, doncs ara crec, creiem que hem d’anar a aprofundir i 
endinsar-nos més en la seva normalització social. 
 
I no podem acceptar, no es pot acceptar cap tipus d’agressió, sigui verbal, física o psíquica en l’àmbit 
laboral, en l’educatiu, en el familiar o en l’urbà, és a dir, hem de rebutjar tota forma d’homofòbia i 
transfòbia en la cerca, en la “búsqueda”, en la conquesta d’una, democràtica sempre, d’una 
convivència també democràtica, i per dir-ho d’alguna forma educada i respectuosa amb la resta dels 
ciutadans que viuen en aquest país. 
 
I en aquest camí, creiem nosaltres, cal optimisme, com per exemple aquest optimisme s’expressa, es 
desprèn, de que hi ha gent, existeixen lleis igualitàries a tot l’Estat i que d’una forma general la 
tolerància ja està dintre de la majoria de la població, i a títol d’exemple expressiu, no?, fotogràfic, allò 
visual, fa molt poc el rei Felip VI va rebre en audiència pública tots aquests col·lectius dintre de la 
normalització que ha de ser. 
 
Per tant nosaltres votarem, com hem dit al principi, a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, es calcula que un 
10% de la població segons diferents estudis, i això també passa a Tortosa i a les Terres de l’Ebre per 
tant, és població gai, lesbiana, bisexual i menor mesura transsexual. Una condició per la qual encara 
avui dia, malauradament, es discrimina a totes les persones, tant al nostre país com aquí també s’ha dit 
a altres països del món, on fins i tot hi ha aprovada la pena de mort per a aquests col·lectius. 
 
Per tant, estem parlant d’un dret humà que es vulnera a molts de llocs i que a casa nostra encara hi ha, 
malauradament segons tots els indicadors socials, discriminacions. 
 
M’agradaria, en relació al que comentava el senyor Casanova i parlant dels països islàmics, també fer 
una referència, que és cert, que hi ha homosexuals als països islàmics que són islàmics i que per tant el 
problema no és el tema de l’islam, sinó el masclisme o l’homofòbia que hi ha dins d’aquesta cultura o 
d’aquesta religió com passa també amb altres religions més properes a casa nostra. Per tant, no pel fet 
de ser islàmic, automàticament ets homòfob perquè hi ha islàmics que són homosexuals. 
 
En tot cas, crec que és important, més enllà d’aquest matís, recordar la lluita pels drets de LGBT que es 
van començar als Estats Units ja fa molt de temps a partir d’una revolta en contra de les autoritats de la 
policia que perseguia a la població homosexual, d’aquí ve el Dia de l’Orgull Gai, perquè es van revoltar. 
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A l’igual que va passar amb els drets civils als Estats Units pel vot, pel sufragismes o el feminisme en 
diferents països també, en aquest cas, d’Europa. 
 
En aquest sentit, sortosament Catalunya és una país avançat en formar part d’Europa i en formar part 
d’una comunitat que ha aprovat lleis igualitàries com és el matrimoni, com és l’adopció. També 
m’agradaria fer referència en aquest sentit que a la nostra ciutat, fa uns anys, des de l’Ajuntament es 
van fer algunes activitats relacionades amb aquesta temàtica quan precisament s’estaven aprovant 
totes aquestes lleis, però el cert és que encara queda molt de camí per recórrer en una vertadera 
igualtat a nivell social. En el món del treball, en el món de les escoles, de l’ensenyament, en diferents 
àmbits, en l’àmbit de les famílies encara hi ha, malauradament, molta homofòbia, tant a la nostra ciutat 
com al nostre país. 
 
Per tant, evidentment, el nostre grup considera que aquesta moció és totalment encertada. Donarem 
suport a tots els punts. 
 
M’agradaria ressaltar també en el primer punt aquesta referència que es fa a la festa de la llibertat que 
es va celebrar el divendres passat, on el nostre partit, el nostre grup ha participat activament, on hi 
havia gairebé mig miler de persones entre la manifestació i els actes, on allí no va haver cap xou, ho dic 
perquè el senyor Casanova diu que hi havia xous de la sexualitat, i que el que hi havia eren moltes 
famílies, molts de iaios, molts de xiquets reclamant precisament igualtat i dignitat per a aquest 
col·lectiu. 
 
En segon lloc, també evidentment donarem suport a la declaració de Tortosa com a ciutat lliure 
d’homofòbia i transfòbia. També el tercer que expressa el reconeixement en aquesta diversitat afectiva. 
I finalment, tot i que ja es va fer en el seu dia perquè ho va presentar el Partit Socialista, també ens 
sembla positiu que l’Ajuntament torni a donar suport a aquesta proposició de llei que s’està debatent al 
Parlament amb la majoria, crec, de partits polítics, però no sé si són exactament tots que donen 
precisament suport a una llei per eradicar l’homofòbia. 
 
Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, la Llei contra l’homofòbia és un projecte de llei presentat el 9 de maig de 2013 al Parlament 
de Catalunya. Un projecte de llei a la qual es va oposar frontalment el Partit Popular i al qual 
Convergència i Ciutadans van fer un seguit d’importants esmenes demostrant que per part de la dreta 
encara hi ha algun conflicte amb les lesbianes, bisexuals, gais i transsexuals. Però bé, s’està tramitant. 
 
Una Llei que fa més d’un any que volta pel Parlament, un Parlament que sustenta, gràcies a Esquerra 
Republicana, el Govern de les retallades de Convergència i Unió. 
 
Fa un any el nostre grup municipal va presentar davant d’aquest plenari una moció de recolzament a 
aquest projecte de llei, una moció que va ser aprovada per una ampla majoria. Un any després  vostès, 
els senyor d’Esquerra Republicana, es desperten i presenten un text molt similar, benvingut sigui. Sigui 
quina sigui la raó, donem la benvinguda a la seva iniciativa i, per descomptat, votarem que sí. 
 
I des d’aquí també felicitar a l’organització de la festa de la llibertat 27 de juny a Tortosa amb motiu de 
la commemoració del Dia per l’Alliberament i Orgull de Lesbianes, Gays, Bisexuals i Transsexuals. 
 
Fóra molt senzill donar suport a aquesta moció només invocant a la Declaració universal dels drets 
humans que afirma que tots els ciutadans són iguals davant la llei i sense que pugui prevaldre 
discriminacions per raó de sexe. 
 
Fóra molt senzill donar suport només dient que, tal i com recull l’article 10 de la Constitució, la dignitat 
de la persona és un dret fonamental. 
 

- 32 / 80 -           JACE / sbh 
  



Fóra molt senzill quedar-nos satisfets dient que ja tenim una Llei que reconeix el matrimoni entre dos 
persones del mateix sexe, aprovada al 2005 pel Govern socialista, justament ara fa pocs dies ha fet 9 
anys. 
 
Però, tristament, no és així de senzill. Per desgràcia avui encara hi ha persones que són discriminades 
per la seva condició sexual i per defensar-les no n’hi ha prou només en fer gestos cara a la galeria i 
mirar-nos les coses des de la vorera. En aquest tema no caben titubejos, ni rialletes, ni vergonyes. En la 
defensa dels drets dels ciutadans no caben dubtes. No podem oblidar que tots i totes som iguals 
davant la llei i per això no és acceptable cap regateig de drets, cap ni un. Ni és acceptable cap mena de 
discriminació. Ni és acceptable cap atac a una persona per la seva condició sexual, cap ni un. La 
dignitat és negociable, la igualtat és completa o no és igualtat. 
 
Les lesbianes, transsexuals i bisexuals i gais tenen un dret a viure en pau, a fruir de la seva condició de 
ciutadà amb tots els drets i tots els deures que això implica. Solament així podem avançar en el 
respecte social cap a la diversitat que representa qualsevol condició sexual. Amb aquesta conquesta 
tots serem més lliures i segur que també farem un millor món. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, Convergència i 
Unió, com no pot ser d’una altra manera, votarà a favor d’aquesta moció perquè també volem que aquí i 
a tot arreu tothom pugui viure la seva sexualitat amb total llibertat i normalitat, perquè cal reiterar les 
vegades que faci falta l’absolut rebuig a la discriminació per raó de sexe. 
 
Tortosa, com han dit alguns dels portaveus que m’han precedit, va celebrar el passat 27 de juny, per 
primera vegada, la festa per la llibertat. Aquest Ajuntament s’hi va sumar amb la participació i la 
presència de l’alcalde i de diferents regidors i, per tant, celebrem que així es produeixi i que es produeixi 
amb tota la normalitat, perquè la voluntat és continuar de forma ferma contra l’homofòbia, i n’és un 
exemple el que s’està tramitant al Parlament.  
 
I aquí li voldria dir al senyor Roig que el que va fer Convergència i Unió va ser votar a favor de que es 
tramités aquesta Llei. I a més a més de votar a favor de que es tramités aquesta llei, aquesta proposició 
de llei, el propi Govern en té una en tràmit, un avantprojecte de llei pel propi Govern. I sap que passa? 
Que ara es legisla perquè quan vostès governaven el país durant 7 anys, presidint amb dos presidents 
socialistes no van ser capaços de legislar en aquest sentit cap llei en contra de l’homofòbia. Per tant, 
que el Partit Socialista avui ens vulgui donar lliçons d’una cosa que, a més a més, hem aprovat al 
Parlament, em sembla absolutament patètic. I ja no li dic res més perquè ja sap el que pertoca de voler 
aprofitar una moció com aquesta, votada pràcticament per tots els grups a l’Ajuntament, de voler-ne fer 
política absolutament barata, em sembla bastant patètic. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Jo crec que en nom dels regidors 
que hem donat suport hem d’estar contents de que pràcticament per majoria s’hagi aprovat aquesta 
moció que l’únic que busca és donar suport, rebutjar a aquest col·lectiu, rebutjar l’homofòbia i 
reconèixer els drets d’aquest col·lectiu.  
 
I crec que el senyor Casanova el que està és confonent la gimnàstica  i la magnèsia, com es diu, perquè 
no té res a veure que a alguns llocs estigui considerat com a pena de mort amb el que aquí estem 
acordant i el que aquí es proposa. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies. Només, a veure, jo quan he parlat dels països 
islàmics feia referència als països on realment, o sigui, el Govern és islàmic. Per tant, que dintre de 
l’islam hi hagi gent, bé, que practiqui l’homosexualitat, evidentment, però no ho faran als seus països 
perquè si ho fan allà ja sabem com acabaran. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
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Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, només per..., suposo que per concloure, o sigui, tenir 
present que aquesta moció no té res a veure els punts amb el que pugui passar a l’altra part del món. 
Per tant, no entenc com vostè s’ha manifestat amb respecte a les inclinacions sexuals de tothom i que 
l’hagi votat en contra. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: No, no l’he votat en contra jo. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, jo els demano..., queden moltes mocions encara i, per 
tant, si es van al·ludint molt aquí podem sortir força tard. Jo no tinc inconvenient eh, el que calgui, però 
crec que si ens ajustem al temps serà millor. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (1), CiU (11), PSC 
(3), I-ET-E (2) i PP (1), i una abstenció corresponent al membre de al corporació del grup municipal de 
PxC. 
 
 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER UNA REFORMA 
CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L’INICI D’UN 
PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa Entesa per 
Tortosa, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades durant el debat 
pels grups que la subscriuen: 
 
“ En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó i la coronació com a nou rei de l’Estat espanyol a 
Felip VI es posa de manifest la fi de règim que viu el sistema polític i en especial el model d'Estat i les 
relacions Catalunya - Espanya, aprovats després de la dictadura i en el període de la transició 
democràtica. 
 
Un model que ha regnat a l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s'ha demostrat esgotat i 
accentuat pel fet que moltes generacions no l’han pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la 
convocatòria d'un referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot allò 
que afecta les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model 
de societat desitgen. 
 
Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del llegat 
social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar que no acceptem un relleu 
automàtic mitjançant una Llei orgànica sense obrir l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i 
debatre i decidir sobre el model d'Estat. 
 
A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 
 
Per aquests motius, el grup d’INICIATIVA - ENTESA PER TORTOSA proposa al Ple els següents ACORDS 
 
PRIMER - L'Ajuntament de Tortosa reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés constituent per a 
plantejar la República i un altre model d’Estat utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució 
Espanyola. 
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SEGON - Declarem esgotat el model d’Estat actual i cridem a la ciutadania a exigir la reforma de la 
Constitució i la convocatòria d'un referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi amb els seus vots la 
forma d'Estat que prefereix. 
 
TERCER - Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i que el poble de 
Catalunya s'expressi en llibertat el proper 9 de novembre. 
 
QUART - Fer arribar els acords a la Casa Real, al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat 
espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea i al 
Parlament de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Iniciativa Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Senyor alcalde, regidors i regidores, tal i com vam manifestar 
públicament en el darrer Ple, vam explicar i vam expressar que presentaríem una moció per a que el 
nostre Ajuntament es posicionés a partir del que ha passat en aquestes últimes setmanes a l’Estat 
espanyol, del qual en aquests moments, ens agradi o no, encara en formem part. 
 
I el que ha passat és que hi ha hagut una abdicació per part del cap de l’Estat, per part del rei Joan 
Carles que, com a monarca, evidentment, ha deixat el seu títol hereditari al seu fill, en aquest cas ja al 
nou rei Felip VI. 
 
En aquest sentit, a la societat catalana i també a la societat tortosina en particular ha aparegut un 
debat sobre el model d’Estat, en el qual en aquests moments estem i, per tant, un debat sobre si cal 
continuar amb l’actual monarquia constitucional o, per una altra banda, cal apostar per una república 
amb tots els valors que representa el republicanisme. 
 
En aquest sentit, a més a més a Catalunya i de manera particular amb el procés en que està immersa la 
immensa majoria de la societat, el procés sobiranista, aquest també és un element clau perquè en el 
futur també Catalunya haurà de decidir si aposta per ser una república o ser una monarquia o qualsevol 
altra de les opcions que hi ha en aquests moments a l’aire. 
 
Tot i això i centrant-nos en el que passa en aquests moments, el que està clar és que l’actual sistema 
de monarquia va ser un pacte que va haver durant la transició democràtica, en uns moments difícils on 
veníem d’una dictadura, on hi havia un perill evident de l’involucionisme i, per tant, de tornar a uns 
temps molt negres i molt durs per al nostre país. En aquest sentit pensem que la monarquia ha realitzat 
alguns encerts, però també molts errors, sobretot i de manera significativa durant aquests últims anys. I 
també pensem, i de fet és així, que la majoria de l’actual població no hem pogut decidir precisament 
sobre aquest model d’Estat en relació a monarquia o república. 
 
Des del nostre grup municipal, des d’Iniciativa – Entesa per Tortosa no podem acceptar un relleu 
automàtic després de l’abdicació del rei Joan Carles I, quan a la societat hi ha aquest debat, si realment 
és aquest un dels desigs de la ciutadania. I és per això que hem portat aquesta moció per què el nostre 
Ajuntament, com ho estan fent molts de Catalunya i de l’Estat espanyol, es pronunciï a favor d’un 
referèndum, precisament per a que els tortosins i tortosines poguéssim decidir també el futur model del 
nostre Estat. 
 
Els acords que els hi proposem són, en primer lloc, reclamar a l’Estat espanyol impulsar un procés 
constituent per plantejar la república i un altre model d’Estat utilitzant tots els mecanismes que 
legalment estan establerts a la mateixa Constitució Espanyola. 
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En segon lloc pensem que està esgotat l’actual model d’Estat i cridem a la ciutadania a exigir la reforma 
d’aquesta Constitució i la convocatòria d'un referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi amb els 
seus vots la forma de l'Estat que prefereix. 
 
En tercer lloc també proposem que declarem que hem de continuar, pel que fa a Catalunya, en el 
procés per exercir el dret a decidir i per tant, també, que el poble de Catalunya s'expressi lliurement, 
com aquí en aquest Ajuntament hem dit, el proper 9 de novembre. 
 
I finalment, fer arribar els acords a la Casa Real, al Congrés dels Diputat, al Senat, al Govern de l’Estat, 
al Govern de la Generalitat, així com a la Presidència de la Unió Europea. 
 
Per tant, sotmetem a votació aquesta qüestió que pensem que, tot i ser simbòlica, està al debat de la 
nostra societat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquí mateix, 
en aquesta mateixa sala nosaltres hem dit en diverses ocasions que la monarquia és un sistema 
totalment caducat al segle XXI. I encara més la monarquia espanyola d’aquests últims 39 anys, que ha 
estat còmplice de la casta política i de la gran banca que ens han portat a la situació que estem patint 
des de fa temps. 
 
Ara bé, cal anar al “tanto”. Quina mena de república volem? Què volem? Una república a la francesa, on 
algunes de les formacions aquí representades serien il·legals per buscar el trencament, la ruptura de 
l’Estat? Volem una república com l’alemanya, on cap de les regions, territoris o landes, com en diuen, 
tenen les competències i el nivell d’autogovern que té Catalunya o el País Basc? Volem una república a 
la suïssa, on tots els temes importants es decideixen per referèndum i els ciutadans poden dir la seva, 
cosa que cap Govern ha permès fer aquí? Ens han preguntat alguna vegada a cap de nosaltres què en 
pensem de la immigració, de la seguretat ciutadana, dels salaris dels representats públics, dels 
impostos que paguem per tenir uns serveis moltes vegades més propis del Tercer Món que no d’un país 
europeu? Què en pensa la gent? Ens han preguntat què en pensem de les retallades en sanitat i 
educació? No ens han preguntat mai res, res, ni paraula. 
 
Volem una república com tenen alguns països sud-americans, suposades democràcies, que no són altra 
cosa que dictadures bananeres, on es reprimeix al poble, se’l fa passar gana i fins i tot se’l tortura i se 
l’assassina? O volem una república islàmica, la pitjor de les dictadures, de la que semblen tan 
enamorats el senyor Àngel Colom de Convergència i el senyor Junqueras d’Esquerra Republicana, que 
cada dia es fan la foto amb immigrants visitant mesquites.  
 
Per cert, avui sortia a la premsa, si no recordo malament aquest matí, que una..., bé, que sembla ser 
que Convergència i Esquerra Republicana donaran suport a fer una gran mesquita a Barcelona, sempre 
i quan els 100.000 musulmans que tenen dret a vot a Catalunya votin a favor de la consulta aquesta 
que volen fer el dia 9 de novembre.... No, no, no, que votin a favor de la consulta. No a favor de 
Convergència, això no ho sé, això no ho sé. Per a que vagin a votar i votin a favor de la consulta. 
 
Bé, algunes d’aquestes repúbliques que acabem d’anomenar aquí, evidentment, no ens interessen de 
cap manera. El que pensem és que cal una reforma a fons, de dalt a baix de la Constitució espanyola, 
redefinir el model d’Estat, redefinir el model territorial, eliminar tots els privilegis de la casta política, 
despolititzar la justícia i que els grans temes siguin consultats als ciutadans. Però desgraciadament, tot 
això no serà mai possible mentre tinguem aquest nefast bipartidisme, Partit Popular – Partit Socialista, 
que són les dos cares de la mateixa moneda i que són els responsables de tot el que patim avui en dia. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Pedró, senyor Casanova, m’ha captivat tant el seu discurs 
que s’ha passat 1 minut ja. Hauria d’anar finalitzant eh. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 

- 36 / 80 -           JACE / sbh 
  



Continua el Sr. Casanova: No res, ni em queden 10 segons. 
 
Per tot, bé, per tot això que acabem de dir i perquè aquesta moció no és gens aclaridora, el nostre 
posicionament serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, bé, jo 
venia aquí sols per...., i ho mantinc eh, per definir la nostra postura com negativa per a la moció. 
 
Però no obstant, mentre estàvem aquí parlant, vull subratllar un aspecte de la mateixa moció que és la 
Constitució espanyola, no? I jo crec que cal, creiem nosaltres que cal utilitzar tots els mecanismes, com 
diu la moció, que preveu la Constitució espanyola per avançar cap on la ciutadania vulgui o pugui, 
expressant-se sempre lliurement, en tota llibertat. 
 
En segon lloc, creiem que cal avançar amb prudència i sense por però, s’ha dit ara fa un moment, cal 
anar al “tanto”, cal saber molt clar el què volem, quin tipus del que sigui, quin tipus de redefinició de 
l’Estat territorial, hi ha que anar molt en compte, amb prudència, sense por, caminant però amb 
prudència i sabent molt bé el què volem i sabent molt bé on anem, perquè sinó això al final pot ser un 
desastre. 
 
Tercer: en aquests moments i en aquestes circumstàncies determinats plantejaments pensem que 
poden esperar i també, com podem demanar a la Constitució espanyola, poden i deuen evolucionar.  
 
La moció en principi, ja hem dit que no estem d’acord amb ella, i tampoc ens dóna un “tufillo” que, 
senyor Jordán, últimament vostè pareix que jugui a totes les cartes, a totes les baralles i a tots els jocs, 
la qüestió es guanyar vots com sigui, no?, perquè aquí introdueix al tercer punt una cosa que, home, sí 
que té una certa relació amb el que diu de la monarquia i la república, però bé, tampoc, també podria 
anar en una altra moció. Aquí la qüestió és ficar fato i au, tirar endavant i traure vots com sigui, d’on 
sigui, no?, i que no ens els prenguin alguns, altres que tots sabem qui són. 
 
Bé, en definitiva, torno a insistir, nosaltres votem en contra d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Esquerra Republicana de Catalunya rebutgem la imposició 
del regnat de Felip VI. La imposició a la ciutadania, òbviament, ja que és una fórmula de pervivència 
d’una institució que nosaltres considerem que és caduca.  
 
Esquerra Republicana de Catalunya exigim a totes les institucions de l’Estat i al nou rei imposat 
respecte a la democràcia, respecte al dret a decidir el futur polític del poble català i a no utilitzar la llei 
ni la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya exigim el respecte de les institucions de l’Estat i de Felip IV a la 
consulta del 9 de novembre, així com l’acceptació i actuació conseqüent amb els resultats que hi hagin. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou estat 
d’Europa en la fórmula de república catalana, que fruit d’un procés constitucional democràtic permeti a 
la ciutadania catalana fundar un nou sistema jurídic i polític basat en els principis de la llibertat, de la 
igualtat i de la fraternitat. 
 
Per tot això comentat i perquè Esquerra Republicana de Catalunya al seu nom i al seu ADN el 
republicanisme el porta, donem suport a la moció que ara se sotmet a votació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, els 
socialistes som republicans perquè volem ser ciutadans amb tots els drets i oportunitats socials. Els 
socialistes som republicans perquè no acceptem que cap persona estigui per damunt d’una altra. Els 
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socialistes som republicans perquè creiem en l’esforç comú, la llibertat, en la justícia i la solidaritat. Els 
socialistes som republicans perquè no creiem en la subordinació, perquè no som súbdits, perquè volem 
ser ciutadans lliures que escullin el seu futur amb honestedat, amb un ferm compromís per la justícia i 
la llibertat.  
 
Som republicans perquè la democràcia sense justícia social amb molts ciutadans comdemnats a l’atur i 
a la pobresa no és una veritable democràcia. 
 
Som republicans perquè volem deixar definitivament el racó de la història de la monarquia als senyors 
feudals, als cacics i als especuladors.  
 
Som republicans i federalistes i estenem els braços a tots els braços a tots els pobles d’Espanya sense 
imposicions. Per aquesta raó apostem per una gran reforma constitucional en la que es doni cabuda al 
model d’Estat federal. I dins d’aquest model obrim les portes a iniciar un debat sobre la forma política 
del cap d’Estat. 
 
Estem convençuts que els ciutadans hem de tenir l’última paraula sobre allò que afecta i hem de 
podem decidir sobre si la forma política de l’Estat ha de ser una monarquia parlamentària o una 
república federal. 
 
Per això apostem per una reforma de la Constitució en un sentit federal. I és en aquest procés de 
transformació, el debat sobre el cap de l’Estat compti amb l’última paraula dels ciutadans. 
 
Per això apostem per impulsar un procés reformador utilitzant tots els mecanismes democràtics i 
pacífics que preveu la Constitució en els seus articles del 166 al 169, és a dir, cap a la república federal 
mitjançant la reforma Constitucional pacífica i acordada, uns termes que no contemplen la moció que 
vostès avui presenten i que per a nosaltres són fonamentals. 
 
Per aquesta raó i malgrat compartim molt del que defensa, no ens és possible donar suport a la seva 
moció i per tant el nostre posicionament serà d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, molt breument per 
expressar el nostre vot d’abstenció per diferents motius dels del senyor Roig, en tant per nosaltres no 
és aquest el nostre debat, aquest no és el nostre debat, el nostre debat a dia d’avui és el nostre país, és 
Catalunya i si l’Estat espanyol decideix convocar o no un referèndum per decidir si cal seguir amb la 
monarquia o els cal una república, des de Convergència i Unió respectarem la decisió de l’Estat 
espanyol, el que creguin més convenient per a ells, però nosaltres el que tenim clar és que a dia d’avui 
el que volem és la consulta del dia 9 de novembre i, per tant, aquest debat no ens correspon a 
nosaltres, ni ens pertoca, ni hem de ser partícips d’ell. 
 
El nostre debat no és sobre monarquia ni sobre república, sinó que el nostre debat és sobre el futur del 
nostre país, sobre el futur de Catalunya. Si Catalunya fos un Estat independent, que esperem que pugui 
ser-ho, el nostre debat serà si volem una república parlamentària o una república presidencialista, per 
tant, no ens trobaran en aquest debat perquè entenem que no és el nostre debat, ara no ens pertoca a 
nosaltres parlar d’això.  
 
A més a més, creiem que és una proposta més en clau espanyola i, tot i no compartir el que diu aquí o 
més aviat no venir amb nosaltres, sí que li demanaria que, tenint en compte que anomena a fer arribar 
els acords a la Casa Real, al Congrés dels Diputat, al Senat, al Govern de l’Estat espanyol i, per sort, diu 
al Govern de la Generalitat i també a la Presidència de la Unió Europea, també li demanaria que ho fes 
arribar al Parlament de Catalunya, que al fi i al cap és qui té la sobirania del poble català i que, en tot 
cas, s’ha oblidat de ficar a aquesta moció. 
 
I al senyor Roig, no entraré en cap debat respecte a si és tan, tan, tan republicà, com és que el Partit 
Socialista ha votat el que ha votat en unes recents votacions a Madrid ara fa poques setmanes. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair el 
vot favorable del regidor d’Esquerra Republicana i en part també les abstencions del grup socialista i de 
Convergència i Unió. 
 
M’agradaria també començar parlant sobre el que deia el senyor Casanova, no?, sobre si hi ha 
repúbliques corruptes o no hi ha repúbliques corruptes, a l’igual que passa amb les monarquies: també 
hi ha monarquies que no h són i moltes sí que ho són. El fons de la qüestió no és aquest, aquí el que 
estem debatent és precisament si el que volem és precisament que la gent pugui elegir, que el cap de 
l’Estat sigui votat per la ciutadania i no sigui un càrrec vitalici o d’herència com és el que hi ha en 
aquests moments, per tant, aquesta és una de les qüestions fonamentals. 
 
Pel que fa al senyor del Partit Popular, que veig que està preocupat pels vots d’Iniciativa, jo li recordaria 
que recordés el vots, els milions de vots que ha patit el Partit Popular ara fa poc temps, fa unes 
setmanetes, i que en lloc de preocupar-se de la casa dels altres mirés una mica què està passant al 
Partit Popular. 
 
 I en tot cas, aquest procés constituent que cita la moció, precisament és perquè pensem que la majoria 
de la gent el que vol és una refundació del país, entenent-lo evidentment com a Catalunya, però també 
entenem que a la resta de l’Estat hi ha un sentiment també de refundar el que és l’Estat espanyol i 
pensem que això també és important per a Catalunya, precisament per aconseguir el dret a decidir que 
ara per ara sabem com està. 
 
En relació al Partit Socialista i la seva abstenció, evidentment agraïm que no hagin votat en contra, però 
també ens sembla paradoxal que un partit que es diu republicà i que aquí a Tortosa té penjada la 
bandera de la república a la seva seu al carrer Gil de Frederic, al nucli antic, avui no voti a favor. O 
també recordar-li que el primer secretari del PSC a Tortosa, el senyor Joan Sabaté, senador a Madrid, 
també fa poquet va votar a favor d’aquesta coronació i, per tant, allà cadascú amb les seves 
coherències. 
 
I pel que fa a Convergència i Unió exactament el mateix que amb el Partit Socialista. Diuen que no va 
amb vostès, però el senyor Ferran Bel és senador a Madrid i es va abstenir. Si no va amb vostès l’Estat 
espanyol, jo li demanaria que deixés l’acta de senador i que se’n vingués a Catalunya a treballar i deixés 
automàticament les institucions espanyoles, perquè vostè també va ser present en aquesta coronació i 
això, és evident, que demostra que, ens agradi o no, repeteixo, ens agradi o no, sí que va amb nosaltres 
perquè ara la legalitat és la que és i vostè forma part d’una institució espanyola, que és el Senat, on 
vostè no ha votat en contra ni a favor, s’ha abstingut, però que ha format part d’aquesta coronació, li 
agradi o no, com a membre del Senat. 
 
Podem afegir, cap problema, que arribi al Parlament de Catalunya i, per tant, per acabar agrair el vot 
favorable, les abstencions i crec que serà una moció aprovada amb tres vots, per la qual cosa estem 
satisfets. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tres vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2) i ERC (1); un vot 
en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP; i quinze abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (11), PSC (3) i PxC (1) . 
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09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER LA CREACIÓ D’UN 
PROGRAMA PER AL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES FRESCOS I APROFITAMENT DELS ALIMENTS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa Entesa per 
Tortosa: 
 
“ La crisi econòmica que viu la nostra societat des de l’any 2008 esta tenint unes conseqüències molt 
greus per a la majoria de la població, especialment per a les classes mitges i treballadora. Les 
polítiques d'austeritat i de retallades impulsades pels governs europeus, espanyol i català, lluny de 
solucionar la desigualtat social, amb aquestes polítiques estan empobrint a la majoria de la població 
mentre una minoria s'enriqueix com mai. 
 
En aquest sentit, els diferents estudis oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya alerten, any rere 
any, de com els índex de pobresa augmenten, i en aquest context, els ciutadans de Tortosa, 
malauradament, no en són cap excepció.  
 
Dintre d'aquesta situació de pobresa, una de les conseqüències bàsiques és la manca d'un dret bàsic: 
el de l’alimentació. En aquest sentit, diverses entitats socials de la ciutat com Creu Roja o Càritas així 
com altres iniciatives ciutadanes estan impulsant la recollida d'aliments, els quals, s'estan facilitant a 
centenars de famílies de Tortosa. Una tasca lloable i digna de reconèixer, tot i que posa de manifest 
com les administracions que s'estan aplicant no aporten justícia social i, la nostra societat, es veu 
abocada a la caritat i la solidaritat, enlloc de canviar les actuals polítiques. 
 
De tots els productes que aquestes entitats reparteixen, en cap cas, s'administren productes frescos 
bàsics com el pa, ous, carn, peix o fruita, aliments bàsics per a una dieta digna. Darrerament, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre a l’igual que altres administracions del país, han elaborat un programa per 
facilitar el subministrament d'aquests productes frescos bàsics a les persones que els necessitin previ 
informe dels serveis socials corresponents. 
 
D'altra banda, a la nostra ciutat hi ha molts de supermercats i establiments comercials que dia rere dia 
llencen una gran quantitat de productes frescos perquè no són atractius visiblement per a la venda, 
queden pocs dies per caducar entre d'altres motius. Amb tot, aquests productes són totalment 
saludables i estan en un bon estat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa hauria de ser el primer garant dels drets bàsics dels tortosins i 
tortosines. 

 
Atès que ens trobem en una situació d’emergència social que afecta a milers de ciutadans de la nostra 
ciutat. 

 
Atès que altres administracions ja fa temps que estan actuant en el subministrament de productes 
frescos a les famílies que ja no tenen cap sortida econòmica. 
 
Atès que a la ciutat de Tortosa, molts establiments comercials llencen productes frescos cada dia. 
 
El grup municipal d’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA proposa al Ple d'aquest Ajuntament els següents 
acords: 
 
PRIMER - Realitzar una modificació pressupostaria per poder implementar una partida específica per a 
la realització d'un programa específic per poder subministrar productes frescos a les famílies 
necessitades a través dels petits comerços de la ciutat. 
 
SEGON - Impulsar una negociació i conveni entre les diferents entitats socials de la ciutat amb les grans 
superfícies comercials per a l’aprofitament dia a dia dels productes frescos que es llencen, i en tot cas, 
facilitar tot allò necessari perquè aquestes entitats els puguin subministrar adequadament. “ 
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*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde:  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Iniciativa Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí senyor alcalde, regidors i regidores presentem una moció, per al 
nostre municipal, sense cap tipus de dubte la més important de les que avui hem presentat en aquest 
Ple. Una moció que el que reclama és la creació d’un programa per al subministrament de productes 
frescos i aprofitament dels aliments de la nostra ciutat. 
 
Avui s’ha parlat que l’actual crisi econòmica que a hores d’ara, per al nostre i per a molta gent ja és una 
estafa, el que està provocant és molta pobresa i malauradament la nostra ciutat, com aquí s’ha dit 
moltes vegades, n’és un exemple i n’està patint les conseqüències. 
 
Hi ha centenars, hi ha centenars de famílies, de tortosins i tortosines que ja no reben cap prestació de 
l’atur i que per tant es veuen abocats a una situació de necessitat bàsica i, en aquest sentit, de buscar 
aliments perquè no poden adquirir-ne. 
 
Hem de recordar una vegada més l’índex d’estadística de Catalunya, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, que recorda aquest percentatge de pobresa a nivell de Catalunya i també la nostra ciutat, 
malauradament, és una on aquest percentatge és dels més elevats. 
 
En aquest sentit hem de reconèixer públicament, i així ho hem fet en diferents ocasions, que entitats 
com Càritas i Creu Roja i també altres estiguin subministrant aquests productes a centenars de 
famílies. Uns productes que malauradament pensem que no són suficients perquè, tal i com explicaré, 
precisament no s’estan repartint productes frescos i, per tant, només hi ha una tipologia de productes. 
 
Abans, però, també vull reconèixer a l’Ajuntament i al Govern municipal allò que estan intentant fer en 
relació a pal·liar aquesta situació, parlo, per exemple, del conveni amb el menjador social Mossèn Sol, 
un menjador que també hem de recordar que el que fa és donar 35 àpats diaris davant, això també ho 
hem de reconèixer, de centenars de persones que no poden menjar productes frescos. O també 
m’agradaria reconèixer, per exemple, la recollida de productes que es fa ara anualment, o fa poc de 
material escolar. 
 
Tot i això, tal i com estava comentant, la majoria dels productes que reben totes aquestes persones que 
van a Càritas i que van a Creu Roja no són productes frescos i això vol dir que allà reben una cistella 
amb uns productes molt mínims, però no hi ha ni carn, ni peix, ni verdura, ni fruita. I això fa que moltes 
famílies a la nostra ciutat no puguin, malauradament, tenir un mínim d’aquests productes que són 
absolutament necessaris. 
 
En aquesta sentit, per tant, pensem que és insuficient l’esforç que s’està fent per part de 
l’Administració i que cal capgirar aquesta situació. Què s’està fent en altres llocs i en altres ciutats? 
Sense anar més lluny, perquè podríem anar a molts llocs de Catalunya, aquí el Consell Comarcal del 
Baix Ebre darrerament va aprovar una partida pressupostària de 15.000€ per facilitar un tiquet de 
productes frescos a totes aquelles famílies necessitades de la comarca, però en aquest cas la ciutat de 
Tortosa no hi entra perquè tenim les competències en Benestar Social. 
 
A més a més, el model que es va seguir, el qual considero totalment encertat, fa que aquests productes 
es vagin a recollir a botigues petites de comerç mitja i petit, la qual cosa dignifica molt més a les 
persones que els necessiten i de retruc afavoreix el petit comerç de totes les poblacions de la comarca 
que hi participen. Per tant, és una bona solució, és una bona iniciativa que s’està duent a terme a la 
comarca però que malauradament no afecta a la nostra ciutat. 

- 41 / 80 -           JACE / sbh 
  



 
I també una altra de les qüestions que s’està duent a terme en molts llocs és la negociació amb les 
grans superfícies comercials. Sabem que les grans superfícies comercials diàriament llencen molts dels 
seus productes frescos no perquè no siguin sans, sinó perquè molt poc temps per a que caduquin i, per 
tant, ja no es poden vendre o perquè no tenen una imatge agradable de cara al públic tot i que són 
sans. 
 
En aquest sentit, molts ajuntaments han signat convenis amb entitats, amb supermercats i a través 
també de diferents entitats de la ciutat estan facilitant que no es tirin aquests productes i que arribin a 
molta població que en aquests moments ho necessita. 
 
És per això que proposem dos acords al Ple de l’Ajuntament, el primer acord és realitzar una 
modificació pressupostaria per poder implementar una partida específica per a la realització d'un 
programa específic per poder subministrar productes frescos a les famílies necessitades a través dels 
petits comerços de la ciutat. I en segon lloc, impulsar una negociació i conveni entre les diferents 
entitats socials i les grans superfícies comercials de Tortosa per a l’aprofitament de tots aquests 
productes que com comentava abans es llencen diàriament. 
 
Per tant, sotmetem a votació aquesta proposta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Jordan, miri, en principi, a grans trets podríem estar perfectament d’acord amb tot, sinó tot, bona part 
del que proposa la moció, però naturalment estem amb el de sempre. 
 
A Plataforma per Catalunya no ens cansarem de dir i de repetir que per a qualsevol ajuda s’ha de 
prioritzar a la gent de casa, en aquest cas concret a les famílies tortosines perquè n’hi ha moltes que 
estan en una situació absolutament límit.  
 
Esgarrifa veure les caixes de menjar que surten de Càritas i altres associacions i veure que la gran 
majoria van a parar a mans de gent que no són d’aquí, que en molts casos són ciutadans marroquins. 
Cal recordar que al Marroc, a més de ser una de les monarquies més corruptes del món, també el seu 
monarca és una de les grans fortunes del món.  
 
Jo ja ho vaig dir-ho aquí no fa molt que no ens podem permetre omplir la nevera de tothom, això és 
impossible, no hi podem arribar de cap manera. Llavors, el que caldria és, a tota aquesta gent, dirigir-los 
al seu país, al seu monarca en aquest cas, per què li demanin totes aquelles ajudes que aquí estan 
reclamant i que no hi podem arribar per molt que vulguem, no hi podem arribar de cap manera perquè 
sinó només podríem arribar-hi a costa de pujar encara més els impostos, i això hem arribat a un punt 
que ja no podem, no podem anar més enllà. 
 
També m’agradaria recordar que també estem donant ajudes de tot tipus a gent que vénen de països 
on els seus governs es gasten mils de milions en armament i, de vegades, per imposar a la força una 
ideologia religiosa. 
 
També m’agradaria recordar que també tenim gent de fora, de països on els seus governs, autèntiques 
dictadures, es gasten autèntiques fortunes per fomentar aquestes dictadures fora de les seves 
fronteres. En tenim un cas molt recent que tots recordarem perquè ha sortit per la premsa i per tot 
arreu, on un d’aquests dictadors, no cal dir el país, tots sabem de qui parlo, ha regalat un grapat de 
milions a una fundació d’una formació política espanyola per distribuir aquestes idees a casa nostra. 
Evidentment, això és una aberració i és una barbaritat. 
 
I ja per últim, també hi ha una cosa que m’ha cridat l’atenció i que no acabo d’entendre molt. Diu una 
frase de la moció, que diu que aquests aliments es podrien subministrar a través dels petits comerços 
de la ciutat: no ho acabo d’entendre. A veure, l’Ajuntament de Tortosa ha de dictaminar el que han de 
distribuir el comercials, el seu comerç, a casa seva, no ho acabo d’entendre. Estem en una economia 
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de lliure mercat i jo em sembla que cada comerciant és molt lliure de fer allò que cregui més convenient 
al seu comerç i a quina clientela vol arribar. 
 
Simplement, manifestar la nostra abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, bé, com 
diu la moció, la crisi econòmica té conseqüències greus per a gran part de la ciutadania, manifestant-se 
la seva duresa, entre altres aspectes, per la pujada de l’índex de pobresa, com acaba de dir el company 
regidor. 
 
En aquest context cal, entre altre mesures, reconèixer l’esforç de solidaritat de moltes institucions com 
poden ser Creu Roja, Càritas, etc., i també retre un homenatge de gratitud a totes les persones que 
voluntàriament, els voluntaris,  col·laboren en aquestes institucions o en altres. 
 
Cal també millorar la quantitat i la qualitat dels ajuts oferts a famílies en situació de vulnerabilitat, 
introduint el subministrament de productes no alimentaris però essencials per a la vida, com poden ser 
en relació a la higiene personal o la higiene de la llar, com també especialment cal lluitar contra la 
malnutrició originada per problemes econòmics greus generats per l’atur o per la carestia en general de 
la vida, incorporant al subministrament productes bàsics frescos com són el pa, el peix, la carn, la llet, 
etc., i també d’altres com energètics, com són el butà. 
 
En aquest darrer sentit, cal recordar que empreses importants, com s’ha dit fa un moment, de 
supermercats, de grans superfícies, ja tenen establerta la donació diària de tots els productes que no 
poden vendre però que encara són aptes per al consum, amb convenis de comunicació i entrega a 
entitats socials que treballen per apaivagar la pobresa. 
 
És evident, i no m’allargo més, de que la nostra postura, senyor regidor d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, en aquest cas és a favor de la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, ja s’ha dit, no?, el Consell 
Comarcal fa temps que aplica un programa que es diu “Tiquet fresc” i aquest programa el que fa és 
facilitar aliments frescos a les famílies que tenen necessitats socials. En el cas del Consell Comarcal 
l’any passat, el 2013, es van finançar 2500 vals de 10€ cadascun, per tant, 25.000€ gràcies a 
subvencions privades que es van canalitzar per aquesta via.  
 
Jo voldria recordar que al Ple per aprovar el pressupostos d’enguany, ja el grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya vam dir que hauríem de tenir més en compte la situació de crisis que 
pateixen moltes famílies a l’hora de decidir en què ens gastàvem els diners. Vàrem oferir votar 
afirmativament els pressupostos si s’introduïen unes modificacions que eren menors però que 
pensàvem que eren molt necessàries en la situació econòmica que pateixen els tortosins i les 
tortosines. 
 
Per això nosaltres pensem que sempre hem fet propostes constructives i ara pensem que la partida que 
el grup d’Iniciativa deia que s’hauria de crear pensem que podria sortir, per exemple, de la partida de 
festes que per enguany s’incrementava en 30.000€, doncs no la incrementéssim i utilitzem-la per a 
atencions benèfiques i assistencials. 
 
Per tant, votem afirmativament a aquesta moció, a aquesta proposta i al mateix temps suggerim un lloc 
d’on es podria traure la partida pressupostària. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Jordan espero equivocar-me però em sembla que en breus moments assistirem a un 
nou capítol de la sèrie Meritxell en el país de les meravelles patrocinat per Convergència i Unió, i ho dic 
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així en aquest to perquè la última, de les últimes mocions que hem presentat en aquesta línia en 
aquest plenari ens han dit sempre que tot està bé. 
 
Suposo que avui, espero, que no torni a dir que no hi ha cap emergència social a Tortosa perquè de fet 
l’aparell propagandístic del Govern, aquell que afirma que ha complert un 90% del seu Pla d’acció 
municipal, mentre no hi ha piscines, signava aquesta setmana un conveni que aportarà 18.500€ al 
menjador de Càritas, benvingut sigui. Nosaltres entenem que és una quantitat que és molt insuficient 
per la problemàtica que hi ha. 
 
Càritats fa poc ha tret un informe on diu que hi ha 12000 persones que van ser ateses al 2013, 2000 
més que l’any anterior. I entenem que Càritas adverteix de la cronificació de la pobresa a la nostra 
ciutat. 
 
Suposo, suposo que ens pensen que des de l’Ajuntament fem prou. Mentre l’equip de Govern es 
vanaglòria de que enguany pagarà 3 milions i mig als bancs, només aporta, al nostre entendre, les 
engrunes per mantenir el menjador que tant sols té una cabuda de 40 persones, mentre engrosseixen 
els comptes d’aquells que han provocat la crisi, al nostre entendre, invertim una ridícula quantitat de 2€ 
per menjada al menjador social. 
 
La situació en la que es troben és prou greu per a que aboquin esforços en justícia social, per a que 
ajudem a fer front al patiment de moltes famílies amb iniciatives com les que proposa el grup 
d’Iniciativa per Catalunya en aquest plenari. 
 
Cal més estar al costat d’aquells que s’ho estan passant malament, de persones que fins i tot no tenen 
ni per menjar. Com cal estar més que mai al costat dels voluntaris i voluntàries que s’esforcen cada dia 
per atendre’ls. 
 
Si CiU apostés per aquestes polítiques en comptes de pagar als bancs, es podria ampliar tant el nombre 
de persones com els diners els dies de menjador, que recordem que són de dimarts a divendres. Si CiU 
apostés pels ciutadans i ciutadanes podríem emprar el superàvit per mitigar les desigualtats, fer 
propostes imaginatives i solidaries com crear un economat, un menjador social municipal, una borsa de 
lloguer o un pacte per l’ocupació o un pla de xoc contra l’atur. 
 
Però tristament continuaren assistint, entenc, a la política aquesta de l’aparador. De nou, en aquest 
plenari suposo que es negarà la realitat i una vegada més diran, negant, que obrir el menjador per a 
xiquets i xiquetes en situació de pobresa durant tot el període de vacances, i no només per al juliol, no 
és possible. 
 
Per tant, des del PSC volem polítiques concretes en un tema tan important que cal fer front en aquest 
moment. I creiem que l’Ajuntament hauria de tenir cura dels seus veïns i veïnes, garantint que tots i 
totes puguin viure amb dignitat. Espero equivocar-me i així ho reconeixeré. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el servei de 
prestació d’aliments a persones amb dificultats, entre els quals hi ha els aliments frescos, l’Ajuntament 
de Tortosa l’ha prestat, el presta i el prestarà en la mesura de les seves possibilitats. Hem fet arribar 
aliments frescos i la resta d’aliments per la via dels ajuts d’urgència. Actualment ho estem treballant en 
xarxa amb les entitats socials del municipi, això també ho haurien de saber perquè ja ho ha explicat la 
regidora a la mateixa comissió, vostè senyor Jordan no estava però la seva companya sí que hi era 
present. No ens comparin tampoc amb la resta de municipis, cada municipi té la seva pròpia realitat. 
 
Pel que fa al reaprofitament dels aliments frescos dels supermercats també se’ls ho va explicar en 
comissió, s’està treballant per tal de poder quina és la fórmula millor per tal de resoldre la logística que 
porta això associat, és a dir, manipulació d’aliments, frigorífics, etc. 
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Al senyor Roig li clarificaria que són 12000 serveis, ni 12000 persones i també li demanaria que no 
digués mentides en aquests temes perquè realment estem parlant de temes molt delicats i crec que no 
cal fer política en aquest sentit, sinó que cal dir la veritat del que s’està treballant, tant l’Ajuntament de 
Tortosa com les entitats de la nostra ciutat.  
 
I amb això voldria recordar el menjador social, que ja està bé i celebro que el senyor Jordan reconegui 
com una actuació que ha portat a terme aquest Govern i que realment ha suposat un esforç important i 
que està ajudant a moltíssimes persones dia a dia. O també els menjadors d’estiu, o també la recollida 
d’aliments, que hem col·laborat o la recollida de material escolar, que hem col·laborat directament, o 
també l’acord que tenim amb ACRA pel que fa a la gestió de les residències de la nostra ciutat, que 
donen 10 àpats diaris també a aquells que més ho necessiten. 
 
Per tant, estem fent una actuació, hem consolidat un model d’ajuda solidària als col·lectius més 
desafavorits. Tot això, senyor Roig, abans no existia res de tot això que li he anomenat, cap d’aquests 
serveis existia al seu moment. Intenten fer coses o dir coses que no tenen cap sentit. Pel que fa a 
aquest Ajuntament està actuant i, a més a més, ho estem fent amb Càritas i amb Creu Roja. Jo li voldria 
dir que com vostès tractaven a Càritas o a Creu Roja? Quina relació hi tenien? Com hi apostaven en 
aquest sentit? 
 
Al senyor Monclús també li diria que venir aquí al Ple, com ja li vam dir en el seu moment, i dir “això ho 
trauria d’allà i ho posaria aquí”, o venir en el seu moment al Ple de pressupostos i dir “jo modificaria 
aquesta partida o faria l’altra”, això es fa abans. Ja li vam dir al seu moment i li torno a dir ara, es fa 
abans en pròpia comissió, es diu: miri, jo canviaria aquesta partida o li proposaria aquesta altra. No el 
dia del Ple, perquè sap que llavors no es pot modificar res, per tant, entenem que això no és la manera 
de fer ni, en tot cas, suposa molta demagògia. 
 
Per tant, dir-los que aquesta Ajuntament continuarà treballant en el sentit que hem treballat, 
continuarem col·laborant amb Càritas, amb Creu Roja, amb el menjador social, amb les diferents 
activitats que estem portant a terme, amb els menjadors d’estiu, també en col·laboració amb les 
entitats i amb les residències de la nostra ciutat per tal de millorar la vida dels nostres ciutadans, 
sempre treballant en xarxa, com ja saben perquè, a més a més, ho coneixen perfectament, se’ls ho està 
explicant a totes les comissions, i sempre intentant arribar al màxim de gent possible de la nostra 
ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair, 
com sempre, el vot favorable de tots aquells grups que han entès la necessitat i la importància 
d’aquesta proposta totalment realista i imprescindible per tenir una ciutat mínimament digna en ple 
segle XXI. 
 
M’agradaria, en primer lloc, al senyor Casanova dir-li que és bastant fals el que vostè ha comentat en 
general. Vostè diu que s’està repartint molt de menjar pe totes aquestes entitats i jo, que m’he reunit 
amb aquestes entitats, li ben asseguro que el menjar que es reparteix és totalment insuficient. I parli 
amb gent de Tortosa de tota la vida, de la que vostè diu defensar que van a aquestes entitats, i veurà 
quina és la quantitat que es reparteix. Jo entenc que a vostè li va bé el tema dels vots en relació de la 
immigració, també és paradoxal que vostè que és un gran defensor dels animals i que té aquesta 
sensibilitat pels animals resulta que per les persones, segons quines són, no en té.  
 
Però en tot cas, jo el que voldria dir és que el problema no és si hi ha prou recursos o no, sinó que els 
recursos estan mal repartits aquí al nostre país, abans es parlava del tema dels bancs, i si vol a nivell 
mundial. Hi ha prou recursos per la gent que som, el problema és que estan mal repartits. I mal 
repartits perquè unes minories se’ls acaben quedant tots. 
 
En segon lloc, sobre la qüestió de com es feia això d’aquest tiquet, explicar que és una cosa que ja 
s’està fent a altres llocs. Els serveis socials dels ajuntaments, després de fer tot l’anàlisi que 
evidentment toca a cada família, de comprovar que realment els necessiten, se’ls hi dóna un tiquet i 
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aquest tiquet, en convenis amb diferents comerços petits de la ciutat, poden recollir els aliments. I per 
això dèiem que també seria positiu perquè afavoriria de retruc a aquests petits comerços, també amb 
moltes necessitats econòmiques perquè desprès, evidentment, se’ls hi pagaria a aquests mateixos 
comerços els preus establerts. 
 
Al grup majoritari de Convergència i Unió que tomba la proposta, és cert, el menjador social de Mossèn 
Sol jo ja he dit que és una bona iniciativa, però també és absolutament insuficient perquè només atén a 
35 persones diàriament, que normalment són les mateixes, davant d’una ciutat en que hi ha gent que 
no pot menjar carn, peix, verdura i fruita. No hi ha 35 famílies, hi ha centenars de famílies i, per tantm 
és totalment insuficient. 
 
No és cert que s’estiguin repartint productes frescos a través de Càritas i de creu Roja perquè ho hem 
anat a comprovar i és fals, és una mentida que vostès estan dient. I tampoc vull fer batalla perquè la 
gent ja ho sap quan va allà i els hi diuen i no hi ha absolutament cap producte fresc per diferents 
qüestions que ara no vénen al cas, entre els quals la logística. Per això també els animem a que, com a 
mínim, els ajudin a millorar la logística. 
 
En quant als supermercats no hi ha cap tipus de conveni tampoc i, per tant, no s’ha fet res encara al 
respecte. Vostès poden estar en negociacions, recordo que van estar més de 3 anys en negociacions 
amb les noves piscines, o recordo fa 1 mes que van dir que el Pla director de muralles no estava en 
aquest Ajuntament i sí que estava, però en tot cas, si diuen que ho estan fent ja podrien començar a 
córrer perquè realment la gent està patint. 
 
Lamento sincerament la seva actitud, perquè 15.000€, 15.000 € en un pressupost de més de 20 
milions és absolutament insignificant. I hi ha marge de maniobra per canviar qualsevol partida 
pressupostària si realment creiem i defensem aquesta necessitat bàsica, que és que la gent pugui 
alimentar-se. 
 
Per tant, avui sento tristesa. Sento tristesa perquè jo no sé, sincerament, què diré a tota aquesta gent... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: De moment el que hauria de fer és finalitzar, perquè ha 
sobrepassat el temps, senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde. 
 
Sento tristesa perquè no sé què diré a tota aquesta gent que ens ha demanat que féssim això perquè 
no poden menjar productes frescos, no sé quins arguments els hi hauré de donar. I, en tot cas, 
lamentar la seva poca sensibilitat en aquest aspecte, repeteixo, en una ciutat del segle XXI que 
teòricament estem en un país desenvolupat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Jordan, 
a veure, jo voldria aclarir un parell de coses. 
 
La primera és que només cal anar a Càritas, ja que vostè ha citat Càritas, per veure qui s’emporta la 
gran part del pastel. Evidentment, tots són gent de fora. 
 
També li vull comentar que aquí a casa, aquí a casa nostra, aquí a Tortosa hi ha “crios” tortosins, de 
famílies tortosines de tota la vida que per poder sopar han d’anar a casa d’un tio, d’una tia..., aquí, aquí 
a Tortosa n’hi ha.  
 
Llavors, jo l’únic que li he dit és que totes les ajudes, tots els recursos, tot el que vostè vulgui, el que jo 
demano és que es prioritzi a la gent de casa. Jo no he dit que no s’atengui a ningú més, en absolut. Jo el 
que dic és que s’ha de prioritzar als que són d’aquí, a les famílies d’aquí. 
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Llavors, per l’altra banda, això que deia de la meva sensibilitat amb els animals, doncs home, doncs sí, 
és veritat, però és que jo no sé a què ve això aquí. Jo, per a mi les persones són totes igual.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, hauria d’anar finalitzant. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Continua el Sr. Casanova: Acabo de seguida. 
 
... ara, el que és absolutament impossible, senyor Jordan, és que aquí puguem mantenir i puguem 
omplir la nevera de tothom, això és impossible, li pegui les voltes que li pegui. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo abans de continuar els hi demanaria a tots que facin, a 
tots, un esforç de cenyir-se al temps, hi ha moltes mocions. Si cadascú se salta 30 segons, 1 minut a 
cadascuna de les mocions, doncs multipliquem per moltíssim el debat, que porta on porta. 
 
En tot cas , sàpiguen que ara en aquests torns tenen 1 minut. I sàpiguen que els que proposen, al torn 
de resposta només tenen 3 minuts, no en tenen més. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Miri, senyor Jordan, la tristesa la 
tenim tots perquè després de veure que és una proposta viable, després de veure les respostes que ens 
han donat, i aquí la senyora Galiana ho ha preguntat moltes vegades a la comissió, després d’anar a 
una reunió, senyora Roigé, que vostè per cert no hi era i van preguntar-me “hi ha algú de Convergència i 
Unió?” un divendres a la tarde a Càritas, que ens van convocar a tots els partits polítics, inclús la CUP, 
on van poder percebre i tot això que el senyor Jordan i jo he dit aquí, avui, era així la realitat, no tenim ni 
idea dels productes frescos, no tenen ni idea, allà, de cap, de cap xarxa de res, li demano, li demano 
que respecti. 
 
I li dic per la moció aquesta i per les que hem debatut abans. Respecte al meu dret a decidir sobre les 
meves postures. Respecti’m perquè m’ha faltat al respecte. I no torni a dir de com tractaven vostès a 
Càritas i com tractaven a Creu Roja, però, però que què m’està dient ? A veure, vostès governen, vostès 
fa 7 anys que s’estan excusant constantment dient “i vostès què?, i tu què?, i tu què?”, la política 
aquesta que ens porta a no tirar la ciutat endavant. 
 
Vostè digui que no està d’acord en com jo puc les coses... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig, hauria de finalitzar. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Continua el Sr. Roig: Ja acabo, ja acabo. 
 
... però vostè no em digui a mi que com tractava. Tractàvem bé a tothom, com s’ha de tractar. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig, jo no li diré ara com tractàvem a la gent perquè 
la gent ho sap i ja ho va decidir en el seu moment. L’únic que els hi torno a dir, i insisteixo i no pararé 
d’insistir, és que respectin el temps que se’ls hi dóna. Si vostès no el volen respectar ho diuen en Junta 
de Portaveus i diuen: escolti, i cadascú que faci el que li doni la gana. Però si hi ha alguns portaveus 
que el respecten i altres que no el respecte, òbviament, els companys que compleixen el que tots hem 
acordat no estan en igualtat de condicions. I si vostè o qualsevol altre portaveu no ho vol respectar, que 
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ja ho he dit, siguin valents i ho diuen en Junta de Portaveus, però si no jo he d’estar constantment 
cridant-los l’atenció perquè no respecten les regles del joc que ens hem imposat tots. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Tant de bo creguessin amb el dret a decidir, senyor Roig, tant de 
bo, les coses anirien diferents. 
 
Estem absolutament cansats de que vinguin a predicar coses que no són certes, que vinguin només a 
criticar i que, en tot cas, mai reconeguin el que està fent aquest Govern. Perquè vostè ens està dient 
això però, en tot cas, no reconeix res del que està fent aquest Govern, no reconeix res. El senyor Jordan 
al menys reconeix el menjador social i reconeix les diferents activitats que s’estan portant a terme. 
 
Dir-li al senyor Jordan que hi ha fruita, hi ha verdura. Evidentment que voldríem arribar més enllà, però 
hi ha fruita i hi ha verdura.  
 
I una altra cosa, no ens cal anar a Càritas en aquell moment concret, això també li diria al senyor Roig, 
perquè l’alcalde i els regidors hi anem moltíssimes vegades i tenim una relació estreta i si vol em ficaré 
a recordar tots els llocs on no va vostè, perquè al final si ens hem de posar a parlar d’on anem un i on 
anem l’altre, en tot cas dir-li que amb Càritas hi estem i tenim una relació i, en tot cas, no cal donar més 
explicacions perquè la gent de Càritas ja ho sap, en tot moment, quina és la relació que s’està tenint i 
què és el que està fent. 
 
I al senyor Jordan acabo dient-li que a tota aquesta gent que els hi ha d’explicar i els hi ha de dir, que no 
sap com els ho explicaré, expliqui’ls el que feien vostès quan governaven l’Ajuntament de Tortosa, que 
també hi havia pobresa i expliquin quina despesa van generar a l’Ajuntament de Tortosa, potser 
podríem fer més coses ara. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
m’agradaria recordar que la majoria de gent que acullen aquestes entitats benèfiques són tortosines i 
aquesta és la realitat, tal i com se’ns va mostrar en la reunió que van convocar i a la qual tampoc 
alguns partits, més enllà de Convergència, no van assistir i pel que sembla no se’n acaben 
d’assabentar. 
 
En segon lloc, reiterar que la riquesa està mal repartida i, per tant, el problema és aquest, de que una 
minoria té massa diners i la majoria de la població s’està empobrint, independentment de moltes 
qüestions. Abans parlàvem del deute il·legítim que a aquest Ajuntament ens toca pagar. 
 
Per acabar, perquè tampoc crec que és important i transcendent aquesta picabaralla política, recordar 
que el que estem proposant són 15.000€ d’un pressupost de més de 20 milions d’euros del nostre 
Ajuntament, que per tant és una quantitat molt mínima, que el Consell Comarcal del Baix Ebre ho està 
fent a la nostra comarca però que no afecta a Tortosa i això vol dir que una persona que no té verdura, 
carn, peix, o fruita a Roquetes, .... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Jordan, em veig oblidat una altra vegada a..... 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan: ... la pot tenir a través del tiquet, i a Tortosa ha de passar gana i, per tant, això és 
indigne al segle XXI. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Mirin, sàpiguen que jo ja no controlo més el temps. Cadascú 
té el temps que cregui convenient per utilitzar en cada moció perquè, torno a reiterar, si vostès no tenen 
la valentia de plantejar que no volent respectar el temps en juntes de portaveus, doncs, i després vénen 
aquí i no solament no el respecten, sinó quan els hi crido l’atenció, damunt no fan cas i continuen 
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parlant i tots saben els que ho hem dit i fa un moment han sigut presents, per tant, que sàpiguen que 
aquest alcalde no limitarà el temps de cap portaveu en cap moció i vostès s’administren com creguin 
convenient. 
 
Vam tenir ja una discussió sobre això, vostès es van, tots van entonar allí dins un “mea culpa” i que sí 
que el respectarem. I ara tots no tornen a respectar-lo, o casi tots no el tornen a respectar, senyor 
Monclús. Per tant, jo el que no faré és, com al pati d’escola, cridar l’atenció a cadascun de vostès i que 
després vostès ignorin aquestes advertències.  
 
Per tant, que sàpiguen que a partir d’ara aquest alcalde no controla el temps. Cadascú parla 
indefinidament el que creu convenient i a mi a paciència d’estar aquí no em guanyaran. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2) PSC (3), ERC (1) i 
PP (1); onze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; i una 
abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC. 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER REALITZAR DESCOMPTES 
ALS USUARIS TORTOSINS DE LES PISCINES D’ESTIU DE LES EMD’S. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa Entesa per 
Tortosa: 
 
 
“ Des de l’estiu del 2011 els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Tortosa no poden gaudir de les 
instal·lacions de la piscina descoberta per haver iniciat les obres d’enderrocament un temps abans de 
les eleccions municipals. 
 
Tres anys després d’aquell inici, ens trobem en la mateixa situació que es provocà aquell estiu, no 
tenim piscina descoberta, i encara no tenim un nou projecte de remodelació de les instal·lacions 
aquàtiques de la ciutat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa hauria de ser el primer interessat en garantir uns serveis públics per 
als tortosins i tortosines. 
 
Atès que aquest despropòsit és aliè de tots els ciutadans i ciutadanes de Tortosa. 
 
Atès que la situació econòmica actual impedeix en gran mesura la despesa econòmica de les famílies 
en temes que no són per a la subsistència bàsica i que aquest fet podria eixamplar encara més les 
desigualtats entre els tortosins i tortosines. 
 
Atès que aquesta mesura podria afavorir els ingressos de les instal·lacions aquàtiques de les EMD's de 
Tortosa. 
 
Atès que aquesta demanda només seria aplicable mentre l’Ajuntament no pogués oferir un servei que 
fins el 2011 prestava i va decidir deixar de prestar-lo per iniciar unes obres que poc després van aturar 
fins a dia d'avui. 
 
El grup municipal d’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA proposa al Ple d'aquest Ajuntament els 
següents acords: 

- 49 / 80 -           JACE / sbh 
  



 
PRIMER - Impulsar un conveni amb les piscines d'estiu de les EMD's per aplicar un descompte en 
l'accés a les seves instal·lacions durant el període de funcionament per als residents de la ciutat de 
Tortosa. 
 
SEGON - Potenciar el coneixement dels tortosins i tortosines d'aquesta mesura mitjançant la seva 
publicitat amb els mitjans existents per part d'aquest consistori. 
 
TERCER - Aprofitar aquest fet per a implementar les activitats econòmiques de les EMD's davant els 
tortosins i tortosines. 
 
QUART – Comunicar els acords via telemàtica a la Federació de Veïns de Tortosa, a les  associacions de 
veïns de les EMD's i a les oficines de les EMD's de cada població. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa, 
senyora Cinta Galiana i Llasat: Sí, senyor alcalde, regidores, regidors, ja veurà com seré breu, senyor 
alcalde. 
 
Aquesta moció té l’origen en l’enderrocament de les piscines municipals descobertes uns dies abans o 
molt pocs dies abans de les últimes eleccions municipals. Però no entraré en aquest tema perquè és un 
tema que s’ha parlat molt i tothom sap com han anat les coses. 
 
Però passa que a partir d’això, ja fa tres anys que els tortosins i les tortosines no tenen piscina 
descoberta a l’estiu i no poden utilitzar aquestes instal·lacions. Després d’aquests 3 anys, els tortosins i 
les tortosines no gaudeixen d’instal·lacions que a uns altres pobles sí que tenen. 
 
D’altra banda, i per sort per a aquests altres conciutadans nostres, les entitats municipals 
descentralitzades, Bítem, Campredó, Jesús aquest últim any sí que poden “disfrutar” de piscines a 
l’estiu. Jesús, per exemple, és la que està a prop del nucli urbà, sí que gaudeix d’aquest servei. 
 
Sabem que aquestes instal·lacions aquàtiques ofereixen als seus usuaris, a tothom, abonaments 
descompte, siguin de Tortosa, siguin  de Bítem, siguin de Campredó, siguin de Jesús. Però tot i així, si 
els tortosins volen anar a aquestes piscines, com que les tenen més lluny, s’han de desplaçar o amb el 
transport propi o amb transport públic, per tant, els hi surt més car banyar-se a aquestes piscines. 
 
La situació econòmica actual impedeix que molta gent pugui fer aquesta despesa econòmica. Hi ha 
famílies, ara ho parlàvem, que no tenen ni per a la subsistència bàsica i molt menys per gaudir d’una 
piscina. És l’Ajuntament el que hauria de ser el primer interessat en garantir aquests serveis públics per 
a tothom. A més, aquesta mesura que demanem podria afavorir els ingressos d’aquestes instal·lacions 
aquàtiques de les entitats municipals descentralitzades de Tortosa.  
 
Aquesta demanda s’entén que només seria aplicable mentre Tortosa no tingui piscina descoberta, és a 
dir, quan l’equip de Govern tingui a prop les eleccions, potser començarà a fer-ne una altra i llavors 
l’estiu que ve a lo millor ja no ens caldria aquesta moció. 
 
Bé, per tot això, com que he dit que seria breu, el grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa 
proposa al Ple d’aquest Ajuntament els següents acords: 
 
Primer, impulsar un conveni amb les piscines d'estiu de les entitats municipals descentralitzades per 
aplicar un descompte en l'accés a les seves instal·lacions durant el període de funcionament als estius 
als residents de la ciutat de Tortosa. 
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Segon, potenciar el coneixement dels tortosins i tortosines d'aquesta mesura, per a que la gaudeixin, 
mitjançant la seva publicitat amb els mitjans existents per part d'aquest consistori. 
 
Tercer, aprofitar aquest fet per a implementar les activitats econòmiques de les EMD's davant els 
tortosins i tortosines. 
 
I comunicar, quart, els acords per via telemàtica a la Federació de Veïns de Tortosa, a les  associacions 
de veïns i a les oficines de les EMD's de cada població. 
 
He sigut breu, senyor alcalde. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo encara seré 
més breu que la senyora Galiana perquè pensem que aquesta proposta hauria de sortir dels 
responsables de les EMD’s, hauria de sortir de sortir d’ells i suposo que és el que hauria de ser. 
 
De totes maneres, n’estic segur, de que després el senyor alcalde ja ens dirà que tot això ja està previst 
i que ja està.... ah, no? Doncs així m’equivoco, bé..., en fi, que ja ho tenen estudiat amb les EMDs’. 
Gràcies. 
 
Ah, per tant, ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament és favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, el nostres posicionament també serà favorable a la 
moció, perquè clar, no estaria gens malament que l’actual Govern municipal, com ha dit la senyora 
Cinta Galiana, que va trencar les piscines descobertes que teníem a l’estadi, doncs compensés a la 
ciutadania rebaixant una miqueta el preu de l’entrada a la resta de piscines dels pobles del municipi. 
 
De fet, si s’hagués rescindit el contracte amb l’empresa que havia de construir-les, demanar-li les 
indemnitzacions que al contracte posava, tota la ciutadania tortosina podria entrar debades tot l’estiu 
d’enguany i segurament que molts més anys. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Nosaltres si alguna cosa tenim clara és que l’alcalde passarà a la història per l’alcalde de les piscines, 
això està clar, perquè no les ha fet, evidentment. 
 
Fa tres anys i mig, jo sí que vull parlar-ne, senyora Galiana, un mes abans de les eleccions tothom 
sabem que van entrar les màquines i van tirar-ho. Després es paren les obres i els tortosins tenim, 
estem tres anys enganyats i se li diu que les obres començaran ja. 
 
Tota l’oposició ens tirem damunt de l’equip de Govern i es descobreix la gran mentida. I a corre-cuita se 
solucionen els contractes, es perdonen a les grans empreses les multes o les sancions oportunes. 
 
Llavors, es ven als tortosins que hi haurà un gran projecte de consens, del qual nosaltres ja dic aquí que 
vam sortir perquè no ens vam creure el consens, com s’ha demostrat i com els grups de l’oposició que 
aquí estan ben poc han intervingut, i per dir que, bé, aquí no hi ha consens.  
 
La realitat és que un estiu més, ja portem uns quants, sense piscines. Es poden fer les coses malament, 
bé, malament, molt malament, però jo entenc que el Govern les ha fet molt desastroses.  
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I a pesar d’això, senyora Galiana, no li podem votar que sí a la seva moció perquè la veritat és que no 
l’hem entès, eh, potser no l’hem entès. Perquè, pel que sabem, a les piscines de les EMD’s no hi ha 
diferència de preus entre els residents i els no residents, pel que fer un descompte als ciutadans i 
ciutadanes de Tortosa seria un greuge comparatiu amb els mateixos ciutadans de les EMD’s. 
 
D’altra banda, potser vostès es refereixen als socis, però la veritat és que Tortosasport ja té un carnet 
que contempla l’entrada a diferents piscines municipals del seu terme a preu més baix, ja existeix, crec 
que es diu “Multipiscines”. Jo li voldria dir que potser està poc treballada la moció, perquè és aquella 
sensació d’atacar, a l’alcalde se l’ha d’atacar en el tema de les piscines perquè ho ha fet molt 
malament, però atacar per atacar potser no sé si és així. 
 
Potser fora bo una proposta d’una rebaixa de preus per a tothom, està bé, o que inclogués la piscina de 
l’EMD de Jesús, que no està inclosa, no sabem perquè, en aquest carnet “Multipiscines”. O fer una 
moció per exigir a l’alcalde que presenti el seu model de piscines. Sigui com sigui, el nostre vot serà 
contrari, atès que no volem establir diferències entre els ciutadans de Tortosa i el ciutadans de les 
EMD’s i els pobles, perquè per a nosaltres estem a favor de la igualtat. Moltes gràcies. 
  
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el nostre vot 
també serà contrari a la moció i li explicaré perquè, perquè és del tot il·lògic que presentin una proposta 
així.  
 
Jo no sé si se n’han donat compte, però estant tractant als tortosins de diferents maneres. Per cert, 
s’ha deixat al poble dels Reguers, que també gestiona una piscina i dir-li també que el poble de Jesús fa 
dos anys que gestiona la piscina.  
 
Però tot són tortosins i tortosines i, per tant, no s’entendria que una persona de Jesús tingués menys 
descompte que una Tortosa nucli i, per tant, no s’entendria en cap moment això, ni s’entendria tampoc 
que haguessin d’haver aquests descomptes diferents pel que fa al lloc on resideixes, perquè en tot cas 
ens està dient que voldria que s’utilitzés, suposés per al de Tortosa més barato que no per als dels 
propis pobles, que són en tot cas les seves instal·lacions. 
 
Però a més a més, si agafem aquest criteri, el que hauríem de fer també, per què no bonifiquem als 
dels Reguers quan vénen al teatre?, els ho paguem també. O quan vénen al museu, als de Bítem els hi 
diem: quan vinguin al museu també els ho pagarem, no?, o als de Jesús. És que, a veure, si vénen a un 
concert també els ho pagarem, perquè realment no és just que vinguin a un equipament de la ciutat, a 
una persona dels Reguers també se li hauria de pagar si ve al teatre. 
 
Per tant, entenem que és absolutament demagògic, il·lògic, injust per a tota la ciutadania de Tortosa i no 
té cap tipus de sentit presentar això. 
 
També li he de dir que pel que fa a Tortosasport els abonats tenen accés gratuït a aquestes 
instal·lacions del municipi i, per tant, ja existeix una possibilitat de poder disposar d’aquestes piscines. 
 
I acabo, al senyor Roig li diré una cosa que segurament no li agradarà gens, però li diré que l’alcalde de 
Tortosa passarà a la història perquè els tortosins i tortosines vulguin i que, en tot cas, vostè quan 
gestionava una administració pública sí que ha passat a la història per haver tingut que ser cessat 
d’aquesta administració pública, per haver fet un forat que superava el milió d’euros. Per tant, llavors, 
això sí que vostè de moment ja ha passat a la història per això, però de moment el senyor Bel, l’alcalde 
de Tortosa passarà a la història pel que vulguin els ciutadans del nostre municipi. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, en primer lloc agrair als companys que han votat que sí 
a la nostra moció. 
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Després explicar-li al senyor Enric Roig que no és atacar per atacar, la prova evident és que nosaltres sí 
que ens seiem a parlar amb l’equip de Govern de Convergència i Unió de les possibles noves pisicines, 
és a dir, intentem construir. 
 
I li explicaré la idea. No és tractar, i també contesto a la senyora Roigé, no és tractar als tortosins de 
forma diferents, sinó equilibrar-ho. No és el mateix tenir que agafar un cotxe o un autobús i desplaçar-
se a un lloc, que tenir-lo al costat de casa, per tant, seria equilibrar-lo només per la part de transport, és 
a dir, baixar aquest preu pel greuge comparatiu dels desplaçaments. 
 
Llavors la senyora Roigé, i ja acabo, ens diu que tractaríem a la gent de forma diferents i que així 
hauríem de construir un auditori als Reguers o un teatre o algo així ha dit, no? Què ha dit?, que tindríem 
que fer un greuge comparatiu, val?, ho tinc aquí apuntat. Llavors, no, als Reguers ni als pobles que està 
anomenant vostè no han enderrocat cap auditor i, aquí sí que l’han enderrocat. Tenien l’oportunitat no 
d’arreglar el que tothom sap que són aquests tres anys de piscines enderrocades, enganyant a la gent; 
tenien l’oportunitat de fer una miqueta de “parxe” fent aquesta miqueta d’ajut als tortosins que es 
desplacessin a aquestes EMD’s. Però ja m’ho esperava això, eh. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyora Galiana, crec que està sobradament la nostra postura en 
respecte al tema del consens de les piscines. I vostè sap perfectament que vostès en aquest sentit han 
jugat a un doble joc en les reunions.  
 
Però és igual, nosaltres hem fet propostes, hem fet un projecte, l’hem presentat i hem fet propostes 
respecte a aquest tema i, per tant, demostradament, sobradament estem demostrant que hem 
construït. 
 
Miri, senyora Roigé, què vol que li digui? Per on començo? Jo vaig dimitir, a mi no em van cessar, i això li 
he dit un munt de vegades, i això li he dit un munt de vegades. Jo vaig dimitir i a mi no em van cessar. 
Errors tothom n’hem fet, però també m’agradaria que al seu partit hi ha gent que assumís els errors i no 
els ha assumit. I estan al càrrec i no han dimitit, i n’hi ha molts. I nosaltres no tenim la seu embargada 
amb 3 milions i mig de pessetes al nostre partit, d’euros, perdó, al nostre partit. 
 
En aquest sentit vull dir que jo abans he dit en una moció que el Partit Socialista ha fet molts errors, 
molts, com tots els partits, però hem sabut, hem sabut demanar disculpes. I jo, i jo vaig presentar la 
meva dimissió, vaig dir que m’havia equivocat i me n’havia anat. 
 
Per tant, per tant tingui una mica més de respecte per aquella gent que hem sigut coherents i intentem 
continuar essent coherent, perquè la vida pública, la vida pública ho requereix així. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: El respecte l’ha de tenir vostè també per l’alcalde, que no 
l’ha demostrat en cap moment, per això li he dit el que li havia de dir, perquè vostè en cap moment ha 
tingut respecte per l’alcalde. 
 
I el que també li recordaré és que si va dimitir va ser perquè li anunciaven que sinó el cessaven, però 
bé, en tot cas tothom sap el que va passar en el seu moment i ja crec que no cal donar-li més voltes. 
 
I a la senyora Galiana li diré, és que no m’ha entès, no dic que es construeixi un auditori als Reguers, dic 
que si no és just  que un de Tortosa hagi d’anar als Reguers, a Jesús o tal, i que se l’ha de bonificar per 
això, quan estem parlant de que els de Tortosasport ja ho tenen bonificat, llavors el que hem de fer 
també és bonificar per a que puguin venir al teatre a Tortosa, estic dient això, perquè al final tots som 
igual. Estem parlant de reequilibrar i realment no reequilibra res, al contrari, no fa equilibri territorial.  
 
El que hauria de fer, i li demano expressament, que vagi als pobles, que vagi a Jesús, a Campredó, a 
Bítem, als Reguers i a Vinallop i expliqui el que ens està explicant aquí avui, que com no tenen, que com 
allí tenen piscina, doncs allà han de venir els de Tortosa centre i han de venir gratuïtament. En canvi, 
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vostès tenen auditori, tenen teatre, tenen museu i tenen tal, però en tot cas vostès s’han de desplaçar 
igual. No deu valer el mateix la gasolina de pujar dels Reguers que de baixar dels Reguers. Per tant, és 
absolutament il·lògic, no té cap tipus de sentit i, en tot cas, no és gens d’equilibri territorial. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, per concloure el debat i resumint-ho molt. 
 
El que passa des de fa 3 anys és que es van enderrocar unes piscines, que aquestes piscines es van 
enderrocar de forma electoralista i que els tortosins i les tortosines saben el què ha passat en aquesta 
història de les piscines.  
 
El que no és just és que els tortosins i les tortosines no puguin anar a banyar-se a l’estiu. Ha parlat la 
senyora Roigé de justícia i el que no és just és enderrocar unes piscines enganyant després a la 
població, dient que allí es faria un complex d’aigües faraònic i després de 3 anys res de res. I l’empresa 
que ho va fer se’n va anar “de rositas”, permeteu-me el castellanisme. 
 
Em parla de gratuïtat. Jo no he parlat en cap moment de gratuïtat. He dit rebaixar-ho d’algun tipus que 
compensés el trasllat, i consta en la moció, de transport públic o de transport privat.  
 
Per tant, el just és que els tortosins poguessin tenir una piscina i poguessin banyar-se com es banyen, i 
me’n alegro molt, els altres tortosins i tortosines de les entitats municipals descentralitzades. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb quatre 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), ERC (1) i PP 
(1); catorze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(11) i PSC (3); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC. 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PERQUÈ LES FESTES POPULARS I 
FESTES MAJORS DE LA CIUTAT ENTRIN AL SEGLE XXI I ES PUGUI COMPAGINAR FESTA I DESCANS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Des del primer moment, el grup municipal de PxC va recolzar al Govern municipal en la seva intenció 
de reduir la durada de les festes majors de la ciutat dedicades a la Verge de la Cinta. Vam entendre 
perfectament que no era poble, en l’actual situació econòmica, tenir una ciutat aturada durant 10-11 
dies i així ho hem manifestat sempre. 
 
Des de PxC creiem que ha arribat el moment, a més a més de lo fet fins ara, que les festes populars, 
festes de barri i festes majors entrin al segle XXI. 
 
Entenem que les festes populars han d'arribar a tots els ciutadans, ja que les paguem tots i han de tenir 
en compte a tots, sigui quina sigui la seva situació econòmica, laboral, familiar o de salut i que totes les 
persones han de poder gaudir de les festes. 
 
Molts ciutadans, per motius laborals, policies, metges, infermers, bombers, comerciants, etc. ... o per 
motius de salut o per motius familiars, no es poden permetre estar diverses nits seguides sense poder 
descansar ni dormir. Desgraciadament, l’equip de Govern de la nostra ciutat, permet i fomenta horaris 
d'oci nocturn que estan fora de les ordenances municipals i que allarguen el soroll nocturn, la música, 
els crits i l’escàndol fins a ben entrada la matinada i, molts dies, fins a les 6-7-8 del matí, impedint, 
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durant diversos dies seguits, el merescut descans dels ciutadans, deixant fora de les festes a moltes 
persones que necessiten aquest descans pels motius ja exposats. 
 
Des de PxC pensem que és absolutament necessari poder fer compatibles les festes populars amb el 
descans dels ciutadans, fent possible que hi hagi major participació dels veïns de la ciutat a les festes si 
som capaços de garantir festa i descans. Es tractaria d'unes limitacions horàries, com ja existeixen en 
moltes altres ciutats, que garantirien el descans a partir de certa hora. Aparells tan simples com 
reguladors de volum a partir d'una certa hora, correcta instal·lació dels altaveus (un bon tècnic de so 
podria aconsellar la seva instal·lació segons el recinte) i horari de finalització de balls, concerts i 
revetlles. 
 
Les festes populars han de permetre i possibilitar la participació de tots i no ser un mitjà, pagat per tots, 
perquè uns quants insomnes o que no tenen res a fer durant tot el dia, trenquin el dret més bàsic dels 
ciutadans, el dret al merescut descans. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) proposa l'adopció dels següents 
acords: 
 
Únic. Convocatòria urgent i extraordinària, com més aviat millor, de la Comissió de Festes, convidant a 
participar en la mateixa a les associacions de veïns de la ciutat, a les associacions d'empresaris i 
comerciants, a les forces i cossos de seguretat i a responsables de la salut pública amb la finalitat 
d'aconseguir un acord referent als horaris d'oci nocturn durant les festes populars, instal·lació d'aparells 
de control de volum a partir d'una hora determinada per la Comissió, contractació d'un tècnic de so de 
reconegut prestigi per a la instal·lació dels altaveus segons el recinte i les seves característiques i 
dictaminar una hora per a la finalització de festes, concerts i revetlles, que permeti compaginar la festa 
amb el lògic i merescut descans dels ciutadans i, si fos necessari, la posterior actuació dels cossos de 
seguretat per fer complir els horaris acordats, com ja succeeix en moltes altres ciutats, on tots hem vist 
que a partir de l’obligada hora de la finalització festiva, els cossos de seguretat acompanyen a les 
brigades de neteja i desallotgen als que no compleixen els horaris establerts.  “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi 
Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, intentaré cenyir-me als 5 minuts. 
 
Bé, tots recordaran que des del primer moment el nostre grup vam recolzar al Govern municipal en la 
seva intenció de reduir la durada de les festes majors de la ciutat dedicades a la Verge de la Cinta. Vam 
entendre perfectament, i així ho hem dit sempre, que no era, no tenia sentit, no era possible tenir una 
ciutat aturada 9, 10 o 11 dies, que era el que passava fins a aquell moment. 
 
Ara, a més a més d’això, pensem que les festes han d’arribar, també han d’entrar al segle XXI.  
 
Entenem que aquestes festes són de tots els ciutadans, ja que les paguem tots i hem de tenir en 
compte a tothom, sigui quina sigui la seva situació econòmica, laboral, familiar o de salut; i que tothom, 
dintre de les seves possibilitats, ha de poder gaudir de les festes. Hi ha molts ciutadans que per motius 
laborals, doncs, que tots coneixem bé, metges, infermeres, bombers, policies, en fi, o gent que viu a la 
ciutat però que treballa a una altra població i clar, aquesta gent no pot ser, no es poden permetre estar 
diverses nits seguides sense poder descansar ni dormir. 
 
Lamentablement, l’equip de Govern municipal permet, i de vegades fins i tot fomenta, horaris d’oci que 
estan fora de les ordenances municipals i que s’allarga el soroll, la música, els crits, l’escàndol, hi ha 
dies que fins a les 6, a les 7 i a les 8 del matí, com va passar a les Festes de la Cinta de l’any passat, 
per posar un exemple. 
 

- 55 / 80 -           JACE / sbh 
  



Evidentment, hi ha molta gent que necessita descansar, encara que sigui un mínim d’hores i, per tant, 
nosaltres pensem que ha de ser possible, ha d’haver una manera de compaginar les festes amb el 
descans de la gent. 
 
Es tractaria, bàsicament, d’unes limitacions horàries com ja passa a moltes altres ciutats, que 
garantirien el descans a partir d’una certa hora. I després també una sèrie, hi ha uns aparells molt, molt 
senzills d’ús i que no valen cap fortuna, que són els reguladors de volum o de so, amb el qual a partir de 
certa hora també es podrien aplicar aquests aparells. 
 
Bé, per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords, 
que en aquest cas és un acord únic, que seria la convocatòria urgent i extraordinària, com més aviat 
millor, de la Comissió de Festes, convidant a aquesta Comissió a les associacions de veïns de la ciutat, 
associacions d'empresaris i comerciants, forces i cossos de seguretat i als responsables de salut 
pública amb la finalitat d'aconseguir un acord en el tema d’horaris d'oci nocturn durant les festes.  
 
També es tractaria de buscar, d’estudiar la col·locació d’aparells de control de volum a partir d’una certa 
hora. I també, si fos necessari, la contractació d'un tècnic en so per a que ens pogués dir la millor 
manera d’instal·lació dels altaveus per molestar el menys possible, de manera, com ja hem dit, de poder 
compaginar festes i descans. 
 
També, si fos necessari, com hem vista també a moltes altres ciutats, que a partir de l’horari en que es 
decideix acabar la festa, si és necessari que actuïn els cossos de seguretat per, bé, per acabar de 
traure a aquests quatre que sempre queden i que no volen marxar. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC; i divuit vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (11), PSC (3), ERC (1), I-ET-E 
(2) i PP (1).  
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DEMANAR EL 
REINTEGRAMENT DEL CÈNTIM SANITARI A L’AJUNTAMENT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Atès que a Espanya s'han gravat els hidrocarburs amb un impost il·legal durant 10 Anys. El passat mes 
de febrer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va tombar l’anomenat cèntim sanitari, un 
recàrrec al consum d'hidrocarburs aprovat per llei l’any 2.001 per finançar la sanitat que va recaptar 
indegudament més de 13.000 milions d'euros per a les arques públiques des que va entrar en vigor, l'1 
de gener de 2.002, fins el 31 de desembre de 2.011, a falta de quantificar la xifra recaptada al llarg de 
2012. 
 
Vist l’incompliment de la Directiva Europea 92/12 en aplicació del cèntim sanitari, el Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea ha conclòs que l’article 3 d'aquesta Directiva ha d'interpretar-se  en el sentit 
que s'oposa a que es pugui considerar que l’impost sobre les vendes minoristes de determinats 
hidrocarburs (IVMDH) persegueixi una finalitat especifica, ja que el citat impost, destinat a finançar 
l’exercici per les comunitats autònomes de les competències transferides en matèria de sanitat i medi 
ambient, no té per objecte, per sí mateix, garantir la protecció de la salut i del medi ambient. 
 
Atès que Catalunya, juntament amb altres 12 comunitats, va aplicar aquest gravamen fins que l’any 
2012 el Govern d’Espanya el va reformar per integrar-lo en l’impost especial d'hidrocarburs. Tractant-se 
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d'un impost estatal amb dos trams –la part estatal i la part autonòmica– Catalunya, en concret, va 
començar a implementar la part autonòmica l’agost de 2004 amb un gravamen de 2,4 cèntims per litre 
de carburant, i l’any 2012 la Generalitat el va incrementar fins els 4,8 cèntims. 
 
Atès que la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre les portes a que els afectats 
duguin a terme reclamacions per tal que els siguin abonats els diners que han pagat indegudament. 
L'article 66 de la Llei tributaria estableix que el dret a demanar el reemborsament d'un impost cobrat 
indegudament per Hisenda prescriu als quatre anys, i per tant, com a mínim el contribuent pot reclamar 
l’import dels quatre anys anteriors a la sol·licitud. Això implica que les reclamacions s'han de presentar 
amb la màxima celeritat possible perquè com més avança el temps, l’import que es pot reclamar és 
menor. A dia d'avui es poden sol·licitar directament emparant-se en el citat article aquelles quantitats 
dipositades entre juny de 2010 –és a dir, contant 4 anys des de la data de prescripció– i finals de 
2012, moment a partir del qual l’IVMDH va quedar sense efecte en haver quedat integrat a l’impost 
especial d’hidrocarburs, la vigència de la qual, des de l'1 de gener de 2013, compleix amb la legislació 
comunitària. 
 
Atès que l’Ajuntament ha corregut amb les despeses d'hidrocarburs, que inclou la gasolina, el gasoil i el 
fueloil necessaris per al funcionament de les unitats motoritzades i vehicles de la Policia Local, brigades 
de neteja i altres vehicles que presten serveis municipals. 

 
Vist l’efecte retroactiu de la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que permetrà 
reclamar el reintegrament de les quantitats indegudament abonades des del juny de 2010 fins al 
desembre de 2012. Les anteriors a l’any 2010, malgrat haver prescrit, es podran reclamar igualment, 
no a través del procés d'ingressos indeguts, sinó a través d'una acció de responsabilitat patrimonial de 
l’Estat, és a dir, exigint una indemnització. 
 
És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer - Presentar, amb la màxima celeritat possible, un escrit en forma d’instància en nom d'aquest 
Ajuntament a l’oficina d’Hisenda corresponent, adreçada a la secció d'impostos especials i altres 
tributs, aportant els rebuts que acreditin el pagament de factures en concepte d'hidrocarburs entre juny 
de 2010 i desembre de 2012 on es detallin els litres i la quantitat abonades, al·ludint a la il·legalitat 
posada de manifest pel TJUE, per reclamar el reintegrament dels diners abonats indegudament en 
concepte de cèntim sanitari i els interessos de demora corresponents. 
 
Segon - Instar Hisenda a fer el reintegrament dels diners cobrats indegudament i ja prescrits en 
concepte de cèntim sanitari, i en cas que l’Administració tombi la reclamació, iniciar les accions legals 
oportunes per reclamar la devolució i els respectius interessos de demora. 
 
Tercer - Informar els veïns del municipi sobre la possibilitat que tenen, com a particulars, de sol·licitar 
l'abonament del cèntim sanitari i oferir-los la informació i assessorament necessaris per trametre la 
reclamació corresponent. 
 
Quart - Donar trasllat, de forma telemàtica, dels acords a les associacions de veïns del municipi.  “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi 
Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, vull recordar el que vam dir al Ple del mes passat i que mentre les nostres propostes no siguin 
tractades com les de qualsevol altre grup municipal, considerem que és una absoluta falta de respecte 
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contra mi, contra la formació que represento i contra 800 tortosins que ens van votar, per tant, mentre 
això segueixi així jo faré el que vaig dir el mes passat i, per tant, m’aixecaré i me n’aniré. Molt bona 
tarde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, senyor Casanova, si se’n va abans de que 
procedíssim a la votació d’aquesta moció, llavors decaurà la moció. 
 
O sigui, s’espera. Per tant, entenc que es procedeix a la votació. Hi ha alguna intervenció? No? 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC; i divuit vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (11), PSC (3), ERC (1), I-ET-E 
(2) i PP (1).  
 
 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SR. JORDI CASANOVA ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA] 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA, SOL·LICITANT LA 
POSADA EN MARXA D’UN PLA INTEGRAL PERQUÈ DISMINUEIXI LA PRESÈNCIA D’EXCREMENTS DE 
GOSSOS A L’ESPAI PÚBLIC DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que l’Ajuntament de Tortosa té aprovat el Text refós de l’Ordenança reguladora de tinença 
d’animals de companyia, amb l’objectiu de prevenir i controlar les molèsties i perill que els animals de 
companyia poden ocasionar a les persones i al medi, així com aconseguir que se'ls hi doni unes 
condicions de vida adequades. 
 
Atès que aquesta Ordenança recull, en el seu article 5 m), que resta prohibit deixar les deposicions 
fecals dels gossos a les vies publiques i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, i 
que els propietaris dels animals són responsables de la recollida d'aquestes deposicions. 
 
Atès que en aquesta Ordenança resten recollides, en el seu article 6 c), les obligacions dels propietaris 
de gossos per les quals han d'adoptar mesures perquè aquests no embrutin les voravies, zones de 
vianants, parcs infantils i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
 
Atès que .en el mateix article resta també recollit que els posseïdor de gossos són responsables de 
recollir convenientment els excrements, mitjançant bosses de plàstic, paper, o recollidor especialment 
indicat per a aquesta finalitat. 
 
Atès que la mateixa ordenança regula, en el seu article 10.1, que l’Ajuntament disposarà un registre 
censal d'animals de companyia i que els posseïdors d'animals domèstics de companyia restaran 
obligats a inscriure llurs animals al registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, i a 
facilitar, com a mínim, les dades que s'especifiquen a l’annex del Decret 328/1998, de 24 de 
desembre, que regula la identificació i el registre general d’animals de companyia, i a acreditar-ne la 
identificació mitjançant el document establert per l’article 4.2 de l’esmentat Decret. 
 
Atès que article 13.1 de l’ordenança estableix com a competència de l’Ajuntament confeccionar un 
cens de les espècies d’animals domèstics: gossos, gats i fures. 
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Atès que l’article 9 de l’Ordenança estableix que el veterinari o veterinària responsable del marcatge de 
l’animal ha de lliurar al posseïdor de l’animal un document acreditatiu d'aquest fet on han de constar, 
com a mínim, les dades següents: el sistema d'identificació utilitzat i el lloc on s'ha aplicat, el codi 
d'identificació, les dades de la persona o l'entitat que realitza aquest marcatge, l’espècie animal i la 
rata, el sexe i la data de naixement de l’animal. 
 
Atès que el Pla d’acció municipal, que figura a la pagina web de l’Ajuntament, estableix en la seva acció 
329 establir campanyes de control del cens i “xipatge” d'animals de companyia, acció programada pels 
anys 2011 a 2015, però de les quals no se n'ha realitzat cap ni una, desconeixent aquest grup 
municipal si pertanyen al 90% del PAM que el Govern municipal diu que suposadament ha realitzat o a 
aquelles accions que han decidit retirar perquè es veuen incapaces de complir-les. 
 
Atès que als integrants d'aquest grup municipal els ha arribat en diferents ocasions el malestar existent 
per part de molts veïns i veïnes per la brutícia dels nostres carrers en relació, entre d'altres, a la 
recollida dels excrements dels animals  de companyia a la via pública pels titulars dels gossos. I que 
aquesta situació provoca una molt mala imatge de la nostra ciutat i produeix un estat d'insalubritat a la 
zona on es localitza. 
 
Atès que els excrements de gossos comporten certes conseqüències com: un gran impacte visual que 
perjudica el turisme, ja que un carrer brut d'excrements ofereix una imatge pèssima de la nostra ciutat i 
dels seus ciutadans; males olors ja que aquesta característica dels excrements és altament 
desagradable; transmissió de malalties atès que la femta és una font de gèrmens de tot tipus que 
poden estendre's ràpidament i causar malalties, tant a altres gossos com a les persones i, en concret, 
patologies amb quadres amb diarrees cròniques, dolor abdominal, pèrdua de pes així com també 
provocar afeccions en diferents òrgans, com el fetge, el pulmó, els músculs, els ulls o els intestins; 
poden provocar relliscades i com a conseqüència caigudes perilloses; limiten les possibilitats de gaudi 
dels espais verds per part dels ciutadans, i propicien la presencia de mosques que nien i s'alimenten en 
ells. 
 
Atès que encara que no són molts els ciutadans que no compleixen amb la seva obligació de recollir els 
excrements de les seves mascotes, aquells que no ho fan estan generant un perjudici a molts veïns que 
diàriament circules pels carrers de Tortosa. 
 
Atès que l’Ordenança municipal recull que, en cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els 
agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos, perquè 
procedeixi a retirar les deposicions de l’animal i que en cas que no siguin atesos en aquest 
requeriment, podran imposar la denúncia pertinent. 
 
Atès que malgrat la gran tasca de la nostra Policia Local entenem que és difícil que els agents 
uniformats es trobin davant en el precís moment en el qual es comet la infracció. I, si tenen la sort de 
fer-ho, han d'aplicar allò que diu l’Ordenança que és requerir al propietari que condueixi el gos que 
procedeixi a retirar les deposicions de l’animal i, només en cas que no siguin atesos en aquest 
requeriment, podran imposar la denúncia pertinent. 
 
Atès que al nostre municipi s'han engegat fa poc campanyes de conscienciació cívica, consistents en la 
denúncia indiscriminada dels vehicles sobre la vorera o en zones com les dels voltants de l'Hospital 
Verge de la Cinta, que no presentaven cap molèstia pels veïns de la ciutat. 
 
Atès que és obvi que la responsabilitat sobre el fet que una mascota embruti el carrer recau sobre els 
propietaris dels animals i, per això, cal fer una crida a l’educació i al civisme de cadascun d'ells, i que 
creiem necessari posar en marxa una campanya de conscienciació ciutadana, utilitzant per a aquesta 
finalitat tots els recursos de que disposa l’Ajuntament de Tortosa. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 

- 59 / 80 -           JACE / sbh 
  



 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER. Instar a l’Ajuntament de Tortosa perquè modifiqui el Text refós de l’Ordenança reguladora de 
tinença d'animals de companyia, i més concretament el seu article 5 m), donant als agents de la Policia 
Local la potestat de poder denunciar les infraccions d'aquells que, una vegada que els seus animals 
han defecat, no recullin els excrements, abandonant el lloc dels fets, independent si els propietari els 
retira o no després que els agents de la Policia Local hagin verificat la infracció i l’hagin advertit de la 
seva obligació de retirar-los, restant aquesta retirada una acció a valorar per l’instructor de l’expedient 
en la graduació de la sanció. 
 
SEGON. Instar a l’equip de Govern que posi en manca campanyes de control del cens i “xipatge” 
d'animals de companyia, recollides com acció 329 del seu Pla d'acció municipal per als anys 2011 a 
2015 i de les quals no se n'ha realitzat cap ni una, amb la intenció de completar el cens d'animals. 
 
TERCER. Instar a l'Ajuntament de Tortosa que posi en marxa una campanya de conscienciació 
ciutadana amb la finalitat de resoldre el problema de la presència d'excrements de gossos en les 
voreres i jardins. Per aquesta campanya es proposen a títol merament enunciatiu i no dispositiu les 
següents mesures: 
 
1 . Posar en funcionament un pla de comunicació orientat a la sensibilització ciutadana i a la informació 
sobre les ordenances municipals afectades, mitjançant cartells, fulletons, butlletí i web municipals i 
notes de premsa. Repartir el material divulgatiu en les instal·lacions municipals (poliesportius, 
biblioteques, etc.), centres educatius, clíniques veterinàries i establiments dedicats a la venda de 
mascotes. 
 
2. Elaborar un mapa de les zones més "brutes" comptant amb la informació dels ciutadans, dels agents 
de Policia Local i de l’empresa de neteja viària. 
 
3. En aquestes zones "brutes" col·locar dispensadors de bosses i efectuar un Pla de manteniment dels 
mateixos. 
 
4. Organitzar xerrades de sensibilització en els centres educatius. 
 
5. Instar a la Policia Local, que ens consta que ja ho fa, perquè una vegada modificada l’ordenança i 
posada en marxa la campanya informativa, reforci les patrulles de paisà que recorrin en les hores més 
"conflictives" els llocs més bruts, amb la finalitat de detectar i informar als infractors. 
 
6. Establir acords amb les associacions de veïns per tal que aquestes donin suport i reforcin la 
campanya proposada. 
 
QUART. Que es posi en coneixement de les associacions de veïns de la ciutat els acords de Ple, per 
mitjans telemàtics, perquè es divulgui entre els veïns, comunicant la posada en marxa de la campanya i 
recordant allò establert en les ordenances municipals.  “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, aquesta moció 
que presentem té tres clars objectius i una evidència. 
 
La evidència és manifesta: són molts els veïns que es queixen de que els seus carrers estan plens 
d’excrements de gossos, així de senzill. Sovint, en aquestes sessions plenàries hem vist com diversos 
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regidors presenten les seves mocions de coses importants com si Espanya s’ha de convertir en una 
república o continuar la monarquia o si deu ser això bo o dolent per la independència de Catalunya o si 
la crisi es culpa de Madrid o de Barcelona. 
 
És evident que al senador i a la diputada són debats que els hi agraden, com no pot ser menys, per les 
seves obligacions que tenen en aquest país. Nosaltres tractem de fer una oposició i preocupar-nos del 
dia al dia dels ciutadans i aquest és un de dia a dia. 
 
Per descomptat, no pateixin que si algun dia som independents, segur que ho serem, i si arriba la 
tercera república també cantarem l’Himne de Riego al balcó de l’Alcaldia, cap problema. Però mentre 
permeti’m fer una moció denunciant la brutícia dels nostres carrers, produïda per les defecacions dels 
gossos. 
 
Queixes a la Raval, al Temple, al Parc de la Fira, al centre, al barri antic, no hi ha barri que se’n salvi. 
Només fa falta xafar carrer, això sí, amb compte, per donar-se’n compte de que el problema no és 
menor. I davant d’això, tres propostes del PSC: 
 
La primera: modificar l’Ordenança d’animals per poder permetre als agents de la Policia Local 
denunciar a aquells que deixin les defecacions dels seus gossos a la via pública. En aquests moments, i 
segons aquesta Ordenança en el seu article 5è, els policies només li poden dir a una persona que 
observin que ha deixat els excrements del gos i que els reculli, i si no ho fan, llavors denunciar-los. 
 
Trobem que no és de rebut, i ja és prou difícil que un agent de la Policia vegi un infractor per a que 
aquests se’n puguin anar sense cap sanció, només recollint les deposicions. Aquesta és la legislació 
que tenim i la que demanem canviar. 
 
La segona: posar en marxa campanyes de control del cens i “xipatge” d’animals de companyia, 
recollides en el Pla d’acció, com una acció en el seu Pla d’acció municipal per als anys 2011-2015 i 
dels que no ens consta que s’hagin realitzat cap ni una, amb la intenció de completar el cens d’animals. 
 
No sabem si aquestes campanyes pertanyen al 90 del PAM que el Govern municipal diu que ha realitzat 
o és una d’aquelles que també van decidir traure perquè no les complirien. Però sigui com sigui, 
considerem que s’hauria de portar a terme. 
 
La tercera, posar en marxa una campanya de conscienciació ciutadana. Per a aquesta campanya es 
proposen a títol merament enunciatiu i no dispositiu mesures com: un pla de comunicació orientat a la 
sensibilització ciutadana i a la informació repartint material divulgatiu en centres municipals, educatius i 
veterinaris. Elaborar un mapa de zones brutes i col·locar dispensadors de bosses. Organitzar xerrades 
de sensibilització en el centres educatius, instar la Policia per reforçar les patrulles de paisà en hores 
conflictives i llocs bruts per detectar i informar als infractors. O bé, entre altres coses, demanar la 
col·laboració de les associacions de veïns per a aquest tema concret. 
 
Segurament, no és tan important com d’altres mocions que aquí debatem, però jo penso que els 
ciutadans ens ho agrairan perquè realment crec que hi ha un problema avui en dia a la ciutat. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
evidentment el gos urbà necessita una casa, la nostra, i un afecte i, a més, per a un correcte 
desenvolupament físic i psíquic necessita sortir a l’exterior, estirar les cames com es diu vulgarment, 
prendre el sol i comunicar-se amb els seus congèneres. I en aquest sentit són molts els propietaris 
d’animals de companyia i això comporta drets i obligacions i aquesta és, tots ho sabem, la diferència 
entre civisme i incivisme. 
 
En aquesta línia, l’Ajuntament ha de ficar a l’abast del ciutadà unes ordenances, que és l’aspecte legal 
de la tinença responsable, en les que es potenciï l’aspecte de vigilància i de sanció d’activitats 
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incíviques. I també convindria una guia pràctica que fixi les pautes de com comportar-se cap a la resta 
de ciutadans i cap a Tortosa mateix, repartint-la arreu, especialment en instal·lacions municipals com 
poden ser un poliesportiu, biblioteques, etc., als centres educatius, a les clíniques veterinàries o a 
establiments de venda de mascotes. 
 
La pregunta que ens fem és si cal tornar a aquells recintes específics per a que els gosses poguessin 
fer les seves necessitats, que cal recordar també que  van durar poc i van ser utilitzats poc també. Cal 
ficar punts de recollida d’excrements i / o dispensadors de bosses? Cal establir franges horàries per 
passejar en els parcs i zones adequades? Bé, preguntes que el que per a nosaltres sí que ens deixa clar 
és que hi ha que informar de la forma que es consideri més adient, i això també hi ha que intensificar la 
vigilància i, alhora, denunciar i sancionar amb duresa les actuacions incíviques que embruten i taquen 
la imatge de Tortosa, substituint-les, aquestes sancions econòmiques, en el seu cas per la realització de 
treballs en benefici de la comunitat. En aquest sentit, la penalització econòmica donaria pas a un treball 
efectiu i exemplaritzant de les persones que actuen de forma incívica. 
 
Per tant, pel que jo he dit ja està clar que la nostra postura serà positiva a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, és cert que un dels 
principals problemes quotidians de la gent, no?, a Tortosa quan un està en contacte amb la ciutadania 
és el que ens presenta avui el grup municipal socialista. És aquesta demanda continuada de que cal 
millorar la neteja de la ciutat i, concretament, la quantitat d’excrements de gossos, sobretot, que hi ha a 
la nostra ciutat. 
 
M’agradaria, però, recordar que aquesta situació no es deu a l’Ajuntament ni a l’equip de Govern, crec 
que és just i necessari recordar que aquesta situació és deu a l’incivisme de molts dels propietaris 
d’aquests animals que no compleixen amb el seu deure com a ciutadans de, per a que la gent ens 
entengui, d’arreplegar allò que la seva mascota ha deixat al que és la nostra ciutat. 
 
També m’agradaria fer un reconeixement a tots aquells propietaris d’animals que sí que ho fan, perquè 
també moltíssima gent està complint en aquest sentit i, per tant, crec que és també necessari, no?, 
reconèixer aquells ciutadans que fan les coses bé. 
 
Per tant, aquesta moció l’entenem com una de les demandes de la nostra ciutadania en general que cal 
millorar en aquest sentit. I més enllà d’alguna de les qüestions que en tenim dubtes, com per exemple 
el primer punt, sí que pensem que és molt important continuar fent  conscienciació de cara a la 
ciutadania per a que aquesta situació millori. 
 
I aquí, per exemple, hi ha tota aquesta proposta d’una campanya de conscienciació a partir d’un pla de 
comunicació, a partir d’organitzar xerrades de sensibilització en els centres educatius, perquè 
precisament l’educació ha de servir per a que els ciutadans quan siguin adults ja sàpiguen el què es pot 
fer o no, i altres propostes que pensem que són positives. 
 
Per tant, entenen que la culpa no és de l’administració, sinó dels ciutadans que no compleixen, votarem 
favorablement aquesta moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Penso que seré més breu que els que m’han precedit 
perquè ja ho han dit tot, vull dir, potser recordar que la problemàtica del fem dels gossos pels carrers és 
realment important a Tortosa. La gent, no per aquest aspecte, sinó per altres, diu que Tortosa està 
fosca i bruta, però el que sí que crec és que aquí també no és més net aquell que més neteja, sinó que 
aquell que no embruta i, per tant, crec que aquest Ple, al discutir aquesta moció, pot servir perquè com 
que això es televisa, per a que es desperti el civisme i que vegi la gent la importància que té recollir els 
excrements dels seus gossos, de les mascotes, perquè llavors Tortosa estarà més neta, col·laboraran 
amb això i de cara a l’economia productiva que pot venir de la mà del turisme, doncs, segurament 
tindrem una imatge més bonica que la que en aquests moments oferim. 
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Per tant, el nostre vot és afirmatiu, a pesar de que potser no calia fer una moció tan extensa i amb tants 
de punts. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, un incís abans al 
senyor Roig, dir-li que qui porta mocions a aquest Ple i no és Convergència i Unió, són principalment 
vostès, que cada Ple en porten moltíssimes i no totes responen a coses concretes de Tortosa, per tant, 
no vagi aquí donant-nos lliçons de coses que realment vostè no està fent. Però en tot cas, si al final som 
o no som independents, segurament no serà gràcies a vostè; si som o no som república tampoc. 
 
Dir que respecte a la moció ens cal actuar amb absoluta fermesa contra aquests actes d’incivisme, com 
s’està fent en la mesura que s’enganxa a alguna persona per part de la Policia Local que, a més a més, 
sovint estan a sobre d’aquest tema, perquè és un tema que creiem molt important per a la ciutat, però 
no cal modificar cap ordenança, perquè la pròpia Ordenança ja ho diu que se sanciona a aquells que no 
recullen els excrements, no se sanciona a aquells que després els recullen. Per tant, no, no és així, vull 
dir, se sanciona sempre que no es recullen els excrements, es faci el que es faci posteriorment. 
 
També dir-li que sí, s’han fet campanyes, s’han fet campanyes i se’n faran quan es cregui convenient, 
però ja es va fer una campanya precisament l’anterior mandat. 
 
I ens torna a portar coses que estan al PAM. Vostè diu que no li agrada que li digui però ens torna a 
portar coses que estan al PAM.  
 
Per tant, estem sancionant, agraïm la col·laboració ciutadana. També li voldria recordar que estem 
sancionant des de que aquest Govern està governant, abans no s’havia sancionat mai, però mai, cap, ni 
una, zero sancions per part de l’anterior Govern i segurament hi havia més excrements que no a dia 
d’avui, però mai es va fer cap sanció, per tant, ara sí que se sanciona. 
 
I és cert que continua havent incivisme i des d’aquest Govern continuarem treballant per tal que en hagi 
en la mesura el menys possible, fins arribar a que no n’hi hagi, però en cap cas cal modificar cap 
ordenança perquè la Policia ja està actuant i ja està sancionant a aquella gent que no compleix amb el 
que li pertoca. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Agrair als grups que ens han 
donat el seu suport, evidentment, perquè entenem que la imatge de la ciutat es mereix accions que 
puguin conduir a que Tortosa sigui una ciutat, evidentment, una empenta turística i això és una imatge 
que no és bona per a la ciutat, atenent a que hi ha molta gent que sí que ho compleix.  
 
Però clar, senyora Roigé, no doni lliçons. Si vostè contínuament està donant lliçons aquí. Si vostè 
contínuament està donant lliçons i diu: vostès, no serà gràcies a vostè. Vostè què se sap si potser serà 
gràcies al meu partit per a que aquest país pugui ser millor o no?, vostè que se sap? El futur és incert 
tan per a vostè com per a nosaltres i ja veurem després el que passarà del dia 9 de novembre, ja ho 
veurem, però no faci afirmacions, no faci afirmacions de dir: no serà gràcies a vostè. O sí serà gràcies al 
meu partit. O sí. 
 
També a fer afirmacions del “i tu més”, no? Això constantment així. Ara resulta, ara resulta que també hi 
havia, segurament acaba de dir que hi havia més excrements quan nosaltres governàvem que ara. És 
que això ja és el colmo. No, no, més excrements que ara. No sé, vostè ha pogut, ha fet la campanya de 
xipatge i, per tant, sap si llavors hi havia més animals de companyia o menys que ara? Els hi havia? 
Clar, és que sempre, sempre em diu, però la realitat, senyora Roigé, és: hi ha , deixi-m’ho dir, cagades 
de gos a les voreres moltes, moltes. 
 
S’ha efectuat l’acció que hi havia al PAM, que vostès diuen que s’ha fet en un 90%? No. Per tant, que 
els hi costa dir que podem fer una campanya de conscienciació a la ciutat, amb associacions de veïns i 
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tot, per poder solucionar aquest problema? Miri, porten 7 anys dient el mateix, vostès mateixos. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (1), I-ET-E 
(2) i PP (1); i onze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA, PER EXIGIR AL 
GOVERN DE LA GENERALITAT LA PUBLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LES TERRES DE L’EBRE I LA 
SEVA ADOPCIÓ PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que les Terres de l’Ebre és un territori amb grans potencials però que pateix una situació 
d'estancament que obliga a plantejar inexcusablement propostes de futur que desenvolupin tot el seu 
potencial econòmic i social, unes propostes que haurien d'estar recollides en un Pla estratègic ja que, 
per afrontar les solucions, cal primer conèixer quina és la situació actual i les possibles causes que han 
provocat que el nostre territori hagi perdut el tren del desenvolupament d'altres parts de Catalunya. 
 
Atès que les raons del seu estancament són moltes i variades, però que destaca en primer lloc, la 
manca d'una ciutat amb suficient pes econòmic i demogràfic que empenyi i dinamitzi el territori, sumat 
a la inexistència d'una burgesia progressista arrelada al país i amb visió de futur. Hi fa falta, a més, una 
veu pròpia, que representi al conjunt del territori i també hi ha carències bàsiques en la xarxa 
d'infraestructures que limiten la comunicació cap als grans mercats de la península i l’existència d'una 
bona xarxa de comunicació interna de les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que davant d’això és necessari plantejar propostes de futur que serveixin de revulsiu per dotar a 
les Terres de l’Ebre del pes que mereixen en el marc del país. 
 
Atès que amb aquesta intenció la Generalitat de Catalunya va encarregar l’any 2012 a la URV, amb una 
partida de 140.000 euros, la confecció d'un Pla estratègic, i que aquesta va dur a terme, primer en 
base a un treball inicial de diagnosi i després de concreció de propostes, amb la participació activa 
d'institucions i empreses del territori, així com de les organitzacions sindicals. 
 
Atès que aquest document ha de definir les necessitats i les potencialitats econòmiques de les nostres 
Terres i ha de marcar les estratègies a seguir per millorar el desenvolupament econòmic. 
 
Atès que els sindicats UGT, CCOG i USOC van exigir de forma pública el passat 1 de juny al Govern de la 
Generalitat que fes públic el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, elaborat per la Universitat Rovira i 
que el Departament d’Empresa i Ocupació que té sobre la taula des del passat mes de febrer. 
 
Atès que el Partit dels Socialistes de Catalunya de Tortosa, conjuntament amb aquests sindicats, 
considerem que el document és vital per a treballar en el desenvolupament i creixement econòmic de 
les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que és incomprensible que la Generalitat amagui el seu contingut i no tiri endavant, i de forma 
prioritària, les propostes que planteja. 
 
Atès que aquest Pla afecta de forma important a la nostra ciutat, Tortosa, com a capital territorial de les 
Terres de l’Ebre i que hauria de liderar de forma clara el Pla estratègic.  
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Atès que no podem entendre com quatre mesos després que s'acabés i fos lliurat al Govern de la 
Generalitat, continua sense conèixer-se el contingut d'aquest Pla. 
 
Atès que no ens resulta creïble que aquest silenci es derivi d'un problema d'agenda del conseller, 
segons s'ha apuntat des de la Generalitat, sinó per manca de voluntat de tirar endavant les propostes 
concretes del pla. 
 
Atès que el Delegat del Govern de les Terres de l’Ebre, Sr. Xavier Pallarès, ha manifestat als mitjans de 
comunicació que l’objectiu del Pla estratègic de les Terres de l’Ebre no és un llibre de decoració per fer-
ne una presentació amb piscolabis, sinó concretar un pla d'acció, un pressupost i executar-lo. 
 
Atès que en les mateixes declaracions el Delegat va afirmar que fa tres mesos que el Departament 
d'Empresa i Ocupació va rebre el pla i que, després d'una primera visió del document, va detectar que hi 
ha actuacions que són competència d'altres departaments, algunes de les quals ja s'estan executant. 
 
Atès que segons aquestes manifestacions algunes de les propostes s'estan executant sense que la 
ciutadania tingui coneixement. 
 
Atès que posteriorment, el conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, va afirmar que el Pla no tenia 
calendari, pressupost ni valoració per poder-lo implementar, i que la Generalitat continua "analitzant" el 
Pla estratègic de les Terres de l’Ebre que considera un "bon llistat de les necessitats de les Terres de 
l’Ebre, però que no ha de ser un compendi de mancances i d'inversions", afirmant que "les cartes als 
reis les podem fer immenses, però els reis son els pares, els ha de pagar algú", en l’enèsim menyspreu 
del conseller pel nostre territori. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER. Exigir al Govern de la Generalitat que es faci públic el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, 
elaborat per la Universitat Rovira, i que el Departament d’Empresa i Ocupació té sobre la taula des del 
passat mes de febrer, i que ha costat als ciutadans i ciutadanes de Catalunya 140.000 euros, de forma 
que els ciutadans i ciutadanes puguin conèixer la planificació del Govern de Convergència i Unió i la 
seva voluntat d'invertit en el futur de les Terres de l’Ebre. 
 
SEGON. Que es creï la comissió prevista per aquest Pla estratègic de les Terres de l’Ebre per tal fer el 
seguiment del Pla i controlar la seva implementació. 
 
TERCER. Que es demani al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en la mesura que sigui possible i 
de forma prioritària, es dotin les partides econòmiques i pressupostaries necessàries per fer front a les 
accions previstes en aquest Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre, segons fitxes de finançament i 
calendari.  
 
QUART. Que es comuniqui l’acord per mitjans telemàtics als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del 
Govern a les Terres de l’Ebre. “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el que està 
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passant amb el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre que ha encarregat el Govern, amic del Govern de 
Tortosa, a la Generalitat de Catalunya per a nosaltres és esperpèntic. 
 
Esperpèntic, en primer lloc, perquè ha costat segons dades 140.000€ i no en saben res d’ells, 
140.000€ que hem pagat els tortosins, els ciutadans i ciutadanes d’aquest país i que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya es nega a fer públic, mantenir el secret des del mes de febrer que es va lliurar 
als responsables del Govern. 
 
Creiem que el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre és un document essencial per al nostre futur i que 
afecta substancialment la nostra ciutat, en tant en quant que és capital del territori i més en un 
moment de greu crisi econòmica com la que estem patint. 
 
Aquest Pla és un document que hauria de plantejar propostes de futur, un futur que fos, un document 
que fos un revulsiu econòmic per la seva creació, per la seva ocupació. Un document que marqui el 
camí de les nostres terres, que mostri les estratègies de futur de les Terres de l’Ebre i, evidentment, de 
Tortosa. 
 
És per això que considerem molt greu el que està passant al voltant de la seva publicació i divulgació, 
com greu i esperpèntiques és el conjunt de declaracions dels polítics de Convergència i Unió. 
 
Així mateix, a la fira l’alcalde va afirmar que el Pla estava redactat des del mes de febrer i que en pocs 
dies es faria públic, que es tractava simplement d’un tema de l’agenda del conseller, estem parlant al 
mes d’abril. Sense cap notícia més, l’1 de juny els sindicats van exigir de forma pública a la Generalitat 
que el fes públic. Aquesta demanda va provocar la rèplica airada del delegat del Govern, el senyor 
Pallarès, manifestant als sindicats que es fiquessin en les seves coses, com si el futur d’aquestes terres 
no fos una qüestió de tots els ciutadans i ciutadanes, com si només fos cosa d’ell, com si estigués 
parlant de la seva finca d’Arnes, així mateix. 
 
Per a nosaltres, competint amb supèrbia amb l’alcalde de Tortosa, el delegat va afirmar que des de fa 
tres mesos el Departament d’Empresa i Ocupació havia rebut el Pla i que aquest ja s’estava executant, 
de forma secreta sembla ser, però s’estava fent. 
 
La sorpresa va arribar quan uns dies després el conseller Felip Puig va afirmar que el Pla no tenia 
calendari, ni pressupost, ni valoració per posar-lo en marxa i que la Generalitat ho estava analitzant, 
advertint que les cartes als reis es poden fer immenses, però que les havia de pagar algú, entenem 
nosaltres amb l’enèsim “despreci” del conseller cap al nostre territori, cap al territori de les Terres de 
l’Ebre. 
 
Això és el que el Pla és per als membres del Govern de Convergència i Unió, una carta als reis de les 
nostres necessitats. Per a ells els ciutadans i ciutadanes de l’Ebre som gent de segona categoria, 
perquè sinó no farien aquestes afirmacions. 
 
Quin és el resultat? Un cúmul de despropòsits de Convergència i Unió en que tots menteixen i saben 
que menteixen, que l’alcalde afirma que és un problema d’agenda, que el delegat diu que s’està 
executant i que el conseller diu que és una carta als reis, i mentrestant els ciutadans de les Terres de 
l’Ebre a esperar com sempre. 
 
Per aquesta raó exigim en aquest plenari que es faci públic el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre que 
ens ha costat 140.000€, de forma que volem conèixer la carta als reis amb la que ens acusa el 
conseller Felip Puig. 
 
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya considerem incomprensible que s’amagui el seu contingut i 
no tiri endavant. Volem saber la voluntat que té el Govern de la Generalitat d’invertir en el futur de les 
nostres terres en uns moments de crisi econòmica com la que estem patint, volem conèixer quina és la 
voluntat de Convergència i Unió de tirar endavant les propostes concretes. I sobretot volem que se’ns 
deixi d’enganyar. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, aquí hi ha un 
altre exemple, com tants n’hi ha, del “ninguneig” constant, absolut, total del nord, de Barcelona, cap a 
les Terres de l’Ebre i en particular cap a la nostra ciutat, cap a Tortosa. 
 
Evidentment, no cal dir-ho, les Terres de l’Ebre és un territori amb grans potencials, amb grans 
potencialitats però que estem patint una situació d’estancament, el qual vol dir de minvar, d’anar cap a 
baix, no de pujar, en quant un està parat no avança, sinó retrocedeix i que obliga, bé, a plantejar, a 
estudiar, a organitzar, a redactar, a fer un camí, no?, i tal, i això és el Pla estratègic que en un moment 
donat es va demanar a la Generalitat, que es va dotar amb 140.000€, que es va elaborar per la Rovira i 
Virgili i que aquí ningú sabem res de res. 
 
I un Pla que, lògicament considerem que ha de definir les necessitats i les potencialitats econòmiques 
de les Terres de l’Ebre, un Pla que és un document vital per treballar en el desenvolupament i 
creixement econòmic de les Terres de l’Ebre i un Pla que afecta de forma vital a la nostra ciutat, a 
Tortosa, com a capital que és del territori i de les Terres de l’Ebre, cada vegada menys perquè se’ns 
estan menjant, clar, Tortosa també dins de l’Ebre doncs cada vegada estem més estancadets, anem 
baixant, baixant, no aixequem cap i les demés poblacions, lògicament, legítimament, de les Terres de 
l’Ebre se’ns tiren damunt i se’ns mengen, no?, com Barcelona es menja les Terres de l’Ebre com a 
territori col·lectiu, i afecta a Tortosa, que tindria que ser la ciutat que lideri de forma clara el Pla 
estratègic. 
 
Tortosa tenim problemes, i tots els sabem, és una ciutat que ja no tenim un pes econòmic i demogràfic 
important i cada vegada pareix que la cosa doncs va a pitjor, falta un col·lectiu que tingui una capacitat 
de lideratge important, falta una veu pròpia que representi el conjunt, bé, falta una sèrie de coses que 
ens tenen així.  
 
Nosaltres considerem que és important que el Govern de la Generalitat doni a conèixer, que 
segurament ho tenen, jo no dic que no el tinguin ni que l’hagin fet, perquè la Rovira i Virgili va cobrar i 
ho va fer, no?, i ho va entregar a la Generalitat, al conseller d’Empresa i Ocupació, que ens donin a 
conèixer els resultats d’aquest Pla estratègic o, en el seu cas, el perquè no se’ns vol donar a conèixer 
aquest Pla estratègic.  
 
Que es creï també, com diu la moció, la comissió per tal de fer el seguiment del Pla i controlar la seva 
implementació i, en definitiva que bé, comencéssim a caminar, que no ens tinguin aquí parats i, a més 
doncs, cap a baix. 
 
Nosaltres votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta moció que 
reclama que es faci públic el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre pensem que és una moció encertada.  
 
Abans que res recordar que aquest Pla estratègic va començar a elaborar-se per part del Govern de la 
Generalitat a partir, sobretot, de les demandes dels diferents sectors socials del nostre territori: 
empresaris, sindicats, entitats, també alguns ajuntaments, en el moment en que es va tancar la Lear, 
l’antiga Mai al nostre territori, en aquest cas no a la nostra ciutat. 
 
En aquell moment en que apareixia aquell fenomen de la deslocalització d’una de les indústries més 
importants del nostre territori diferents veus van assumir que a les comarques de l’Ebre havien de tenir 
un Pla estratègic que englobés les quatre comarques del sud de Catalunya per definir precisament les 
estratègies de desenvolupament del nostre territori, perquè com aquí ara el senyor Dalmau reconeixia, 
a les comarques de l’Ebre hi ha moltes potencialitats, hi ha moltes oportunitats però l’important és 
saber cap on volem anar, com ho fem de manera conjunta i sobretot què hem de prioritzar. Per tant, el 
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fet de que es comencés a elaborar un Pla estratègic era una bona notícia perquè a les nostres 
comarques mai n’havia existit cap ni un.  
 
En aquest sentit també crec que és important recordar que els plans estratègics no és un invent que es 
fa aquí a les comarques de l’Ebre, sinó que diferents territoris i diferents ciutats del país els tenen i 
després els avaluen, si ho estan fent bé, si no, si han de canviar les infraestructures en funció del debat 
que hi ha al respecte. 
 
Voldria també fer incís que al nostre Ajuntament i concretament el nostre alcalde, abans de ser alcalde 
va estar durament, i amb raó, criticant a l’anterior Govern de que no tenia la ciutat un Pla estratègic, 
perquè a Tortosa com a ciutat tampoc tenim un Pla estratègic, però la realitat és que després de més 
de 7 anys al Govern l’alcalde en aquest sentit sí que passarà a la història, si em permeten la ironia, 
sense haver elaborat aquest Pla estratègic i si l’elabora l’haurà elaborat després d’haver governat 
durant 7 anys, la qual cosa tampoc té gaire sentit des d’un punt de vista lògic. Per tant, no tenim públic 
el Pla estratègic de Terres de l’Ebre però també a la nostra ciutat no tenim un pla estratègic de ciutat, 
una de les promeses de l’alcalde quan va prendre possessió a l’Alcaldia. 
 
En aquest sentit, a més a més, el Pla estratègic de Terres de l’Ebre va ser elaborat amb la col·laboració 
de la Universitat Rovira i Virgili, concretament del Campus Terres de l’Ebre, i en la seva elaboració van 
participar moltes entitats, van participar sindicats, va participar la patronal, van participar associacions 
de comerciants de totes les comarques de l’Ebre, van participar moltes entitats perquè s’invitava a que 
participessin per elaborar aquesta estratègia comú de les Terres de l’Ebre. 
 
I ara, després de que aquest Pla estratègic del futur de les Terres de l’Ebre estigui elaborat, resulta que 
el Govern de la Generalitat, de Convergència i Unió, el té amagat a un calaix, com moltes altres coses, i 
no el presenta al territori. No el presenta al territori al qual li ha demanat que participi en la seva 
elaboració, per tant, no s’entén o s’entén massa, és a dir, estem demanant participació ciutadana, 
després l’elaborem, però quan la gent ens diu que es publiqui o que es presenti no es fa. Per tant, 
entenem que aquesta actitud és absolutament equivocada, errònia per no dir altres paraules que ara 
no vénen al cas, i en aquest sentit el nostre grup municipal, evidentment, votarà a favor.  
 
Abans, però, vull recordar que Iniciativa, al Parlament de Catalunya, també ja ha registrat diferents 
propostes al respecte perquè aquesta és una qüestió del Parlament de Catalunya i de la Generalitat. 
Primer hem demanat la compareixença del conseller per donar explicacions, perquè no té cap sentit el 
que s’està fent. En segon lloc, a més a més, hem fet una resolució on s’haurà de votar si es presenta o 
no aquest Pla estratègic a les Terres de l’Ebre tal i com estan reclamant les entitats que hi van 
participar. 
 
I finalment, que crec que és la més important, també en aquest sentit el que demanem és que 
comencin a haver-hi partides pressupostàries del pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
començar a desenvolupar algunes de les propostes que es fan en aquest Pla estratègic.  
 
I ja sé que ara la senyora Roigé em dirà que no hi ha diners, que no hi ha recursos, etc., etc., però hem 
de recordar que el pressupost aprovat en aquests moments de la Generalitat de Catalunya no és que 
discrimini positivament les Terres de l’Ebre en una inversió de dir: les Terres de l’Ebre tenen poques 
inversions, anem a donar-los-hi més inversió, és al contrari, ens dóna en percentatge menys inversió 
dels habitants que tenim, per tant ens discrimina, per la qual cosa és encertada aquesta moció i en 
aquest sentit Tortosa, com a capital de les Terres de l’Ebre, tampoc comparteixo la idea del senyor 
Dalmau que ens estan prenent protagonisme i discursos negatius de Tortosa, en relació a Tortosa, crec 
que sí que hem de reclamar aquest Pla estratègic al Govern de la Generalitat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició serà de votar afirmativament a la moció 
que vostès presenten. 
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Recordar-li potser al senyor Jordan, diràs que ara em vingui a la memòria que això ve d’abans, no ve de 
l’època de que es va tancar la Lear. Ja es va començar al 2007, que es va contractar a la Universitat de 
Barcelona en un grup de recerca que dirigia Germà Bel i es van fer uns anàlisis de les perspectives 
econòmiques de les Terres de l’Ebre. 
 
Després va venir també els sistemes territorials d’innovació i aquí a Terres de l’Ebre es reconeixia 
l’expertesa en aqüicultura, en agroindústria, en la fusta del moble. Tot això eren accions preliminars per 
tirar endavant aquest Pla estratègic. Ara ja el tenim i pensem que el que d’una vegada per totes s’ha de 
començar a portar a la pràctica i que el Govern de la Generalitat ha de tenir una discriminació totalment 
positiva de cara a les Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, per contextualitzar 
el tema, és a dir, qui contracta, qui encomana, qui es troba que no hi havia ni un euro pressupostat per 
al Pla estratègic és el Govern actual de Convergència i Unió, per tant, no hi havia absolutament res. Sí 
que ens parla d’uns anàlisis que en tot cas no és cap moment cap Pla estratègic. 
 
Al senyor Roig li diria que afegeixi, quan diu 140.000€ que s’han pagat, els tortosins, les tortosines, els 
catalans i tot el món mundial, digui que se li han pagat a la Universitat Rovira i Virgili, perquè al final 
sembla com si s’hagin regalat a no sé qui que passava pel carrer, per tant, acabi tota la frase. 
 
Dir també que, independentment que no estem d’acord amb moltes de les afirmacions que ha dit ara al 
debat, ni del que ens troba a dintre de l’exposició de motius, li votarem a favor aquesta moció encara 
que vostè segurament preferiria que no li votéssim. Però en tot cas, com nosaltres considerem que sí, 
que estem d’acord amb això, li votarem a favor. 
 
Dir-li, d’altra banda, que les afirmacions que fa respecte al delegat del Govern em semblen molt poc 
elegants de fer-les aquí perquè està parlant d’una persona que no es pot defensar i que, en tot cas, i el 
senyor Jordan també ho ha dit, es porti al Parlament de Catalunya, que és el lloc on alguns dels partits 
ho han portat i allí en parlarem tot el que faci falta de la gestió del Govern de la Generalitat, però no 
aquí quan ningú es pot defensar en aquest sentit. 
 
Estem d’acord amb el fet de que ens diu de crear aquesta mesa. No deu ser tan secret el Pla si vostè ja 
sap que contempla el propi Pla una mesa, però en tot cas, el nostre vot serà favorable tenint present, a 
més, que no hi ha cap “ninguneig” perquè si hi hagués algun “ninguneig” no s’hagués fet aquest Pla. 
 
I acabo contestant al senyor Dalmau perquè ens diu que ens estan menjant des de Barcelona i no sé 
quina cosa més. Potser que vingui això del Partit Popular, que ens menysprea absolutament a les Terres 
de l’Ebre en quant a infraestructures tan necessàries com una autovia que tenim el tram a les Terres de 
l’Ebre sense executar o que tenim un tren que no ens para a Terres de l’Ebre, que el Partit Popular ens 
digui que Barcelona se’ns està menjant, realment és bastant surrealista. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, moltes gràcies a tots els grups 
que han donat suport a aquesta moció i miri, senyora Roigé, es que avui vostè està..., diu, jo me n’he 
alegrar perquè si ens ho voten en contra? Però, però aquí per a què estem? Aquí per a què estem? Aquí 
per a què estem? 
 
Miri, miri, nosaltres evidentment estem contents de que vostès m’hagin donat suport perquè nosaltres 
vam ser el primer partit que vam demanar la compareixença al Parlament de Catalunya del conseller, 
però clar, és que no, no, és que és tot molt surrealista. Vostè sempre: que nosaltres fem més, que 
nosaltres fem més, que nosaltres vam ser els primers, sempre, sempre igual, però vostès això ho tenien 
al PAM, al Pla d’acció municipal 2007 i al 2011, i hi ha declaracions seves fa poc a la premsa dient: no, 
no ho hem fet i no sé què farem, no puc parlar. I ara aquí ens vol donar lliçons? És que no ens en doni 
cap, no ens en doni cap.  
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I dos, en cap moment jo he insinuat que aquells diners de 140.000€ no han fet cap on. He dit que han 
costat 140.000€ i ja està. I no tergiversi les nostres, les meves paraules. 
 
Per tant, agraïm el vot favorable i entenem que amb això a veure si podem, d’una manera per totes, 
desencallar aquest desagradable incident que està portant el tema del Pla estratègic de les Terres de 
l’Ebre i poguéssim prompte propostes de futur per al nostre territori. Moltes gràcies. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA, PER A QUE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA SOL·LICITI LA DEVOLUCIÓ DE L’ANOMENAT CÈNTIM SANITARI PER A 
DESTINAR-LO A LA BOSSA DE LLIBRES ESCOLARS PER A FAMÍLIES EN GREU SITUACIÓ ECONÒMICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que l’any 2001 es va crear un nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes. En 
aquell moment, en la Llei 24/2001, d'acompanyament als Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2002, i de mesures fiscals i administratives del nou sistema, i més concretament en el seu article 9, es 
va dissenyar un nou model de gestió que introduïa un tribut sobre vendes minoristes d'hidrocarburs, 
cedit a les Comunitats Autònomes, i quedant afectada la recaptació del seu tram estatal a la cobertura 
de les despeses en matèria de sanitat, mentre que el tram autonòmic, de caràcter voluntari, resultava 
afectat a actuacions sanitàries o mediambientals. 
 
Atès que l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (d'ara endavant IVMDH), 
conegut popularment com a «cèntim sanitari», requeia sobre el consumidor, en concret sobre les vendes 
minoristes i l’autoconsum de la gasolina, el gasoil, el fueloil, el querosè (excepte com a combustible de 
calefacció), els hidrocarburs líquids que s’utilitzessin com a combustible de calefacció i els que, amb 
excepció del gas natural, metà, gas liquat del petroli i altres productes gasosos equivalents, es 
destinessin a ser utilitzats com a carburant, com a additius per a carburant o per augmentar el volum 
final d'un carburant. 
 
Atès que el seu àmbit d'aplicació era de tot el territori espanyol, excepte Ceuta, Melilla i Canàries, que 
no formen part del territori d'aplicació dels impostos harmonitzats comunitaris. 
 
Atès que el referit tram autonòmic va ser aplicat seguidament en la majoria de comunitats autònomes, 
entre la que es troba Catalunya; excepte País Basc, Aragó i la Rioja. La quantia del mateix podia variar 
depenent de la comunitat que es tractés. 
 
Atès que en un primer moment, a l’any 2002, els límits van fluctuar entre 0 i 1 cèntim d'euro per litre, 
d'on procedeix l’expressió col·loquial del “cèntim sanitari”. l que, no obstant això, a partir de 2003 
aquest límit es va incrementar fins arribar a 4,8 cèntims d'euro per litre a partir de l’any 2006. 
 
Atès que el "cèntim sanitari" que va ser introduït a Catalunya era molt més alt que en altres territoris de 
l’Estat ja que, com hem dit, va arribar a ser de 4,8 cèntims per cada litre de gasolina o gasoil, la mateixa 
taxa que també s'aplicava al País València, les Illes Balears i altres territoris, mentre que a Navarra es 
va situar en 2,4 cèntims per litre, a Madrid en 1,7 cèntims per litre i al País Basc, la Rioja i Aragó no es 
va aplicar mai.  
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Atès que al maig de 2008 la Comissió Europea va emetre un dictamen concloent que l’impost no 
s'ajustava a la normativa comunitària i recomanava a Espanya la seva  
retirada. 
 
Atès que l’any 2009, després de conèixer el dictamen de la Comissió Europea, una empresa de 
transports catalana, Transports Jordi Besora SL, va reclamar els més de 45.000 euros que havia pagat 
per aquest impost entre 2005 i 2008, al·legant que era il·legal. 
 
Atès que el cas va acabar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ho va elevar fins a la 
justícia europea i que finalment, el passat 27 de febrer de 2014, el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (d'ara endavant TJUE), va sentenciar que l’impost no s'ajusta al dret comunitari, obrint la porta 
perquè els contribuents reclamin a l’Estat les quantitats abonades. 
 
Atès que el TJUE entén que el "cèntim sanitari" no compleix els dos requisits que exigeix la norma 
europea als impostos especials: perseguir una finalitat específica, d'una banda; i respectar les normes 
que s'apliquen als impostos especials per determinar la base imposable, la liquidació, la meritació i el 
control de l’impost, per l’altra. 
 
Atès que, segons assenyala la sentencia, el fet que els ingressos de l’impost atenguin a despeses en 
matèria sanitària resulta d'una mera modalitat d'organització interna del pressupost espanyol i, per 
tant, no prou per considerar que l'impost té finalitat específica. I que si, en canvi, els rendiments 
d'aquest impost s'utilitzessin obligatòriament per reduir els costos socials i mediambientals vinculats 
específicament al consum dels hidrocarburs gravats, afegeix la sentencia, si es consideraria que el 
“cèntim sanitari” té una finalitat específica. Igualment, si l’estructura de l’impost estigués concebuda 
per desincentivar el consum de gasolina i gasoil o incentivar el consum d'altres productes menys nocius 
per al medi ambient, també es consideraria que la taxa persegueix aquest objectiu específic. Un cas 
que, segons el Tribunal europeu, no es dóna. 
 
Atès que la sentencia del TJUE estima, a més, que aquesta mesura "vulnera la legislació comunitària" i 
"no procedeix limitar en el temps els efectes d'aquesta sentencia, ja que el Govern espanyol i la 
Generalitat de Catalunya no van obrar de bona fe en mantenir aquest impost en vigor durant més de 
deu anys. 
 
Atès que estem, per tant, davant una conducta reprovable, en ser les institucions les primeres obligades 
a complir amb la Llei. 
 
Atès que una vegada reconeguda la lesió en els drets dels particulars, conseqüència de la mala praxi 
dels poders públics, cal salvaguardar el dret de tots els ciutadans a sol·licitar i obtenir la devolució de 
les quantitats recaptades per aquest concepte. 
 
Atès que el Govern ha elaborat un model normalitzat de sol·licitud de devolució d'us voluntari, dissenyat 
expressament per a aquestes reclamacions, les sol·licituds de les quals seran objecte d’una tramitació 
en la qual s’analitzarà cada cas de manera individualitzada per l’Agencia Tributaria, i en el qual la 
presentació de sol·licituds indegudes o la utilització de dades incorrectes, inexactes o falses seran 
susceptibles de sanció, segons va especificar el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques en 
sessió plenària del Congrés dels Diputats el passat 19 de març de 2014. 
 
Atès que no obstant això, la quantitat que es pot reclamar a través de la plataforma que l’Agencia 
Tributaria ha engegat a través d’Internet, només es retrotrau fins a les factures de 2010, entenent que 
l’anterior, en principi, esta prescrit i, de fet, el 21 d'abril van passar a aquesta situació els rebuts del 
primer trimestre d'aquest exercici. Per reclamar la devolució dels imports corresponents al període 
2002-2009 haurà de recórrer a la via administrativa - judicial. 
 
Atès que per això entenem que totes les Administracions Públiques, servidores amb objectivitat dels 
interessos generals conformement a principis com l’eficàcia i la coordinació, han de col·laborar i 
articular quants mecanismes estiguin a la seva disposició perquè la devolució de les quanties 
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indegudament abonades pels ciutadans sigui tramitada a través de procediments diligents, àgils i 
senzills, de la forma que sigui menys onerosa per als particulars afectats. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa conserva totes les factures originades pel consum dels edificis i dels 
vehicles del parc mòbil municipal, per un període de cinc anys, el càlcul de la quantitat a reclamar no es 
pot demorar. 
 
Atès que d'altra banda les constants retallades aplicades pel Govern central i el de la Generalitat en 
matèria educativa han suposat una volta de rosca en el deteriorament de l’educació pública en tot el 
país i també en el nostre municipi. 
 
Atès que en el darrers anys s'han anant succeint les retallades en educació, fins a arribar a una situació 
que ens porta a retrocedir de forma molt evident en la qualitat del nostre sistema educatiu. 
 
Atès que en relació a les famílies hi ha hagut una reducció de beques escolars i una disminució d'ajudes 
per a llibres. 
 
Atès que el tipus màxim del 21% d’IVA en material escolar, excepte llibres de text, (equivalent a l’IVA 
aplicat als articles de luxe) ha representat un encariment de la ja de per si costosa operació de "tornada 
a l’escola" que les famílies afronten tots els mesos de setembre. 
 
Atès que les conseqüències que es deriven de les mesures de retallades anteriorment exposades 
atempten greument a tots els ciutadans i, molt especialment, a les classes més desfavorides. 
 
Atès que aquests efectes negatius poden derivar en situacions de precarietat en moltes famílies que no 
poden afrontar les despeses que implica un començament del curs escolar tant en Educació Primària 
com a Secundaria. 
 
Atès que aquestes retallades no només afecten al conjunt del país sinó de forma directa al municipi de 
Tortosa. 
 
Atès que ens consta que en el nostre municipi hi ha hagut iniciatives per part de diferents associacions 
de pares i mares tendents a pal·liar aquesta situació tan dramàtica per a moltes famílies organitzant 
intercanvis, donacions o restaurant llibres de text per als alumnes amb menys recursos. 
 
Atès que l’any passat aquest plenari va rebutjar, únicament amb els vots del grup municipal de 
Convergència i Unió, la creació d'un projecte de donació de llibres de text en els centres d'ensenyament 
mitjançant la creació d'un programa de gratuïtat consistent en una borsa de llibres de text, encara que 
desviant el debat i sense entrar a debatre en aquest plenari res de la proposta, tal i com consta en la 
acta del Ple del mes d’octubre de 2013. 
 
Atès que és costum en el grup municipal de Convergència i Unió no donar suport a les mocions - 
propostes del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya argumentant que no es tenen 
diners per destinar a despesa social, encara que s'amortitza de forma servil el deute als bancs. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PRIMER. Calcular i fer públic (desglossat anualment) l’import pagat per l’Ajuntament de Tortosa en 
concepte de IVMDH, a més de sol·licitar, si no s'ha fet, formalment la devolució dels imports 
corresponents des de l’any 2010 fins al 31 de desembre de 2012, data en la qual l’IVMDH va deixar 
d'estar vigent. 
 
SEGON. Sol·licitar als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Tortosa que estudiïn la viabilitat legal i la 
relació cost / benefici de reclamar judicialment els imports corresponents al període 2002-2009. 
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TERCER. Emprar els recursos municipals (SAC, Web municipal... ) per assessorar als veïns i veïnes de 
Tortosa sobre els passos a seguir per reclamar els imports indegudament recaptats. 
 
QUART. Destinar la totalitat de l’import dels recursos recuperats a un fons per tal de constituir un 
projecte de donació de llibres de text en els centres d'ensenyament, mitjançant la creació d'un 
programa de gratuïtat, consistent en una borsa de llibres de text. 
 
Aquest programa podria, a títol merament enunciatiu i no dispositiu, desenvolupar-se cobrint el primer 
any d'aplicació els nivells de 1r i 2n de Primària, el següent any 3r i 4t, i així successivament fins a 
incloure 3r i 4t d'ESO, aconseguint d'aquesta manera tot el període d’educació obligatòria. 
 
D'aquesta manera, l’Ajuntament dotaria els centres d'ensenyament d'un banc de llibres el cost dels 
quals s'aniria reduint gradualment en augmentar cada any l’estoc de llibres. 
 
En aquest programa, al qual podrien acollir-se totes les escoles del municipi, les famílies beneficiades 
deixaran una fiança de 6 euros que al final de l’escolaritat se'ls retornarà si es retornen els llibres. Per 
ser beneficiaris d'aquestes ajudes s'han de comprometre a retornar-los en bon estat, per a ser 
aprofitats per altres alumnes, reposant els llibres perduts o que deixessin inservibles després del seu 
ús, aconseguint que les famílies es responsabilitzin i col·laborin amb la labor educativa implícita en el 
programa. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, l’any passat el 
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament va presentar una moció similar a 
aquesta i va ser rebutjada per la majoria absoluta del grup municipal de Convergència i Unió, casi bé 
sense entrar al debat. 
 
En aquella moció simplement demanàvem que l’Ajuntament creés una borsa de llibres escolars per a 
aquells pares que per la crisi no poden comprar els llibres als seus fills. En aquell moment ens van dir 
que la nostra moció estava plena de falsedat, com plenes de falsedat ens van dir que estaven les 
nostres afirmacions de que eren necessaris menjadors escolar d’estiu per als xiquets de les famílies 
més desafavorides de Tortosa i després han anat corrents a muntar-los. 
 
Avui, de nou, tornem a presentar una moció que parla novament de retallades. Aquesta vegada, com 
no, en educació i una vegada més sobre aquells que estan patint la crisi directament i no poden pagar 
els llibres als seus fills. 
 
En els últims anys hem assistit a com els governs de dretes de Convergència i Unió i el Partit Popular 
defensen la supressió directa de diversos ajuts socials. S’han reduït molt les aportacions a les famílies, 
tal com beques escolars, ajudes a llibres, l’acollida matinal i les ajudes a menjador. S’han aturat els 
plans educatius d’entorn i s’han reduït les subvencions a les AMPE’s. 
 
El Govern de dretes de Convergència i Unió i el Partit Popular repeteixen fins la sacietat que l’educació 
és fonamental però al mateix temps apugen el tipus màxim del 21% de l’IVA al material escolar, 
exceptuant els llibres de text, equiparant-lo a l’IVA aplicat als articles de luxe. Aquest increment 
impositiu ha suposat un encariment de la ja per si costosa operació tornada a l’escola que les famílies 
afronten tots els mesos del mes de setembre, sinó que els hi preguntin a molts tortosins i tortosines 
que han fet mans i mànigues per arribar a final de mes. 
 
Davant de tot això, des del Partit dels Socialistes ens plantegem petites mesures per pal·liar les 
dificultats per les que estan passant els nostres veïns i les nostres veïnes. Escoltem a la gent i els seus 
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problemes, canviem amb ells petites coses perquè canviant les petites coses pensem que 
aconseguirem grans canvis. 
 
Per això avui portem a aquest plenari una cosa tan senzilla com la creació d’un projecte de donació de 
llibres de text als centres i fins i tot li diem d’on traure els diners. Estem acostumats que la majoria 
absoluta de Convergència i Unió digui no a les propostes del grup municipal socialista argumentant que 
no es tenen els diners per gastar en despesa social, encara que s’amortitza de forma servil el deute als 
bancs, i hem decidit fer-li el treball. Reclamin als centres sanitaris, si no ho han fet, el cèntim sanitari i 
que aquest import es destini a llibres.  
 
Es tracta de crear, com vam dir, una borsa de llibres per a les famílies que ho necessiten, que s’iniciï en 
els primers nivells de primària i poc a poc, any a any arribar als últims curs de l’ESO, aconseguint cobrir 
tot el període d’educació obligatòria. I així l’Ajuntament dotaria als centres d’un banc de llibres, el cost 
dels quals s’aniria reduint gradualment en augmentar cada l’estoc. 
 
Es podrien acollir totes les escoles del municipi i les famílies beneficiades s’han de comprometre a 
retornar-los, evidentment, en bon estat per ser aprofitats per altres alumnes.  
 
Creiem que l’educació és bàsica, és fonamental per tenir un futur i per aquest motiu demanem en 
aquest plenari que recolzi la moció presentada pel nostre partit, perquè implica recolzar a aquells que 
ho estan passant pitjor en aquesta crisi a Tortosa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, jo abans que 
res, senyor Roig, una petita d’això, 7 folis de la moció. Ja està i tal, però bé, potser amb menys podríem 
arribar a la  mateixa d’això, no? 
 
Anem a veure, jo estic totalment, estem totalment d’acord en que l’Ajuntament de Tortosa, si ho vol fer 
l’equip de Govern, faci un càlcul de tots aquells litres de carburants consumits pels vehicles de la 
corporació o empreses municipals durant el temps de vigència d’aquest impost, més o menys de l’any 
2010 fins al 31 de desembre del 2012, plenament d’acord. 
 
Plenament d’acord en que s’iniciï un procediment per percebre la devolució d’ingressos fiscals indeguts 
i que siguin procedents la seva demanda. També plenament d’acord en que l’Ajuntament de Tortosa 
informi als ciutadans i a les empreses privades ubicades al terme municipal de Tarragona i de Tortosa, 
perdó, dels mecanismes jurídics possibles per reclamar tant la devolució dels ingressos fiscals indeguts 
com per iniciar alguna, si és possible, si és procedent millor dit, reclamació d’indemnització per la 
possible existència de responsabilitat patrimonial. 
 
I també considerem que estos diners que es puguin tornar a  l’Ajuntament de Tortosa, bé doncs, que es 
dediquin a funcions de tipus social com pot ser el que vostè dia dels llibres de text, com pot ser el que 
dia fa un moment el senyor Jordan i que demanava o reclamava una quantitat determinada per ajudar i 
donar aliments frescos a la gent que ho està passant molt greument, bé, doncs que aquests diners en 
els moment que es recuperin que es puguin dedicar a activitats de solidaritat social. El nostre vot serà 
positiu. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal, Iniciativa – Entesa per Tortosa també votarem favorablement aquesta proposta. Entenem 
que és necessari reclamar la devolució de l’anomenat cèntim sanitari, crec que ja ha quedat palès amb 
la seva explicació, també del portaveu que m’ha precedit. I també pensem que si finalment aquest 
cèntim sanitari es retorna al nostre Ajuntament es podria dedicar a una inversió social, en aquest cas a 
aquesta proposta que ens explica, no?, sobre el tema dels llibres, que també és una de les necessitats 
al nostre municipi. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Jo no sé si no reflexionem de que..., quina quantitat pot 
pujar tot això? A veure si val més diners els esforços de poder-ho demanar que no el fet de demanar-ho, 
que suposo que s’ha comptabilitzat. Si és així endavant. 
 
I la nostra reflexió seria que també, si sobren diners, es podria destinar a aquesta partida 
pressupostària que abans es deia per a subministrament de productes frescos, vull dir, si ja ho tenen 
quantificat. Per tant, la nostra posició és afirmativa en el vot. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: començaré dient-li al senyor Roig que prou de dir mentides a 
aquest Ple i més en temes de menjadors com estàs dient, perquè és fals el que ens ha dit. I també és 
fals el que ha dit del Pla d’entorn perquè no només no s’han anul·lat, sinó que s’han incrementat els 
plans d’entorn. Per tant, no digui coses que no són veritat perquè, a més a més, vostè sap que no són 
veritat. 
 
Per tant, venir a portar a l Ple i parlar de coses que hi ha ara com el Programa 6/16 que vostè està 
dient que no existeix i no existeix res de tot això, per tant, és absolutament demagògic i és voler fer mal 
en temes molt sensibles. Per tant, li demanaria que no tornés a dir mentides com ha dit reiteradament 
en aquest Ple. 
 
Li anuncio el nostre vot favorable a la moció, segurament també el sorprendré com abans, però sempre 
i quan fent algunes matisacions. 
 
En primer lloc, perquè està bé que rectifiquin, perquè al final qui va introduir aquest impost a Catalunya 
va ser el Partit Socialista governant al Govern de la Generalitat l’any 2004. Convergència i Unió s’ha va 
oposar totalment i després va anar presentant diferents propostes de resolució i mocions per tal de tirar 
enrera aquesta proposta que, torno a recordar, va ser el Partit el Socialista. Per tant, celebro que 
rectifiquin allò que van vostès portar quan governaven al nostre país i, per tant, celebro que avui 
reconeguin que es van equivocar al seu moment i que van fer malament les coses. I, per tant, celebrem 
que avui el Partit Socialista de Tortosa estigui d’acord amb això. 
 
Però d’altra banda, el que sí que li demanaríem i el que sí que expressem avui aquí és que, més enllà 
de llibres, hi ha altres necessitats a la ciutat, podem parlar de menjadors, podem parlar d’atenció als 
més dependents i, per tant, tenint en compte que no sabem quan això, aquests ingressos que sí que val 
la pena demanar-los, acabaran tornant a l’Ajuntament, sí que li diem que nosaltres considerem que el 
Govern que hi hagi en aquell moment decideixi quines són les necessitats més importants per a la 
ciutat, qui són els col·lectius o quines són aquelles partides que calen més destinar-hi recursos i, per 
tant, ens manifestem en aquest sentit, és a dir, d’acord en que això es porti a terme, celebrem que 
rectifiquin aquella posició que van tenir al seu moment però que, en tot cas, caldrà que sigui el Govern 
que hi hagi qui decideixi quines partides necessiten aquests ingressos. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.  
 
Donar les gràcies a tots el grups municipals que han recolzat la nostra proposta i que estem contents i 
satisfets en aquest sentit que podem dir als tortosins i tortosines que entre tots avui hem pres un bon 
acord. 
 
Senyor Dalmau, límit de temps, límit de mocions abans, que si en presentem moltes i de moltes fulles, 
bé, llegir és bo també, no?, llegir és bo; més val que estigui explicat.  
 
Miri, ja li he dit, senyora Roigé, jo he reconegut aquí en les coses que ens hem equivocat i està molt bé, 
cosa que altres no fan. Altres tot ho fan bé, nosaltres ho hem reconegut. Jo estic d’acord en acceptar la 
seva proposta en tant en quant altres coses, però sí que m’agradaria que fos en el si d’una comissió de 
tots els partits, no només el Govern, qui adjudiqués en què van aquests diners, aquest cèntim sanitari.  

- 75 / 80 -           JACE / sbh 
  



 
Per tant, entenc que la nostra proposta anava directament al tema dels llibres perquè considerem que 
és una moció important que nosaltres vam presentar fa un any i no va ser acceptada, per tant, que es 
garanteixi que es tirarà endavant això a més a més d’altres coses com aquí s’han dit. Per tant, en 
aquest sentit m’agradaria que fos consensuada entre tots els partits polítics. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé, moltíssimes gràcies, la proposta queda aprovada 
amb tots els vots favorables. 
 
Abans de continuar, una matisació, senyor Roig. Vostè ha fet aquí que, oh, es queixa de que hi ha límit 
de temps, que hi ha límit de mocions o de la allargada de les mocions. Miri, senyor Roig, aquí no hi ha 
hagut, mentre jo he estat alcalde, mentre jo he estat alcalde la limitació de temps ha estat la que hem 
pactat tots. Mai he imposat limitació de temps mentre jo he estat alcalde. Mentre jo estava aquí a 
l’oposició a mi em limitaven el temps, el número de preguntes i el número de mocions. I jo com alcalde 
ni he limitat el temps, ni el número de pregunta, ni el número de mocions, aquesta és la diferència. I 
que vostè vingui aquí, que sí oh, em limiten el número de mocions o el límit de temps. No, no hi ha límit, 
no confonguin a ningú, no hi ha límit de mocions. Avui en tenim una prova.  
 
Això no passava quan jo estava quan jo estava a l’oposició, l’alcalde socialista del moment, sense 
consens, inclús en desacord d’algun partit que estava governant amb ell, va limitar el número de 
mocions, va limitar el número de preguntes i va limitar el número d’intervencions de forma unilateral. 
Això ho he patit jo a l’oposició per un alcalde socialista. 
 
I jo no he limitat mai, ni limitaré mai, ni el número de mocions, ni el número de preguntes i el temps vaig 
dir i els hi vaig exposar en Junta de Portaveus que si el limitaven era per consens de tots; vam tenir un 
“rifi-rafe” i després tots els portaveus, tots sense excepció, van venir al meu despatx i van dir: home no, 
ho hem de refer, ho hem de refer que no passarà més. Val, ho vam refer. Avui s’ha tornat a trencar i ja 
no ho tornarem a refer. És a dir, aquest alcalde, ni que vostès tinguin acord, limitarà el temps de res 
perquè ja no vull controlar-lo. 
 
I a diferència del que em va passar a mi a l’oposició, a vostè a l’oposició ningú li ha limitat ni les 
mocions, ni les preguntes, ni el temps d’intervenció. 
 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
16 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 23/2014, de 26/05/2014 
- 24/2014, de 02/06/2014 
- 25/2014, de 10/06/2014 
- 26/2014, de 16/06/2014 
- 27/2014, de 18/06/2014 (extraordinària i urgent) 
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- 28/2014, de 23/06/2014  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1080/2014 a la 1360/2014 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
17 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde: No ho he fet en Junta de Portaveus i aprofito aquesta sessió plenària per 
comunicar-los a vostès i comunicar al conjunt de la ciutadania que el dissabte passat es va produir la 
modificació de l’article 105 de la Llei d’hisendes locals.  
 
L’article 105 de la Llei d’hisendes locals, que incorpora un nou apartat, estableix una exempció de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, l’impost sobre la 
plusvàlua. 
 
Aquesta exempció afecta a totes aquelles persones físiques que hagin estat objecte d’una execució 
hipotecària o d’una dació de pagament en la seva “vivenda” habitual. Vol dir que la demanda que li vam 
plantejar, entre altres jo mateix, a la Comissió Nacional d’Administració Local al ministre Montoro ara fa 
tres setmanes i que li havíem plantejat a cada una d’aquestes comissions nacionals, s’ha concretat. 
Què vol dir? Que, malgrat hi ha unes limitacions que nosaltres no compartim però aplicarem la Llei com 
l’estableix, totes les persones que hagin sigut objecte d’execució hipotecària o hagin acordat un procés 
de dació de pagament que afecti a la seva “vivenda” habitual, estaran exemptes d’aquest impost. I 
estaran exemptes d’aquest impost no només per al 2014, sinó en caràcter retroactiu fins aquells 
impostos que no estiguin objecte de prescripció, per tant, a tots. 
 
Saben que nosaltres havíem instat un procés de subvencions perquè la Llei no permetia, malgrat alguns 
de vostès ho van portar al Ple, en aquell moment els hi vam dir que no es podia produir aquesta 
exempció perquè la Llei no la contemplava. I el mecanisme que vam establir és crear unes subvencions 
amb unes limitacions, essencialment de conceptes de renda, etc., etc., per aquests casos. 
 
Bé, aquestes subvencions ja no caldrà perquè a partir d’avui qualsevol que ho demana, nosaltres des 
d’avui mateix ja hem ficat els serveis tècnics a disposició per a que es puguin tramitar aquestes 
exempcions.  
 
I aquelles persones, que també n’hi ha algunes, a les qual nosaltres, d’acord amb elles i d’acord amb la 
Plataforma per Afectats de la Hipoteca, havíem suspès l’execució d’aquest tribut, també es veuran 
beneficiades d’aquesta exempció i, per tant, des d’aquí les convido que passin a presentar la 
corresponent sol·licitud i la documentació que hauran d’acompanyar, per les oficines municipals i els hi 
concedirem la exempció que estableix la Llei. 
 
No arriba a tots els casos, estem parlant d’habitatge habitual i estem parlant de que els membres de 
l’execució hipotecària no tinguin altres propietats amb les que respondre. Però en tot cas, millora 
substancialment la situació, aquesta modificació de l’article 105 de la Llei d’hisendes locals i, per tant, 
en aquest sentit ho comunico i ho faig públic. 
 
 
 
18 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

- 77 / 80 -           JACE / sbh 
  



 
*-*-* 

 
1)  INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, senyor alcalde, dos precs. 
 
El primer ens l’ha fet arribar bastant veïns de Ferreries de la vora del riu propera a la plaça que dóna al 
carrer Migdia, que ens han dit, ja avanço que no penso que sigui responsabilitat de l’Ajuntament, sinó 
de l’incivisme d’alguna de les persones que utilitzen aquesta plaça per al moment de lleure. 
 
Aquesta plaça cada vegada està més utilitzada i es troben moltes “basures”, moltes restes de brossa, 
de vegades es fa “botellón”. I jo sóc conscient de que s’han fet algunes actuacions al respecte, però el 
prec dels veïns és simplement que s’incrementi la neteja i s’incrementin aquestes actuacions. 
 
I l’altre prec, no sé si s’ha fixat l’alcalde i els senyors regidors i les senyores regidores que cada vegada 
hi ha més gent que camina a Tortosa i que corre per Tortosa. Llavors, la zona que hi ha més transitada 
o que veig jo més transitada és des de la carretera Simpàtica casi fins a Mig Camí, hi ha moltíssima 
gent, sobretot moltes senyores que caminen i que corren i m’han fet arribar aquest prec. Jo sóc 
conscient de que no estan els fons municipals per ni fer voreres, ni arranjar allò, ja ho sé. El prec és 
simplement que hi ha dos punts molt perillosos, que hi ha dos corbes molt tancades, que estan 
compreses entre l’ermita de Montserrat i el planer del Club de Tennis, senyalitzar-ho com s’han 
senyalitzat algunes altres zones i ficar algun tipus d’arranjament per aquestes dos zones que s’utilitzen 
moltíssim, no només per la gent que camina, sinó per colles de joves i per colles de gent que fa exercici, 
que s’arreglin aquests punts de perillositat. Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Galiana, començaré per aquest últim prec, 
que m’encanta que me’l faci perquè està bé que constati que cada vegada hi ha més gent que camina, 
corre i fa exercici a Tortosa. Segurament, el Govern municipal tindrà alguna cosa a veure amb això 
perquè hem habilitat varis circuits urbans que no hi eren fins ara. 
 
Més curiosa em resulta la seva afirmació que per un dels llocs que més corre i camina la gent és per la 
Simpàtica. Potser hauria de matisar que és el lloc on vostè viu i els veu, perquè segurament no ha anat 
ni a la Via Verda, ni ha anat al passeig que hem fet entre Tortosa, Roquetes i Jesús, ni ha anat al 
passeig pel costat del riu entre la Universitat i el pont. I si compara, fa números i trau proporcions veurà 
que precisament la Simpàtica, un barri que li preocupa molt a Iniciativa, no és precisament el que més 
s’utilitza per a això. 
 
I si s’utilitza, s’estan utilitzant els circuits urbans, que tenen accés tots els tortosins i totes les tortosines 
gràcies a aquest Govern municipal. Perquè vull recordar que altres governs municipals, amb 
responsabilitats en l’àmbit de l’activitat física a diferents partits, no se’ls havia ocorregut mai fer un 
circuit urbà per a que poguessin utilitzar-ho, senyalitzar-lo, formar-ho. 
 
I la realitat és que sí, l’utilitzen molt, però no és la Simpàtica, curiosament per molt que li preocupi a 
iniciativa o tingui aquesta percepció Iniciativa per Catalunya, el barri que més s’utilitza, perquè tanta 
gent camina per la Simpàtica, com camina per Sant Josep de la Muntanya, o que camina per la Costa 
del Cèlio. Clar, uns van a un lloc i els altres anem a tots.  
 
Però bé, en tot cas les coses són com són. Recepcionem el seu prec pel barri de la Simpàtica. 
Segurament també el deu traslladar al barri de Sant Josep i al barri del Cèlio, que també hi ha llocs on 
és molt difícil caminar.  
 
Abans nosaltres prioritzarem aquell circuits que utilitzem tots els tortosins i les tortosines i no 
exclusivament uns determinats veïns d’un determinat barri en el qual, evidentment, jo també tinc molta 
sensibilitat, no tant com vostè perquè no hi visc, però segurament semblant. 
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En relació al tema que em comentava del Migdia, efectivament, vostè ha dit que ja s’estan fent 
actuacions. S’estan fent actuacions i cada vegada que hi ha un requeriment d’un veí, perquè 
essencialment allí el problema és de “botellón”, que també incomoda a alguns dels locals de la zona, 
s’està actuant per part de la Polia Local. Ho estem fent i ho continuarem fent. 
 
La neteja en aquesta zona, com en la zona de la Simpàtica, on també hi ha certa, perdó, en la zona de 
la pujada a la Simpàtica, al carrer Berenguer IV, on hi ha una certa concentració de locals nocturns, 
s’intensifica. I de fet hi ha una petita brigada, si li vol dir brigada, és un conjunt de persones de neteja 
que els dies de major intensitat actuen a partir de les 6 del matí. Però com vostè reconeix, és un 
problema essencialment de civisme i d’educació entre tots. 
 
També li he de dir que de vegades a mi també em sorprèn. Jo he viscut episodis com la Policia ha 
sancionat per aquests comportament a menors d’edat, que és el que marca l’Ordenança, i és el que 
han de fer, i com paradoxalment alguns pares, no tots, però alguns pares d’aquests menors d’edat 
m’han vingut a mi al despatx de l’Alcaldia a queixar-se amargament de que veges, per què heu de 
sancionar?, per què hem de pagar aquesta multa?, pobre xiquet o pobres joves. És un tema d’educació 
entre tots. I si ens ajuden també els partits de l’oposició a fer aquesta didàctica i a no emparar, ho dic 
perquè ho podia haver dit abans amb la moció dels excrements de gossos, a no emparar, a no emparar 
comportament incívics, i ho parlo amb coneixement de causa, alguns regidors, i no ho vull dir-ho perquè 
ha sigut una moció abans, donen cobertura a alguns que han sigut objectes per sancions per 
defecacions de gossos i qüestionen a la mateixa Policia Local. Aquesta és la realitat que tenim. 
 
Per tant,  quan a mi em parlen de campanyes de sensibilització, campanyes d’informatives els hi dic: 
benvinguts. I moltes gràcies per la seva col·laboració, que també ens fa molta falta. Perquè al final, això 
no és una qüestió de Govern o d’oposició, sinó que és una qüestió de la ciutat. 
 
 
 
2) INTERVENCIÓ DEL SR: ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. 
 
Miri, crec que amb el tema del temps sóc molt escrupulós i crec que potser avui ha sigut la segona 
vegada en una intervenció d’1 minut que vostè m’ha tingut que dir: senyor Roig, es passa. Sempre 
intento complir els meus temps. 
 
Crec, i avui precisament, que qui ha començat passant-se del temps han sigut els regidors, bé, els 
representants de la CUP i la seva portaveu del seu grup municipal. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Algun altre que no li he cridat l’atenció. 
 
Continua el senyor Roig: Bé, d’acord, però jo les meves intervencions, és a dir, jo he fet, permeti’m vostè 
el comentari, com la senyora Roigé ha dit el de les mocions i el senyor ha dit el dels folis, jo he fet el 
comentari així. 
 
Però en cap moment m’he queixat a vostè, alcalde, de que ens tanqui, de que tinguéssim un pacte en 
quant al temps. No m’he queixat i res més lluny de la meva voluntat. 
 
Referent al que ha dit jo no ho tinc entès així però és igual, la persona que vostè es refereix no està aquí 
i em refereixo al que vostè ha dit la seva portaveu abans, és a dir, és que parlem de persones que no 
estan aquí. Doncs si parlem de persones que no estan aquí, les persones que no estan aquí no poden 
defensar-se de les afirmacions que vostè està dient, per tant, jo no m’hi posaré. És que el que no 
podem fer és que o uns sí i els altres no, senyor alcalde. Per tant, en aquest sentit cap problema. Moltes 
gràcies. 
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Seguidament respon el Sr. Alcalde: En això clarificar-li que estan les actes de l’Ajuntament. I a les actes 
de l’Ajuntament consta el que consta, senyor Roig. I consta la petició dels partits que consta. I consta la 
resposta de l’alcalde d’aquell moment. Si volen justificar l’injustificable, per mi no es moguin, continuïn 
que fins ara els hi ha donat molt bon resultat. 
 

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