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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
16 / 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 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i trenta-set minuts 
del dia quatre d’agost 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 7/2014, de 07 d’abril.   
− Extraordinària i urgent 8/2014, de 16 d’abril. 
− Extraordinària 9/2014, de 28 d’abril.  

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

02 - Dictamen de proposta d’acord d’incoació de l’expedient per a la concessió de la medalla Pugna 
Pro Patria Dertosa a títol pòstum al Sr. Josep Rodríguez Martínez, alcalde de Tortosa (1936-1939). 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
03 - Dictamen de proposta d'acord de modificació del Reglament de la zona d'estacionament 
d'autocaravanes de Tortosa. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

04 - Dictamen d’acord de modificació pressupostària núm. 15/14 de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la derogació del Preu públic P-15, relatiu a la zona 
d’estacionament d’autocaravanes de Tortosa. 
 
06 - Dictamen de proposta d’acord de rectificació d’errada en el text de l’Ordenança Fiscal T-15, 
reguladora de la Taxa per la utilització privativa o els aprofitaments especials del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
07 – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per demanar la reparació urgent de les 
voreres del carrer Illa de Gènova i la senyalització de les voreres del passeig de l’Ebre com a zona 
prohibida al trànsit de vehicles. 
 
08 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a un Pla de millora de les 
fonts urbanes de Tortosa. 
 
09 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la defensa del dret a decidir 
dels ciutadans de Tortosa mitjançant la creació d’un reglament de participació ciutadana. 
 
10 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya reclamant la posada en marxa del 
Pla de manteniment.  
 
11 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per instar a l’Ajuntament de 
Tortosa a la revisió, manteniment i posada en funcionament de les fonts d’aigua potable existents en 
el municipi. 
 
12 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya perquè s’inclogui en els plecs 
tècnics i administratius del contracte del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) l’obligatorietat d’atendre els 
caps de setmana, festius i períodes de vacances a tots els veïns de Tortosa que tinguin concedit el 
grau de gran dependent o dependència severa. 
 
13 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per demanar tarifes especials del 
transport públic per a determinats col·lectius. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
14 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
– 29/2014, de 30/06/2014 
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– 30/2014, de 07/07/2014 
– 31/2014, de 14/07/2014 
– 32/2014, de 21/07/2014 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
– De la 1361/2014 a la 1609/2014 
 
15 - Informes de l’Alcaldia.  
 
16 -  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 7/2014, de 07 d’abril.   
− Extraordinària i urgent 8/2014, de 16 d’abril. 
− Extraordinària 9/2014, de 28 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 A LES PERSONES 
 
 
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA 
MEDALLA PUGNA PRO PATRIA DERTOSA A TÍTOL PÒSTUM AL SR. JOSEP RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
ALCALDE DE TORTOSA (1936-1939). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Un dels objectius de la Unitat de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa és procurar el reconeixement del 
mèrit en les actuacions de les persones vinculades a la història de la ciutat i als esdeveniments i fets 
que han resultat rellevants per a la defensa dels valors fonamentals de la ciutadania. 
 
El Sr. Josep Rodríguez Martínez va ser alcalde de Tortosa, entre els anys 1936-1939, en un període de 
gran convulsió social i tristos esdeveniments, com la Guerra Civil, fent-se càrrec d’una ciutat 
bombardejada i minvada en tots els seus drets i llibertats. 
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Vist l'informe tècnic presentat per la Unitat de Cultura és voluntat actuar d’ofici en el reconeixement, a 
títol pòstum, de la Medalla Pugna Pro Pàtria Dertosa al Sr. Josep Rodríguez Martínez. 
 
Vist allò que es disposa per l'article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i pel Reglament d'honors i distincions de 
l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis a les Persones, en 
sessió de data 29 de juliol de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent  ACORD: 
 
Primer. Incoar expedient per aprovar la concessió de la Medalla pugna Pro Pàtria Dertosa, a títol 
pòstum, al Sr. Josep Rodríguez Martínez, alcalde de Tortosa (1936-1939). 
 
Segon. Nomenar com a jutge instructor i com a secretari d'aquest expedient el regidor Sr. Joaquim del 
Pino Homedes i el funcionari municipal Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny, respectivament.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor Alcalde: L’únic que fem és que iniciem l’expedient 
d’incoació. Com saben, té un procediment i si arriba a bon fi, que estic segur que serà així, ja farem un 
altre Ple, que sabem que quan hi ha alguna distinció o algun honor és un Ple específic que solem 
celebrar al llarg dels últims anys a l’espai Sant Domènech com a sala noble de la ciutat i, per tant, hem 
acordat en Junta de Portaveus que les intervencions, com sol ser habitual en aquest cas, les fem en el 
Ple de concessió i no al d’incoació. 
 
Jo l’únic que dir-los és que la meva voluntat i la voluntat de la pròpia institució era que haguéssim 
pogut celebrar aquest Ple per incoar l’expedient a títol simbòlic el mateix dia 8 d’agost a la mateixa 
hora que, dissortadament, Josep Rodríguez va ser ajusticiat i va ser afusellat a Tarragona. Les dates 
han fet que això no sigui possible, per no poder recollir el mínim quòrum possible que requereix un 
acte com aquest. Per tant, ho hem incorporat al Ple ordinari del mes d’Agost.  
 
I el que sí que farem, i aprofito per convidar a tota la ciutadania, és que el dia 8 d’agost a les 12 del 
migdia, davant del carrer Josep Rodríguez, que està al grup del Temple, en el parc, en el parquet que hi 
ha allà davant ficarem un tòtem recordant aquest dia, recordant la figura de Josep Rodríguez com 
alcalde i el motiu pel qual precisament va ser afusellat per les tropes franquistes farà 75 anys. Per 
tant, aprofito per convidar a tots que puguin participar, sabem que són les dates que són, i en tot cas 
ens remetrem, totes les intervencions dels portaveus, al Ple que farem ja properament. 
 
Entenc que el senyor Casanova em demanava la paraula, devia ser per posicionar el vot i no fer més 
intervencions al respecte. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tal com 
hem quedat a la Junta de Portaveus no faré cap intervenció, l’únic que és que sí manifestar la nostra 
abstenció. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC 
(2), I-ET-E (2) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de 
PxC. 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA ZONA 
D'ESTACIONAMENT D'AUTOCARAVANES DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que en data 7 de febrer de 2014, mitjançant Decret núm. 275/2014 es va incoar l'expedient de 
derogació del preu públic de la zona d'estacionament d'autocaravanes de Tortosa i modificació del seu 
Reglament.  
 
Atès que en data 4 de juliol de 2014 es va emetre informe proposta per part de la cap d'unitat de 
Promoció Econòmica i Turisme, indicant la necessitat de modificació d'aquest Reglament.  
 
Atès els informes favorable d'Intervenció i de Secretaria de dates 7 de juliol i 22 de juliol de 2014 
respectivament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat de data 29 de juliol de 
2014. 
 
AL PLE DE LA CORPORACIÓ S'ELEVA LA SEGÜENT PROPOSTA:  
 
1) Aprovar inicialment la supressió dels punts “b” i “h” de l'article 5 del Reglament del servei de l'àrea 
d'estacionament d'autocaravanes de Tortosa i modificació del punt “g”, quedant redactat l'article 5 del 
mateix Reglament de la següent forma: 
 
Article 5. Ús de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes.  
L'àrea destinada a l'estacionament d'autocaravanes està sotmesa a les següents normes d'ús: 
 
a) Només aparcaran a l'àrea delimitada els vehicles reconeguts com autocaravanes, restant exclosos 
altre tipus de vehicles. 
 
b) Les autocaravanes respectaran en tot moment les delimitacions de l'espai marcat al sòl per al seu 
estacionament, no dificultant o impedint la correcta circulació per la zona degut al seu  mal 
estacionament. 
 
c) En cap moment les autocaravanes realitzaran ninguna activitat d'acampada dins de les 
contemplades a l'article 3 de la present Ordenança i compliran les estipulacions de l'article 4 per estar 
correctament estacionades. 
 
d) Queda prohibit realitzar activitats que provoquin el deteriorament del mobiliari urbà de l'àrea, i 
també la instal·lació de barbacoes o altres elements que provoquin un perjudici o risc amb l'entorn.   
 
e) Els usuaris disposen d'un període màxim de 72 hores a comptar des del moment de parada fins al 
moment d'abandonament de la seva plaça d'estacionament. Aquesta estada serà controlada per la 
Policia Local.  
 
f) Els usuaris de l'àrea d'estacionament disposaran entre les 7:00h i les 19:30h de dilluns a diumenge 
d'un espai destinat al servei d'evacuació de les aigües negres produïdes per les autocaravanes i al 



                                   

 

- 6 / 50 -           JACE / sbh 
  

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

carregament d'aigua de les mateixes. 
 
g) Els usuaris de l'àrea d'estacionament hauran de complir qualsevol tipus d'indicació que des de 
l'Ajuntament se'ls estipuli per la cura i preservació de la zona, i pel respecte amb els habitants del 
municipi. 
 
h) Els usuaris de l'àrea d'estacionament podran consultar a les oficines municipals de turisme els 
serveis disponibles a les proximitats, així com les obligacions que han de complir en l'ús dels mateixos.  
 
i) L'àrea d'estacionament d'autocaravanes no és una àrea vigilada de manera permanent, així doncs, 
l'Ajuntament de Tortosa no es fa responsable dels incidents que puguin produir-se als vehicles com 
robatoris, desperfectes o similars.   
 
2) Sotmetre a informació pública la modificació del Reglament especificat en el punt 1 d'aquesta 
proposta, per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació de les ordenades al 
paràgraf següent, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. 
 
3) Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, a fi de que 
tots els interessats puguin presentar suggeriments i/o al·legacions. 
 
4) Disposar que en el supòsit que transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin 
presentat al·legacions, reclamacions i/o objeccions, l'expedient quedarà aprovat definitivament havent 
de publicar la modificació del Reglament del servei per a la seva eficàcia. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Va vinculat també al punt 
cinquè i és a efectes de regularitzar el no pagament d’aquestes. En tot cas, és un tema i dictaminat. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, nosaltres 
ja vam avançar a la comissió informativa corresponent que hi votaríem a favor, que és el que farem, 
però també volem deixar clar que entenem que això és “algo” provisional, perquè el que cal és buscar 
un sistema per impedir els actes vandàlics i que, evidentment, puguem traure la corresponent 
rendibilitat d’un servei que afavoreix el turisme a la ciutat i que, per tant, beneficia a les arques 
municipals. 
 
Llavors, nosaltres el que pensem és que no podem tolerar actes vandàlics ni actes incívics i, per tant, 
el que cal és, a més d’això que s’està fent ara, d’això que estem votant ara, és buscar solucions i 
trobar-les, evidentment. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Entenc la filosofia de la seva 
intervenció. Aquí rendibilitat, dissortadament, no crec que n’haguéssim d’anar a buscar. En tot cas, 
una petita compensació o una regulació per fer entendre que el gratuït no sempre és el millor. Per molt 
que mantinguéssim la taxa i tingués un grau d’ocupació molt alt, la rendibilitat no arribaria.  
 
Però entenc la filosofia de la intervenció i també li avanço que la compartim i, per tant, intentarem fer-
ho en aquests termes. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup votarà 
abstenció en aquest cas, perquè també pensem que cal buscar solucions a llarg termini. Moltes 
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gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.  
 
Nosaltres pensem que no s’hauria de limitar el control horari només a la Policia Local. S’hauria d’afegir 
que també altres persones, les quals l’Ajuntament les determini i acrediti convenientment, poguessin 
fer el control de la zona d’aparcament d’autocaravanes igual que es fa, per exemple, s’han habilitat 
persones per fer el control de la gent que aparca i paga o no paga a la zona blava.  
 
Per tant, el nostre posicionament serà negatiu, a no ser que s’afegeixi aquest petit corrector. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús, jo no tindria cap inconvenient. 
No em consta que això, aquesta proposta l’haguessin fet en comissió, d’haver-ho inclòs en comissió. 
És a dir, si totes aquestes propostes que ens fan de modificació ens ho fan en caràcter previ, fins i tot 
ho podem estudiar, ho podem incorporar. Si ho fan al Ple, doncs, ja saben, ja sap el resultat d’altres 
vegades. Jo li he de dir que ara no podem modificar la proposta, com que és caràcter provisional, 
doncs, ja en algun moment incorporarem, però si aquestes aportacions, que vull entendre que són 
aportacions en to constructiu i per millorar les propostes, si ens les fan en caràcter previ al Ple potser 
podrem habilitar alguna fe. Jo ara fer una modificació d’aquestes característiques sense el 
corresponent informe jurídic no li puc admetre ni volent. 
 
Per tant, ja ho he dit en altres ocasions i els hi torno a insistir, si el que pretenen al final és que 
realment millori en aquest cas la norma o l’ordenança o el que sigui, si ens fan la proposta en caràcter 
previ la podrem estudiar. Si ara ens diu: i ara vostè ha de canviar el punt G i incorporar un altre tipus 
de vigilant; ara en aquests moment processals no pot ser. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: gràcies senyor alcalde, és per manifestar el sentit 
d’abstenció. 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
04. DICTAMEN D'ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 15/14 DE 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: 
 
 
“ Vistes les modificació pressupostàries de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb 
baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries sol·licitades, atès que es tracta de despeses 
urgents i inajornables atès la situació dels crèdits disponibles a nivell de vinculació i per la necessitat 
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d'executar-se despesa addicional dins d'aquest exercici pressupostari, i vistos els informes 
d'Intervenció, i atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 30 de juliol, 
proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Desistir de l'execució del projecte 2010 2 INF 5 per no haver estat necessari el mateix. 
 
Segon - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de crèdits extraordinaris i suplement de 
crèdits finançats amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries, amb el canvi de finalitat 
corresponent, d'acord amb el següent detall: 
 
Crèdits extraordinaris:
 
Baixes de crèdits     

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

Manteniment infrastructures VIN-15000-21004  5.900,00  

Festes populars VIN-15000-22609  1.500,00  

Manteniment infrastructures REG-15000-21003  16.370,00  

Aportació GUMTSA PRE-15100-74400 2009 2 GER 6 253.599,13 
10.898,23 Gencat 

242.700,90 M. Hisenda

Total   277.369,13  
 
 
Crèdits extraordinaris     

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

Festes populars VIN-33800-22609  5.600,00  
Altres subministraments 
instal·lacions esportives VIN-34200-22199  

600,00  
Atencions protocol·làries i 
representatives VIN-91200-22601  800,00  
Altres despeses diverses VIN-92000-22699  400,00  
Manteniment infrastructures REG-15000-21003  16.370,00  

Adquisició béns immobles – Pincat 
carrer Croera IMA-15100-60001 2014 2 IMA 2 253.599,13 

10.898,23 Gencat 
242.700,90 M. Hisenda 

Total   277.369,13  
 
 
Suplements de crèdit
 

Baixes  de crèdits     

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 
Adequació inst. Sistemes i 
estabilització CPD INF-92000-62301 2010-2-INF-5 59.000,00 UTE Aigua 

Interessos préstecs de l'interior TRE-01100-31000  36.780,00  

Total   95.780,00  

 

Suplement de Crèdit      

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Inversió nova en sistemes informàtics INF-92000-62601 2009-2-INF-6 59.000,00 UTE Aigua 

Atencions benèfiques famílies i 
assistencials BSO-23200-48000  15.000,00  
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Estudis i treballs tècnics GOV-17200-22706  21.780,00  

Total    95.780,00  

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

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És un tema també 
conegut i dictaminat a la corresponent comissió de règim intern i el que pretén és suplementar 
algunes partides amb la baixa d’altres crèdits que entenem que ja no són necessaris, com és el tema 
dels interessos sense constatar que ja podem disposar perquè seran menys els que es pagaran. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tal com 
vam fer a la corresponent comissió, mantenim la nostra posició d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres també 
mantenim l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, també manifestem la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup s’absté. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, es per manifestar la nostra 
abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU (12); i nou 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2), PP (1) i PxC (1) . 
 
 
 
 
05. DICTAMEN D'ACORD D’APROVACIÓ DE LA DEROGACIÓ DEL PREU PÚBLIC P-15, RELATIU A LA ZONA 
D’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES DE TORTOSA. 

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que en data 7 de febrer de 2014, mitjançant Decret núm. 275/2014 es va incoar l'expedient de 
derogació del preu públic de la zona d'autocaravanes de Tortosa i modificació del seu Reglament.  
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Atès que en data 4 de juliol de 2014 es va emetre informe proposta per part de la cap d'Unitat de 
Promoció Econòmic, i Turisme, indicant la necessitat d'aquesta derogació del preu i modificació del 
Reglament.  
 
Atès l'informe favorable d'Intervenció de data 7 de juliol de 2014. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 30 de 
juliol de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la derogació del preu públic P-15 de l'àrea d'estacionament d'autocaravanes de 
Tortosa, incloses les condicions del seu pagament. 
 
Segon - Publicar l'anunci corresponent al BOP de Tarragona.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Va vinculat al tema 
anterior. Jo entenc que, si no m’indiquen el contrari, podem repetir el sentit del vot que hem fet. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El sentit del vot en aquest sentit, bé, també és negatiu 
però perquè aquí el que volem manifestar és que pensem al nostre grup que s’hauria de cobrar 
l’entrada i l’estada a l’àrea d’aparcament d’autocaravanes, igual que es fa per exemple quan s’aparca 
a una zona blava, per això el nostre posicionament és negatiu al dictamen de proposta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas tornaré a repetir, ja que repeteixen vostès 
l’argumentació, jo tornaré a repetir l’argumentació que ja he dit abans.  
 
En aquests moments entenem que el cost de poder cobrar aquesta petita taxa a l’Ajuntament li genera 
moltes més pèrdues que benefici, per tant, encara que sigui en caràcter transitori, no té sentit que 
féssim pagar a l’usuari i a la vegada ens generés moltes més pèrdues i una inversió. 
 
Ja vam dir que això seguiria en caràcter temporal, no els hi concretem quina temporalitat. I simplement 
és adaptar la situació a la realitat actual. Per tant, a l’Ajuntament no deixa de guanyar, sinó que 
deixarà de perdre. Si cobréssim la taxa, els costos de cobrar la taxa suposaria que tindria un cost 
addicional que no cobrant-la, imagini’s del que estem parlant, d’acord?, per tant, com deia abans a la 
contesta del Jordi Casanova, no és un tema de rendibilitat, és un tema potser més de filosofia o de 
cultura de que hem d’intentar que, per donar valor a les coses, segurament de que es pagui, encara 
que sigui una quantitat simbòlica, però hem de saber que fer pagar d’això té cost a l’Ajuntament. 
 
Entenc que el sentit del vot es reprodueix respecte al punt número 3. 
 
 

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



                                   

 

- 11 / 50 -           JACE / sbh 
  

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

 
 
 
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ D’ERRADA EN EL TEXT DE L’ORDENANÇA 
FISCAL T-15, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O ELS APROFITAMENTS 
ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENT D'INTERÈS GENERAL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 3 de març de 2014, pel qual es 
va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal T-15, reguladora de la taxa per la 
utilització privativa o els aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministrament d'interès general. 
 
Vist el text de l’Ordenança fiscal abans esmentada, resultant de la modificació aprovada en sessió del 
dia 3 de març de 2014, publicat al BOP de Tarragona núm. 108 de data 12 de maig de 2014. 
 
Atès que la modificació de l’esmentada Ordenança fiscal, aprovada en sessió del dia 3 de març de 
2014, tenia per objecte exclusiu la supressió del seu àmbit del servei de telefonia mòbil, adequant així 
el seu text a la Sentència del TJUE de 12 de juliol de 2012, i a les sentències del Tribunal Suprem de 
10 i 15 d’octubre de 2012, relatives al servei de telefonia mòbil. 
 
Atès que s’ha advertit errada en el text vigent de l’esmentada Ordenança fiscal T-15, concretament en 
l’article 2.3, relatiu al fet imposable, en el qual es va ometre excloure’n la menció “telefonia mòbil” 
entre els serveis inclosos en l’àmbit del fet imposable de la taxa referida.  
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 
30 de juliol de 2014. 
 
Al Ple municipal proposo adoptar el següent ACORD: 
 
Primer -  Rectificar l’errada detectada en el text de l’apartat 3 de l’article 2 de l’Ordenança fiscal T-15, 
reguladora de la taxa per la utilització privativa o els aprofitaments especials del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general, quin text íntegre 
passa a ser el següent: 
 
“3. En particular, s’inclouran entre els serveis esmentats als anteriors apartats els subministraments 
d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació, que es prestin, total o 
parcialment, per mitjà de xarxes i antenes fixes que ocupin el domini públic municipal.”
 
Segon - Publicar al BOP el corresponent anunci.  ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Bé, sabem perfectament 
que vam aprovar en un Ple anterior adaptar aquesta taxa a una sentència d’un tribunal de l’àmbit 
comunitari que impedia que els ajuntaments poguéssim cobrar aquesta taxa. 
 
Es va fer així, però en un dels articles va quedar una referència i el que fem ara és que suprimim 
aquesta referència. 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: El nostre vot serà d’abstenció. 
 

 
*-*-* 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DEMANAR LA REPARACIÓ 
URGENT DE LES VORERES DEL CARRER ILLA DE GÈNOVA I LA SENYALITZACIÓ DE LES VORERES DEL 
PASSEIG DE L’EBRE COM A ZONA PROHIBIDA AL TRÀNSIT DE VEHICLES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
 
“ Atenent a les queixes dels veïns del carrer Illa de Gènova, que pateixen cada dia la degradació de les 
voreres del carrer. 
 
Els veïns ens fan arribar queixes relatives a l’estat de les voreres de l’esmentat carrer, totalment 
destrossades i que no poden ser utilitzades pels vianants, per les persones grans, per les persones 
amb dificultat per poder caminar i pels pares i mares que intenten passar per aquestes voreres amb 
cotxets de bebè, voreres estretes, degut al seu estat de total degradació i amb el risc afegit de tenir un 
carril bici enganxat a una d'aquestes voreres. 
 
Aquesta moció no pretén ser critica amb la presencia d'un carril bici a l’esmentat carrer. Que ningú 
vulgui veure en aquesta moció una crítica a aquesta instal·lació. Quelcom així requeriria d'una altra 
moció i no és el cas de la present, però aquest carril, amb una utilització mínima i que ha generat la 
perduda de moltes places d'aparcament per als veïns, a més del risc afegit de sortir del portal de casa 
i poder trobar-te amb una bicicleta a tota velocitat, a més del més que lamentable estat de les voreres 
del carrer, especialment la més propera al carril bici, ha encès els ànims dels veïns i les queixes. 
 
Hem d'afegir les queixes de molts veïns en referència a la utilització de la vorera fluvial del passeig de 
l’Ebre com un carril bici totalment il·legal i que posa en perill la integritat física dels veïns que, amb tot 
el dret en ser una vorera per als vianants, passegen tranquil·lament per aquesta vorera i es veuen 
amenaçats per ciclistes, moltes vegades a velocitats fora de lloc, perquè s'apartin i deixin via lliure als 
ciclistes, arribant a l’insult i l’amenaça quan els vianants els recorden que no és un carril bici. 
 
Per tot l'anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya, proposa l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. La reparació urgent de les voreres del carrer Illa de Gènova, especialment la més propera al 
carril bici. 
 
Segon. Senyalitzar de forma clara i urgent, abans que es produeixi un incident greu, les voreres del 
passeig de l’Ebre com a zona per als vianants i de prohibició de trànsit de vehicles. 
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Tercer. Comunicar, de forma telemàtica, els presents acords a l’Associació de Veïns de Ferreries - Sant 
Vicent. ” 
 

*-*-* 
 
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, el motiu d’aquesta moció són 
les queixes que ens fan arribar els veïns del carrer Illa de Gènova i, en general, de tots els carrers que 
donen al passeig de l’Ebre. 
 
La veritat és que no sé si vostès han anat recentment pel carrer Illa de Gènova, però la vorera, la que 
està més prop del carril bici, o sigui, entrant pel passeig de l’Ebre, a la dreta, aquella vorera està 
totalment destrossada, per allí no es pot caminar, és absolutament impossible, ja no parléssim si ets 
una persona gran o si vas amb un cotxet d’un crio és absolutament impossible. 
 
Després també l’altra banda de la moció, l’altra part de la moció, també vull deixar molt clar que aquí 
els veïns no es queixen del carril bici, o sigui, el carril bici, a veure, la gent ho veu amb bons ulls, tot i 
que està infrautilitzat, al menys pel que jo veig. No és el motiu d’aquesta moció, aquí ningú s’ha 
queixat del carril bici i, evidentment, jo tampoc no ho faré. L’altra banda de la moció és el passeig de 
l’Ebre.  
 
El passeig de l’Ebre, des de fa ja molt temps cap aquí s’ha convertit en un carril bici il·legal perquè, 
evidentment no està senyalitzat com a tal, al contrari, és un passeig peatonal i el que passa és que les 
bicicletes, doncs bé, s’ho han agafat com si fos un carril bici quan en realitat no ho és. 
 
Ja hi ha hagut alguns petits incidents, jo ja ho vaig comentar aquí una vegada que hi ha hagut alguns 
petits incidents. Fins ara no ha passat res greu, esperem que no passi, perquè el dia que enganxarà a 
un crio o que enganxarà a alguna persona gran, doncs evidentment, una bicicleta a certa velocitat 
doncs pot fer mal, pot fer mal. 
 
Llavors, l’únic que demanem aquí és que se senyalitzi convenientment, conforme allò no és un carril 
bici, que és un carrer, són dos voreres peatonals. 
 
Per tot això que acabo d’explicar, el que proposem aquí són els següents acords: 
 
Primer, la reparació urgent de les voreres del carrer Illa de Gènova, especialment, com ja he comentat, 
la més propera al carril bici que està totalment destrossada. 
 
Segon, senyalitzar de forma clara i urgent, abans de que es produeixi un incident greu i important, les 
voreres del passeig de l’Ebre com a zona per a vianants i de prohibició de trànsit de vehicles, en 
aquest cas de dos rodes. 
 
I tercer, comunicar de forma telemàtica els presents acords a l’Associació de Veïns de Ferreries - Sant 
Vicent. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, bé, des del nostre 
grup municipal compartim l’idea general que cal millorar les voreres i els paviments a la nostra ciutat i, 
per tant, també entenem, no?, la situació en que es troben les voreres del carrer Illa de Gènova al barri 
de Ferreries. 
 
Però en aquest sentit el que pensem és que no es poden presentar mocions només per parlar d’una 
vorera com és aquest cas, perquè si això ho féssim tots els regidors d’aquest Ajuntament, com la 
ciutat està com està, tindríem 21 o com a mínim per part de l’oposició moltes mocions parlant de 
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moltes voreres de molts carrers. 
 
Pensem, per tant, que calen solucions més generals, com a mínim parlant de barris, com han fet el 
nostre grup municipal, que hem fet diferents mocions al respecte. A més a més, avui hi ha un grup 
municipal, el grup municipal socialista, que presenta una moció per a que es redacti un Pla de millora 
del paviment de tota la ciutat i, per tant, més enllà de la discrepància ideològica evident amb 
Plataforma per Catalunya, el nostre vot serà contrari. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors 
regidors, el vot del Partit dels Socialistes serà contrari a la moció i m’explicaré i ho farem perquè en 
aquest plenari nosaltres, com ha dit el senyor Jordan, presentem una moció per a que s’arreglin tots 
els carrers de Tortosa, els de l’Illa de Gènova, els de la resta de Ferreries, els del centre, els de 
Remolins, els del Temple, de tota la ciutat. 
 
Creiem que estem en aquest plenari per mirar una mica més enllà de les coses i no només el que està 
passant davant de casa nostra. A més, no compartim l’atac que fa la moció contra el carril bici, que 
hem de reconèixer que és una de les coses que aquest Govern ha fet bé. Senyora Roigé, ho veu com 
de vegades, de tant en tant també reconeixem les accions, no? 
 
Entenc que no es pot criminalitzar als ciclistes. Si hi ha ciclistes que incompleixen les normes, la 
Policia Local el que té que fer és sancionar-los. 
 
Vostè se n’ha de donar compte de que no té sentit senyalitzar una vorera per a que no passi bicis 
perquè sinó ho hauríem de fer, en la lògica, totes les voreres de Tortosa senyalitzar-les de la mateixa 
manera.  
 
Per aquesta raó que hem dit, que he dit, que acabo d’expressar, el nostre vot serà contrari. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Si el senyor Casanova, en tot cas, la portaveu de Convergència i Unió ja m’ha anticipat el vot contrari, 
més enllà d’això jo vull agrair-li la presentació d’aquesta moció, entenc que es fa en to constructiu. 
Entenc que ha deixat molt clar que no és en contra del carril bici, li agraeixo sincerament la 
presentació d’aquesta moció i, més enllà de que s’aprovi o no s’aprovi, ja li dic jo com alcalde que 
tindré en consideració algunes de les propostes que vostè ha fet aquí i intentarem “solventar”, dins 
d’algunes restriccions pressupostàries que saben que tenim, de poder “solventar-ho” aquelles que no 
tinguin un excessiu cost. 
 
Dir, a la vegada, que també em consta que hi ha preocupació a l’entorn del veïnatge de l’Illa de 
Gènova respecte a comportament cívics, especialment per part d’algun veïnatge a partir de les 10 o 
11 de la nit. Estem treballant en això, hem ficat a la Policia a treballar específicament en aquest lloc, 
també per controlar el mal ús que es fa dels espais públics, no només el que vostè apuntava, 
correctament, que és el mal ús que puguin fer alguns ciclistes de les voreres, sinó també, doncs, en 
quant a jocs de pilota, en quant a sorolls nocturns, etc., etc.  
 
Per tant, més enllà de que no sigui aprovada la moció, jo li agraeixo la presentació i ja li avanço que 
alguns dels aspectes que vostè proposa jo els tindré en consideració com a alcalde. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Només voldria fer dos 
comentaris molt breus. 
 
El primer al senyor Roig, jo en cap moment, en cap moment he dit que aquesta moció anés contra el 
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carril bici. De fet, ho he recalcat i ho he deixat molt clar. Tampoc contra els ciclistes, no tinc res contra 
els ciclistes, a part de que és un esport que m’agrada molt.  
 
Ara, el que cal, el que sí que cal regular és que, home, és que no vagin per damunt de la vorera, més a 
una vorera com és el passeig de l’Ebre, on sempre hi ha molt moviment de vianants, de criatures. Jo 
l’únic que he dit és això. Per a mi, el carril bici em sembla perfecta i, de fet, els veïns no tenen cap 
queixa del carril bici. 
 
Després, el segon aclariment que volia fer és que és curiós que el senyor Jordan i el senyor Roig votin 
en contra de la moció quan són els primers a reconèixer, i de fet aquí ho han fet moltes vegades, en 
que hi ha moltes voreres a Tortosa que estan fetes un absolut desastre. 
 
Jo he presentat aquesta moció com n’hagués pogut presentat 50 més, perquè tota Tortosa, si fa o no 
fa, està igual. Però concretament aquella vorera, no sé si han passat per allí recentment, és que és 
absolutament intransitable, absolutament. D’aquí la moció aquesta, res més. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Alguna matisació sobre això, senyor 
Casanova. Evidentment, hi ha moltes voreres que estan malament, n’hi ha algunes que no existeixen 
ni voreres i s’han fet ara recentment. Hi ha carrers cèntrics de la ciutat que, gràcies a la desídia d’anys 
i panys, ha fet que estigui així.  
 
Evidentment, si es pogués fer el manteniment que s’ha fet durant els últims anys, doncs, segurament 
així no estaria, però en tot cas, repeteixo, agraeixo la seva proposta i jo mateix la tindré en 
consideració. 
 

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

*-*-* 
 
 
[ EN AQUEST MOMENT EL SR. JORDI CASANOVA ABANDONA EL PLE ] 
 
 

*-*-* 
 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A UN PLA DE 
MILLORA DE LES FONTS URBANES DE TORTOSA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 
 
 
“ L'aigua és un element cabdal en qualsevol població, i malgrat que Tortosa sigui travessada pel riu 
Ebre, històricament la ciutat ha mostrat preocupació per la disponibilitat d'aigua potable. Per aquest 
motiu, al llarg dels segles es va anar teixint una important xarxa de fonts públiques, no només per al 
proveïment d'aigua, sinó també per a "decorar e ennoblir la ciutat. Així ho estableix el propi Consell de 
la Ciutat en un document de 20 de setembre de 1440, amb motiu de la construcció de la Font de 
l’Àngel. Unes fonts que són comunes a la majoria de pobles i ciutats, i de les quals actualment es fa 
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especial ús durant els mesos d'estiu. 
 
A Tortosa, però, ens trobem fonts que no ragen, i moltes zones on ja no hi ha aquest servei. Sovint, 
aquestes fonts es converteixen en papereres improvisades, mentre que d'altres han estat tan 
bandalitzades que han desaparegut, com per exemple al passeig de Ronda, sota la Catedral, o al parc 
de Ferreries Nord. Però per si això no fos prou, moltes han estat inutilitzades directament per 
l’Ajuntament, en una lamentable política de la que trobem molts exemples al nucli antic de la ciutat, al 
barri de Santa Clara, a Remolins, etc. 
 
Si bé no són un element tan fonamental per a la vida quotidiana com ho eren en el passat gràcies a la 
xàrcia d'aigua potable, sí que continuen representant un servei necessari que sovint és utilitzat per 
famílies que tenen greus dificultats econòmiques, a les quals es dificulta l’accés a un bé bàsic. Així 
mateix, els nens i nenes que juguen al carrer també fan un ús intensiu de les poques fonts existents, 
trobant-se a faltar aquest recurs en moltes zones d'esbarjo. I, alhora, és un servei necessari per fer la 
ciutat més amable de cara als turistes que la visiten. 
 
Per aquests motius, per tal de dignificar i dotar d'utilitat les fonts d'aigua de Tortosa el grup  municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció de la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer. L'Ajuntament de Tortosa elaborarà un Pla de millora de les fonts urbanes existents al municipi, 
de manera que ofereixin el servei d'aigua potable, i es dignifiqui la seva imatge com a patrimoni de la 
ciutat. 
 
Segon. En el Pla de millora de les fonts urbanes, l’Ajuntament preveurà també la instal·lació de fonts 
en les zones que no disposin d'aquest servei a una distancia raonable, prioritzant els parcs infantils i 
zones d’esbarjo de xiquets i xiquetes. 
 
Tercer. El Pla de millora de les fonts urbanes es redactarà en el termini de tres mesos. En el 
pressupost de l’any 2015, es destinarà una partida per dur a terme les obres de millora previstes en el 
Pla, que no puguin ser executades com a part de l’activitat municipal ordinària.  “ 
 
 

*-*-* 
 
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 senyor alcalde. 
 
L’aigua és un element cabdal en qualsevol població, també a Tortosa. A pesar de que Tortosa està 
travessada pel riu, històricament la ciutat ha mostrat preocupació per la disponibilitat d’aigua potable, 
és lògic. Per aquest motiu, al llarg dels segles es va anar teixint una important xàrcia de fonts 
públiques no només per a l’abastament o proveïment d’aigua, sinó també per, com deien abans, per 
decorar i ennoblir la ciutat. 
 
Així ho estableix el propi Consell de la ciutat en un document de 20 de setembre de l’any 1440 amb 
motiu de la construcció de la font de l’Àngel, unes fonts que són comunes a la majoria de pobles i 
ciutats i de les quals actualment es fa especial ús durant els mesos d’estiu. 
 
A Tortosa, però, ens trobem fonts que no ragen i moltes zones on ja no hi ha aquest servei, no està la 
font. Sovint aquestes fonts es converteixen en papereres improvisades, mentre que altres han estat 
tan vandalitzades que han desaparegut, com per exemple al passeig de Ronda baix la catedral, o al 
parc de Ferreries Nord.  
 
Però per si això no fos prou, moltes han estat inutilitzades directament per l’Ajuntament, n’hi ha molts 
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exemples: al nucli antic de la ciutat, al barri de Santa Clara, a Remolins. 
 
Si bé les fonts no són element tan fonamental per a la vida quotidiana com ho eren en el passat, 
gràcies a la xàrcia d’aigua potable, sí que continuen representant un servei necessari que sovint és 
utilitzat per famílies que tenen greus dificultats econòmiques, a les quals es dificulta l’accés a un bé 
bàsic. 
 
Així mateix, els xiquets i xiquetes que juguen al carrer també fan un ús intensiu de les poques fonts 
existents, trobant-se a falta aquest recurs en moltes zones d’esbarjo i, alhora, és un servei necessari 
per fer la ciutat més amable per als turistes que la visiten. 
 
És per aquest motiu, per aquests motius, per tal de dignificar i dotar d’utilitat les fonts d’aigua de 
Tortosa, que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció de la 
següent proposta de resolució. Són tres punts: 
 
Primer, l'Ajuntament de Tortosa elaborarà un Pla de millora de les fonts urbanes existents al municipi, 
de manera que ofereixin el servei d'aigua potable i es dignifiqui la seva imatge com a patrimoni de la 
ciutat. 
 
Segon, en el Pla de millora de les fonts urbanes, l’Ajuntament preveurà també la instal·lació de fonts 
en les zones que no disposin d'aquest servei a una distancia raonable, prioritzant els parcs infantils i 
les zones d’esbarjo de xiquets i xiquetes. 
 
I tercer, el Pla de millora de les fonts urbanes es redactarà en el termini de tres mesos. En el 
pressupost de l’any 2015 es destinarà una partida per dur a terme les obres de millora previstes al Pla 
i que no puguin ser executades com a part de l’activitat municipal ordinària. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, bé, la 
moció ja està clara, fa referència a un element urbà cada cop més oblidat a aquesta ciutat com són, 
lògicament, les font públiques. 
 
Per a què es van fer aquestes fonts ho diu la moció, fonamentalment per subministrar aigua a la 
ciutadania quan no existia subministrament a domicili. I també cal esmentar, per raons ornamentals 
es van fer algunes i de les més importants fonts d’aquesta ciutat. 
 
Quan es va establir la xarxa de subministrament d’aigua a domicili i la importància de les fonts 
públiques va començar a davallar, encara no tant la que tenien com des del punt de vista ornamental. 
 
Avui la necessitat de fonts públiques d’aigua és menor, però no nul·la, ja que mantenen una dimensió 
important, com béns patrimonials, com béns històrics o béns turístics o, en el seu cas, per tal 
d’alleugerir penúries econòmiques familiars o necessitats puntuals de la canalla. 
 
Cal un Pla de millora? Bé, o millorar-les? Creiem que sí ja que, com diu la moció, moltes no funcionen, 
no raja aigua i estan, moltíssimes, totes, totalment desassistides. Creiem que s’han d’arranjar totes 
elles, s’han de ficar en funcionar i recuperar no sols l’ús pràctic com aigua potable, aigua de boca, sinó 
també la bellesa visual o olfactiva i auditiva de les aigües brollant de les seves boques. 
 
No obstant, creiem, com diu la moció, que fa falta, si no existeix, un catàleg municipal de totes les 
fonts de la ciutat, siguin de consum, ornamentals o històriques o monumentals, unit a aquest Pla de 
millora que està proposant aquesta moció.  
 
Per tant, la nostra posició serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
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municipal també veu en positiu aquesta moció, bàsicament per dos motius, perquè d’una banda posa 
en valor l’aigua a partir del que representen les fonts, i per una altra banda també posa en valor el 
patrimoni històric que representen moltes de les fonts que hi ha a la nostra ciutat i especialment a tot 
el que seria la zona antiga, tots els barris antics de Tortosa. 
 
Des d’Iniciativa – Entesa per Tortosa pensem que una ciutat guarnida, que una ciutat bonica, una 
ciutat amable, una ciutat també oberta al turisme ha de tenir totes les seves fonts en funcionament, 
ha de tenir totes les seves fonts ben rehabilitades i, per tant, aquest element urbà que representen les 
fonts tan característic i típic de la nostra ciutat ha d’estar en una situació molt millor del que es troba 
en aquests moments. 
 
M’agradaria ressaltar l’exemple de la font gòtica de l’Àngel que està situada a la cruïlla del carrer 
Ciutat i Taules Velles, a la cantonada del Palau Oliver de Boteller, una font que, d’estar rehabilitada i en 
funcionament, seria molt, però que molt positiva per a la nostra ciutat i per al nucli antic. Una font, per 
cert, que quan es va rehabilitar per part de la Generalitat en els últims anys va perdre un dels seus 
elements: les aixetes de ferro que mai més s’han vist i que, per tant, també pensem que és una 
qüestió a tractar. 
 
També voldria recordar que el Govern municipal, suposo que ara la senyora Roigé ho dirà, recentment 
ha rehabilitat una font, la de l’antic escorxador i, per tant, pensem que és positiu però pensem que és 
insuficient i que, per tant, el que cal és realitzar aquest Pla de millora que vostès proposen i que el 
grup socialista en una altra moció també proposen. 
 
Altres ciutats: Morella, Tarragona, Girona, ja fa anys que van avançats en aquests temes i, per tant, 
nosaltres pensem que és positiva aquesta moció i per això votarem a favor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, com no 
podia ser d’una altra manera, el nostre grup municipal votarà a favor i donarà suport a la moció 
presentada per part d’Esquerra Republicana de Catalunya per un Pla de millora de les fonts urbanes. 
 
I és en aquest mateix plenari que el nostre grup, aquesta és la raó, ha presentat una moció que més 
endavant debatrem, en la línia d’instar al Govern municipal a la revisió i manteniment i posada en 
funcionament de les fonts d’aigua potable existents al municipi, no només com a instal·lacions que 
donen servei als ciutadans i ciutadanes sinó com a elements patrimonials de la nostra ciutat. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, és cert que a 
Tortosa disposem d’un nombre de fonts, algunes d’elles en funcionament, d’altres que no estan en 
funcionament, però totes responen a unes determinades circumstàncies i tenen una justificació. 
 
No ens cal presentar cap Pla de millora de les fonts, ja que totes elles estan en condicions de poder-se 
posar en funcionament de forma immediata i de tenir aigua potable de forma immediata. 
 
Tampoc ens cal fer cap catàleg com demana també una altra moció, pel fet de que estan totes 
catalogades i inventariades per l’empresa d’aigües, que és qui gestiona les fonts de la ciutat. 
 
Cal dir que aquelles que no funcionen, aquelles que han estat inhabilitades responen a una petició 
dels propis veïns, dels seu entorn, perquè s’estava produint un mal ús respecte a aquestes fonts i, per 
tant, considerem que donava lloc a problemes de convivència i, per tant, per això es van inhabilitar. 
 
Recordar-li al senyor Monclús que la majoria d’elles, si no totes, van ser inhabilitades, les que estan a 
dia d’avui inhabilitades, governant Esquerra Republicana perquè va ser una decisió de l’anterior 
mandat, no d’aquest mandat pròpiament. 
 



                                   

 

- 19 / 50 -           JACE / sbh 
  

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

A banda, les que són purament ornamentals s’han anat millorant, s’han anat restaurant de forma 
progressiva en la millora de les circumstàncies que hem anat podent. I precisament, com ha recordat 
el senyor Jordan, s’ha millorat una d’elles de forma notable com és la de l’antic escorxador. 
 
També em sobta sentir parlar, Esquerra Republicana ho va fer en un determinat moment, avui no n’ha 
fet menció, n’ha fet menció el senyor Jordan, a la font situada al carrer Ciutat, al Palau Oliver de 
Boteller perquè, sincerament, això va ser, i vostès ho saben, rehabilitat per l’anterior Govern de la 
Generalitat, el Govern tripartit de la Generalitat, ocupant el propi Palau o dirigint els Serveis Territorials 
de Cultura Esquerra Republicana i, per tant, és una pena que en aquell moment no es fes tota la 
rehabilitació d’aquella font i no es pogués restaurar aquella font. Nosaltres considerem que aquesta 
font no s’ha de posar en funcionament perquè creiem que podria arribar a generar problemes també 
al propi carrer i al propi entorn, però sí que és una pena que no s’hagués pogut restaurar en aquell 
moment pel Govern tripartit que governava la Generalitat. 
 
I pel que fa a que les fonts hagin de resoldre la manca d’aigua potable de les cases de Tortosa, 
nosaltres estem absolutament en contra d’això, per això tenim una “tarificació” social de la factura 
d’aigua, de manera que estan bonificades aquella gent que no es pot permetre pagar l’aigua per les 
seves pròpies condicions familiars i, per tant, entenem que tothom a dia d’avui a Tortosa pot tenir 
aigua d’acord amb les circumstàncies que tenim marcades a la nostra tarifa d’aigua i, per tant, creiem 
que no pot ser que una casa no tingui aigua i que hagin d’anar a buscar aigua d’una font. Creiem que 
tothom pot tenir aigua potable directament a casa seva i les fonts no han de substituir el fet de poder 
tenir aigua. A diferència d’anterior governs, nosaltres vam creure que calia establir aquesta bonificació 
dintre de la tarifa d’aigua per a aquelles famílies més necessitades de la ciutat i, per tant, així ho vam 
fer i així s’està aplicant a dia d’avui. 
 
Per tant, totes les que no funcionen estan per unes determinades circumstàncies que ja els ho he dit, 
principalment a petició dels veïns, i sempre a disposició de que tothom pugui tenir aigua potable a la 
nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Hi ha molts de grups municipals als quals els hi agraeixo 
que vegin igual que el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya el tema d’aquesta moció i, per tant, 
l’hi hagin donat suport. 
 
Respecte al que deia la senyora Roigé, nosaltres som partidaris de..., pensem que és una llàstima que 
una ciutat com Tortosa, on l’aigua té un paper tan rellevant, tingui fonts sense funcionar, per això hem 
entrat aquesta moció, i que es deixi a veïns i a visitants sense un element bàsic, sobretot a l’estiu. 
 
Per tant, pensem que en una ciutat de l’aigua, que ho deien fa poc al Renaixement, no voldríem que 
les fonts estiguessin seques. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), PSC (3), I-ET-
E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de 
CiU. 
 
 
 
 
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA DEFENSA 
DEL DRET A DECIDIR DELS CIUTADANS DE TORTOSA MITJANÇANT LA CREACIÓ D'UN REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
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Catalunya: 
 
 
“ Atès que la Constitució espanyola de 1978 consagra, en els seus articles 9 i 23, el dret fonamental 
de tots els ciutadans a participar en els assumptes públics directament o a través dels seus 
representants. 
 
Atès que l’article 4t de l’Estatut d’Autonomia estableix que els poders públics de Catalunya han de 
promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen el propi Estatut, la Constitució, la 
Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels 
drets humans i els altres tractats i convenis internacionals. 
 
Atès que el mateix article, en el seu apartat segon, estableix que els poders públics de Catalunya han 
de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i 
efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i 
social i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat. 
 
Atès que l’article 29è de l’Estatut d’Autonomia estableix que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya de manera directa, o 
bé a través de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis. 
 
Atès que el mateix article, en el seu apartat cinquè, estableix que totes les persones tenen dret a dirigir 
peticions i a plantejar queixes, en la forma i amb els efectes que estableixen les lleis, a les institucions, 
a l’Administració de la Generalitat i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les 
competències respectives, i que la llei ha d'establir les condicions d'exercici i els efectes d'aquest dret, 
i les obligacions de les institucions receptores. 
 
Atès que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a promoure la convocatòria de consultes 
populars per part de la Generalitat i dels ajuntaments, en matèria de les competències respectives, en 
la forma i amb les condicions que les lleis estableixen. 
 
Atès que l’article 43è de l’Estatut d'Autonomia estableix que els poders públics han de promoure la 
participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la 
participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple 
respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. 
 
Atès que el mateix l’article 43è, en el seu apartat segon, estableix que els poders públics han de 
facilitar la participació i la representació als ciutadans i ciutadanes.  
 
Atès que l’article 486è de l’Estatut d’Autonomia estableix que el municipi és l’ens local bàsic de 
l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els 
afers públics. 
 
Atès que aquest dret de participació, per tant, ha d'entendre's referit a la totalitat de les 
administracions públiques i té caràcter vinculant, ja que la pròpia Constitució determina que correspon 
als poders públics facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes i dels grups en els quals s'integra 
en la vida política, econòmica, cultural i social. 
 
Atès que és particularment en i des dels ajuntaments on han d'articular-se els mecanismes necessaris 
per fer possible l’exercici d'aquest dret, ja que considerem que aquests es constitueixen com 
l’Administració més propera a la ciutadania. 
 
Atès que correspon, per tant, als ajuntaments promoure les condicions que facilitin la llibertat 
col·lectiva i la igualtat i facilitar la seva participació en el camp polític, l’econòmic, el cultural i el social. 
 
Atès que un ajuntament ha de ser la casa de tots els ciutadans i ciutadanes, un lloc de trobada on 
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polítics i ciutadans, cadascun sota la seva responsabilitat d'acció, puguin debatre, intercanviar idees, 
coneixements i opinions i adoptar les decisions que corresponguin en honor d'aconseguir la 
construcció d'una societat millor. 
 
Atès que a Tortosa no existeix cap Reglament de participació ciutadana, Reglament que haurà de 
comptar amb el consens de tots els grups polítics amb representació municipal, i de les entitats 
veïnals i socials de la ciutat. 
 
Atès que existeixen diferents mecanismes per tal d'impulsar la participació ciutadana com són els 
pressupostos participatius, el Consell Social de la Ciutat o l’elaboració de la Carta de drets i deures 
dels veïns, que necessiten d'un Reglament de participació per a poder ser duts a terme. 
 
Atès que aquesta manca de dret a decidir sobre els assumptes públics allunyen a la ciutadania i a les 
entitats veïnals i socials del nostre Ajuntament. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa entenem que hem d'incentivar la 
participació de la ciutadania perquè puguin implicar-se en els problemes que els afecten, aportant els 
seus punts de vista i possibles solucions. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa entenem que hem d'apostar per un 
Govern municipal obert, transparent i participatiu, disposat a escoltar el que la ciutadania vol 
transmetre per contribuir a millorar la política i la gestió dels assumptes públics. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa entenem que hem de seguir treballant 
en la millora de la participació ciutadana, així com en les diferents ordenances municipals que afecten 
als nostres veïns i veïnes com, per exemple, l'Ordenança municipal de la convivència. Tot això 
comptant amb l’opinió i aportacions de les entitats veïnals i socials de la nostra ciutat. 
 
Atès que el Reglament de participació Ciutadana és la norma que ha de regular l’organització, 
funcionament i competències dels diferents mecanismes de participació política que es desenvolupin 
a Tortosa, i que permetrà a la seva ciutadania la participació en els assumptes municipals. 
 
Atès que per a que una ciutat proporcioni els millors serveis i oportunitats a la població, ha de comptar 
amb governs oberts i receptius, disposats a escoltar el que els ciutadans i ciutadanes els hi volen 
transmetre per a contribuir a millorar la política i la gestió dels assumptes públics. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa entenem que en això consisteix també 
el dret a decidir i la participació ciutadana, essent una necessitat imprescindible per a tots aquells que 
es vulguin implicar en els problemes que els afecten, aportant els seus punts de vista, inquietuds i 
solucions. 
 
Atès que la participació fomenta un tipus de ciutadania que té un major interès per informar-se dels 
assumptes polítics, per cooperar amb els altres ciutadans i que és més respectuosa amb els que 
pensen de forma diferents a ells, el que reforça els vincles socials entre les ciutadans i afavoreix la 
comprensió. 
 
Atès que els experts han demostrat que els beneficis de la participació són diversos, destacant, entre 
altres, que aporten el punt de vista dels ciutadans i ciutadanes, en tant que usuaris i clients, que 
poden millorar els projectes i el plans desenvolupats o projectats per l’Administració. 
 
Atès que la participació ciutadana demostra un compromís amb una gestió eficient i transparent, 
potenciant el paper dels diferents actors públics i incrementant l’acceptació general dels projectes, 
ajudant i millorant en la pressa de decisions en totes les seves fases. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa entenem que és necessari fomentar la 
participació ciutadana per a que els veïns puguin participar més directament en la gestió municipal. 
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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. Crear de forma immediata un grup de treball amb tècnics municipals, tècnics en participació 
ciutadana i representació dels grups municipals per elaborar una agenda de treball i acordar els eixos 
estratègia que permetin desenvolupar un Reglament de participació ciutadana. 
 
Segon. Una vegada elaborats els eixos estratègics es donarà pas al teixit associatiu perquè participin 
en la seva redacció definitiva, incorporant allò que estimin adient per tal d'elaborar un Reglament amb 
el major consens possible. 
 
Tercer. Que aquest Reglament de participació serveixi per a posar en marxa, si així es determina per 
part de les persones que ho realitzin, un Consell Social de la Ciutat màxim òrgan consultiu de 
participació ciutadana on es debatran els temes estratègics de futur i els projectes de ciutat. Estarà 
integrat per representants de les entitats econòmiques, socials, professionals i veïnals. Aquest Consell 
promourà el debat, aportarà iniciatives, encarregarà estudis, elevarà propostes i farà suggeriments en 
temes de desenvolupament econòmic, planificació estratègica i grans projectes i tractarà de forma 
pública i transparent totes les emergències socials que en aquest moments estan patint els tortosins i 
tortosines. 
 
Quart. Que aquest Reglament de participació serveixi per a posar en mama, si així es determina per 
part de les persones que ho realitzin, una Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions que 
pugui analitzar les queixes que els ciutadanes i ciutadanes emeten sobre l’Ajuntament i la resposta 
que aquest dóna. 
 
Cinquè. Que aquest Reglament de participació serveixi per elaborar, si així es determina per part de les 
persones que ho realitzin, una Carta de drets i deures dels ciutadans i ciutadanes de Tortosa. 
 
Sisè. Que es procedeixi, si així es determina per part de les persones que ho realitzin, a la creació d'un 
Pla municipal de comunicació que contempli la revisió permanent de la comunicació de l’Ajuntament 
de Tortosa amb els veïns i veïnes per a millorar la informació i que aquesta sigui plural. 
 
Setè. Que aquest Reglament de participació serveixi per elaborar, si així es determina per part de les 
persones que ho realitzin, millores a les diferents normes i reglaments que afecten a la ciutadania de 
Tortosa. 
 
Vuitè. Que aquest Reglament de participació serveixi per elaborar, si així es determina per part de les 
persones que ho realitzin, les bases per tal de poder posar en marxa els pressupostos participatius a 
la ciutat de Tortosa.  “ 
 
 

*-*-* 
 
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, crec que la 
participació ciutadana ha estat un factor clau en el conjunt de les demandes ciutadanes que en els 
últims temps han sacsejat aquest país.  
 
Avui ningú entén que la presa de decisions que afecten al conjunt de la ciutadania es faci 
exclusivament des de l’esfera política. Si estem a favor del dret a decidir, i nosaltres indubtablement 
ho estem, ho hem d’estar en totes les seves esferes i àmbits de la societat. 
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Per aquesta raó portem a debat davant d’aquest plenari una moció en la que demanem posar en 
marxa un Reglament de participació ciutadana. Aquest Reglament hauria d’incloure mecanismes 
bàsics de participació per fomentar el debat, la reflexió i la relació entre i amb els ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Amb aquesta proposta volem remoure de dalt a baix els fonaments del nostre Ajuntament aportant 
mesures innovadores en matèria de participació ciutadana a la casa de tots els tortosins i totes les 
tortosines per radicalitat democràtica. Els ciutadans i ciutadanes ens ho demanen cada dia i per això 
aquí, ara, els tallarem la seva inquietud. Per això emplacem al Govern municipal a que siguin valents i 
agafin el guant.  
 
Per aquesta raó proposem, en primer lloc, la creació de forma immediata d’un grup de treball format 
per experts en participació ciutadana, tècnics municipals i representants de tots els grups polítics 
municipals. En aquest grup s’elaborarà una agenda de treball per acordar els eixos estratègics que 
permetin desenvolupar el nostre Reglament de participació ciutadana. 
 
Seguidament s’hauria de donar pas al teixit associatiu per a que participin en la redacció definitiva, 
incorporant allò que estimin adient, creant un  Reglament amb el major consens ciutadà possible, 
consens que és la premissa bàsica d’aquest procés. 
 
Al nostre parer, aquest Reglament hauria d’incloure un Consell Social de la Ciutat com a màxim òrgan 
consultiu de participació ciutadana en temes de desenvolupament econòmic, planificació estratègica i 
grans projectes, a més de tractar emergències socials de tots aquells que estan patint la crisi. 
 
Apostem també per crear una comissió especial de suggeriments i reclamacions que analitzi les 
queixes dels ciutadanes i ciutadanes i la resposta que es dóna. 
 
La nostra tercera proposta és  elaborar una carta de drets i deures dels ciutadans i ciutadanes similar 
a la que ja tenen mols altres municipis del nostre país. 
 
També proposem que el reglament reguli un Pla municipal de comunicació per millorar la informació 
de l’Ajuntament cap als veïns i veïnes de Tortosa. 
 
D’altra banda, el Reglament també hauria de servir per revisar i millorar les diferents ordenances i 
reglaments que afecten a la ciutadania de Tortosa. 
 
I per últim, aquest Reglament hauria de servir per elaborar les bases del projecte participatiu més 
important de la ciutat, pel qual, des del partit dels Socialistes de Catalunya, hem fet una clara aposta, 
que són els pressupostos participatius. 
 
En definitiva, apostem per buscar solucions alternatives, ja que apostar per la participació és apostar 
per la solució dels problemes, fent partícips d’aquests als ciutadans i ciutadanes. Apostar per la 
participació és apostar per dinamitzar la vida del municipi. I apostar per la participació és apostar per 
la transparència en la gestió. 
 
Estem segurs que vostès donaran suport a la nostra moció i no podran rebutjar aquesta moció, ja que 
amb l’aposta per la participació ciutadana tots els tortosins i tortosines sortim guanyant. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, nosaltres estem 
d’acord, estem d’acord. 
 
Tan la Constitució com l’Estatut estableixen al llarg dels seus articulats el dret de la ciutadania a 
participar en els assumptes públics, bé sigui de forma directa, bé sigui mitjançant els seus 
representants, promovent així la participació social en la creació, prestació i avaluació de les polítiques 
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públiques, així com la participació individual i associativa en l’àmbit cívic, social, cultural, econòmic i 
polític. 
 
En aquest context, la Llei assenyala el municipi, a l’Ajuntament, com el mitjà bàsic de participació de la 
comunitat local en els afers públics, corresponent a l’Ajuntament, al municipi, promoure les condicions 
que facilitin la llibertat col·lectiva i la igualtat en la seva participació, tant en el camp polític, com en 
l’econòmic, com en el cultural o, a la fi, el social. 
 
Vostès proposen un Reglament de participació ciutadana: d’acord, torno a repetir, totalment d’acord. 
És més, en les eleccions del 2011 nosaltres ja proposàvem aquesta idea demanant, per exemple, que 
en aquest Ple, aquí mateix hi hagués un lloc per a la Federació d’Associacions de Veïns, amb veu però 
sense vot, com altres representants de la ciutadania. O per exemple, que a la Junta de Seguretat Local 
hi hagués un representant de les associacions de veïns i també dels comerciants com a representants 
dels col·lectius més sensibles pel tema de la seguretat. 
 
O també demanàvem la creació d’un consell consultiu de prohoms, de tortosins i tortosines que hagin 
o que haguessin, tant de forma externa a Tortosa o interna, dins de Tortosa, ocupat càrrecs o arribat, 
com sol dir-se col·loquialment, alt en les seves activitats o professions. 
 
Així doncs, ens posicionament favorablement a la moció, tot assenyalant la importància de la creació 
del grup de treball a que vostès fan menció i, a més, ressaltant l’interès que revesteix, per a una bona 
governança econòmica i financera del municipi, el concepte de pressupostos participatius. 
 
La nostra posició és favorable. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, la participació 
ciutadana, des del nostre grup municipal, Iniciativa – Entesa per Tortosa, l’entenem com una nova 
manera de fer política on els ciutadans i les ciutadanes, en aquest cas els tortosins i tortosines, puguin 
expressar les seves opinions en relació al Govern de la ciutat i, per tant, puguin decidir durant els 4 
anys moltíssimes coses que els afecten, i no com fins ara que les eleccions només són cada 4 anys i 
durant aquest període la ciutadania, malauradament, no pot participar en moltes de les decisions. 
 
En aquest sentit, també coincidim que és una demanda, una demanda que ara s’ha fet més evident 
que mai però que diferents col·lectius i diferents grups ja fa molts anys que estan demanant la 
implementació de la participació ciutadana entesa en aquest sentit. 
 
M’agradaria recordar que al nostre país, a Catalunya, hi ha i ha hagut diferents experiències al 
respecte. Voldria recordar el Govern tripartit, aquest Govern que alguns tant critiquen, va elaborar per 
primera vegada, va haver una Conselleria de Participació Ciutadana on per primera vegada va haver 
un reglament i les lleis que s’elaboraven al Parlament de Catalunya havien d’estar elaborades a partir 
de la participació ciutadana. I aquest fet va tenir el suport o el reconeixement ni més ni menys que de 
la ONU, que va fer un reconeixement a la Conselleria de Participació Ciutadana com una experiència 
innovadora a l’hora de la governança amb i per a les persones, això ara ja fa uns anys. 
 
També hi ha moltes experiències en positiu de diferents ajuntaments al nostre país i també en aquest 
Ajuntament en el passat s’han fet algunes coses, algunes millor o algunes pitjor. En aquest sentit a mi 
també m’agradaria recordar, i crec que s’ha de fer autocrítica per part del Partit Socialista, en el 
Govern de l’anterior alcalde Joan Sabaté una regidora, la senyora Amparo Moreno, que va ser regidora 
de Participació Ciutadana, i precisament va intentar impulsar unes polítiques que moltes vegades des 
del grup socialista no es van veure amb bons ulls. També en aquell Govern van haver altres 
experiències, a l’àrea de Joventut jo mateix estava en l’elaboració del Pla local de joventut on, a través 
de la participació ciutadana, van poder opinar més de 1500 joves a l’hora de l’elaboració d’aquell pla 
de joventut. Per tant, també en aquest sentit al nostre Ajuntament han hagut algunes experiències. 
 
Ara, des de que governa Convergència i Unió no n’hi ha ni de bones ni dolentes perquè no hi ha 
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participació ciutadana. Hi ha un Govern amb majoria absoluta que tira directe pel carro i que, 
evidentment, no hi ha ni cap reglament, ni cap regidoria, ni cap intencionalitat en que hi hagi una 
participació ciutadana entesa com diuen els experts i com s’està fent a altres ajuntaments. 
 
També una de les propostes electorals de Convergència i Unió era un pressupost participatiu, recordo, 
que evidentment ha passat a la història, no hi ha hagut mai cap pressupost participatiu ni ara ni mai 
en aquest Ajuntament, entès en la idea de que els ciutadans poguessin participar. 
 
Per tant, pensem que és absolutament positiva aquesta moció i que és necessari la creació d’un grup 
de treball en el si de l’Ajuntament per avançar com la resta del país a l’hora d’implementar la 
participació ciutadana d’una manera viable i correcta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús  En massa ocasions, a nivell de totes les administracions 
públiques de l’Estat espanyol, també a les administracions municipals, òbviament, hem estat 
governats per la falta de transparència, per la prepotència, per la política dels fets consumats o pel 
frau. 
 
Això ha provocat indignació social, desconfiança política, desencís per les forces polítiques i desencís i 
manca de credibilitat de les institucions. 
 
Per trencar amb aquest estat d’opinió i per donar veu a la ciutadania, més enllà de que cada quatre 
anys hi ha eleccions al municipi, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creu que hem 
d’apostar per la participació social, per la participació ciutadana, sobretot en les decisions més 
transcendents i que puguin hipotecar a la ciutadania. 
 
Creiem necessari potenciar i revitalitzar tots aquells espais i fórmules participatives que promocionen, 
faciliten i coresponsabilitzen al conjunt de la ciutadania en la cosa pública de la nostra ciutat. Per això 
votarem que sí a aquesta moció, tot i que ens sobta que allò que demanen per a l’Ajuntament, el dret 
a decidir a través de la participació ciutadana, ho rebutgen quan es tracta de Catalunya i els catalans. 
 
Ens agradaria que vostès també donessin recolzament a que tot el poble de Catalunya pogués tenir 
dret a participar i a decidir i ho pogués exercir el dia 9 de novembre del 2014. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, també seguint el 
que deia el senyor Monclús, és curiós com comença el títol de la moció del Partit Socialista, jo ja 
m’havia emocionat, senyor Enric Roig, pensava que havien vist la llum i havia vist que havien vist la 
defensa del dret a decidir, però veig que no, que en tot cas el dret a decidir dels catalans no existeix 
per a vostès ni tampoc des de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Dir-li que si parlem del reglament de participació ciutadana és tan fàcil com recollir o recordar allò que 
va dir el propi alcalde el passat mes de març, i això va ser fruit de quan es va atorgar el Segell de 
qualitat i transparència en la comunicació pública, que voldria recordar que és el màxim guardó que 
atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma 
de Bellaterra, i que es va reconèixer a l’Ajuntament de Tortosa, únic a les Terres de l’Ebre, i només dos 
van rebre de tota la demarcació de Tarragona aquest guardó. Sé que en aquell moment ja li va 
molestar, per les declaracions que va fer, que poguéssim tenir aquest reconeixement. 
 
I també dir-li al senyor Jordan que tan malament no ho devem fer en quant a participació i en quant a 
comunicació com per tal de rebre aquest guardó de la Universitat. 
 
Però en tot cas, a partir d’aquí l’alcalde va anunciar que el nostre objectiu era poder continuar 
millorant i expressament va explicar que s’estaria, que es portaria a terme la redacció i l’aprovació 
d’un reglament de participació ciutadana i en aquest sentit s’està treballant i ja a dia d’avui el serveis, 
els tècnics del departament, de l’àrea d’Atenció a les Persones ja estan treballant i se’ls ho podrà 
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informar en comissió quan estigui el primer esborrany elaborat. 
 
Per tant, s’està treballant i així es va anunciar, no ara sinó fa ja uns quants mesos arrel d’aquest 
guardó que els hi estava dient. 
 
La diferència entre el Partit Socialista i Convergència i Unió és que quan vostès van deixar el Govern no 
hi havia cap reglament de participació ni es creia en la participació, així ho ha dit també respecte a 
una regidora que en aquell moment va passar el que va passar pel que feia a la participació i al que 
volia el Partit Socialista respecte a les propostes que es portaven al plenari, en aquest mateix plenari, 
respecte a la participació, i que quan acabi el mandat Convergència i Unió hi haurà aquest reglament 
de participació. 
 
I a més a més, més enllà de la Llei de consultes que pugui aprovar el Parlament de Catalunya, també 
els avanço que regularan aquelles consultes que puguin afectar pròpiament al municipi de Tortosa. 
 
I al senyor Jordan li diria una cosa que..., li he dit bastantes vegades però li tornaré a dir, em sap greu 
el desconeixement que té pel que fa al funcionament de l’Administració de l’Ajuntament i pel que fa 
als diferents consells de participació que hi ha, i mai hi havia hagut admeses tantes mocions populars 
ni tanta participació per part de la ciutadania com a dia d’avui, també ho voldria repassar al Pla de 
joventut quan vostè va ser funcionari eventual d’aquesta casa, càrrec de confiança de Joventut, i com 
funciona el Pla de joventut a dia d’avui, però en tot cas aquest no és el debat que avui ens pertoca. I 
recordar-li que la majoria absoluta que tenim no l’hem anat a comprar a cap lloc, sinó que han sigut 
els propis ciutadans, tortosins i tortosines de la ciutat que el dia que van poder votar, i tornaran a votar 
d’aquí a uns mesos, van decidir que donaven aquesta confiança al grup municipal de Convergència i 
Unió, igual que a vostès van votar que tinguessin dos regidors. 
 
Per tant, una mica de respecte una vegada més a aquesta majoria absoluta o a aquests regidors que 
hem estat escollits per la pròpia ciutadania de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Me n’alegro que s’emocioni de que parléssim nosaltres del dret a decidir. El que passa és que no sé 
perquè tant enrenou i tant run-run,, no?, vull dir sempre hem estat a favor del dret a decidir, d’una 
consulta legal i pactada. Nosaltres hem donat suport al Parlament de Catalunya a la Llei de consultes i 
això és així i vostè ho saps, perquè vostè..., s’està treballant, per tant en cap moment hem estat en 
contra i, per tant, la pregunta la faria a l’inrevés, no?, la faria a l’inrevés. Per què a vostès tanta temor 
els hi fa la participació ciutadana quan després a nivell de Catalunya volen que tothom tingui el dret a 
decidir i en canvia a Tortosa no? Evidentment, és el que no entenem. 
 
Vostès sempre van amb bones paraules de cara a la galeria i menyspreu constant cap a iniciatives que 
una mica soscavi el seu poder, no? I només volia  donar un exemple per la importància que vostès 
donen a la participació: l’any 2012, entre les 8 persones que es va acomiadar a l’Ajuntament, als 
quals es culpava, suposadament, dels mals econòmics de l’Ajuntament, es trobava la tècnica en 
participació ciutadana, un lloc de treball que encara no s’ha cobert i entenem que no es cobrirà mai. 
 
Aquesta és la forma en que vostès entenen la participació, és allò de la vella forma de fer política, que 
no són polítics vells, sinó polítics que fan la vella forma de fer política.  
 
D’aquesta manera entenem que nosaltres volem una altra manera de fer política i apostem i seguirem 
apostant pel dret a decidir en tots els aspectes de la ciutadania. 
 
Agrair, com no, als partits que ens han donat suport a la moció. I m’agrada que el senyor Jordan 
reconegui que en temes de participació es va fer bona tasca durant el Govern de progrés a Tortosa, 
encapçalat per l’alcalde Joan Sabaté. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, només tornar-li dir 
també a la senyora Roigé, com sempre em diu el mateix, que jo respecto totalment la majoria absoluta 
que vostès tenen. El que els hi dic és que vostès no saben administrar correctament aquesta majoria 
absoluta i és més que evident. I només els hi recordaré l’últim pressupost municipal, que tota 
l’oposició va haver de marxar d’aquest Ple, com mai havia passat a la història. I a més a més, després 
se’ns va dir que marxàvem per falta d’intel·ligència o alguna expressió similar. 
 
Dit això, la realitat és que en aquests moments els pressupostos participatius després de 7 anys al 
Govern no s’han efectuat, tot i que era una de les seves promeses. I la realitat és que en aquests 
moments no hi ha cap reglament de participació ciutadana perquè vostès mateixos estan reconeixent 
que l’estan, en aquests moments, elaborant. 
 
Per tant, pensem que aquesta moció és totalment necessària per avançar en la participació ciutadana. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Intervindré perquè l’al·lusió que ha fet el senyor 
Jordan és absolutament impresentable, i utilitzo aquesta paraula, i falta a la veritat. I al final, si no diu 
res sembla que pot ser, quedar aquest dubte. 
 
Vostè m’ha dit que si havíem dit de falta d’intel·ligència. Escolti, jo, de veritat, s’inventen unes 
pel·lícules, volen crear una imatge. Vostès des del primer dia, la realitat és que la majoria absoluta no 
la van acceptar, les coses són com són, i no és justificar. I segurament n’haurem fet moltes de coses 
malament i moltes de coses bé. 
 
I després, el tema del debat dels pressupostos ja els hi vaig dir el que havia. Ningú, ningú, ni jo ni cap 
regidor va utilitzar l’expressió de falta d’intel·ligència i, per tant, si vostè ara vol dir això... Sap quina és 
la diferència? És que, independentment del que penséssim que pensem, jo els hi respecto, vostès no 
poden respectar, vostès només poden criticar. I quan se’ls hi contesta la crítica s’entén que ja és un 
atac, un atac personal. 
 
Per tant, des de la seva òptica, la majoria absoluta voldria dir que vostès ens poden dir el que 
volguessin i com que tenim majoria absoluta hem de callar. I aquesta és la seva argumentació. 
Argumentació que després la basen i la fonamenten en falsedats o mentides.  
 
Jo el repto que em digui quan vaig dir que feia falta la intel·ligència a ningú i, per tant, busquin actes, 
càmeres, gravacions i em dirà aquesta expressió de falta d’intel·ligència que vam fer. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, al senyor 
Jordan jo crec que ja li ha contestat l’alcalde. Simplement afegir que per sort no serà vostè qui decidirà 
si administrem bé o no aquesta ciutat. 
 
I en tot cas, al senyor Roig jo li pregaria que m’escoltés quan parlo perquè no m’ha escoltat. El que ha 
fet ha sigut agafar el paper que portava escrit de casa, la segona intervenció, i l’ha llegit. No m’ha 
escoltat absolutament res del que li he dit. 
 
Li he dit que l’alcalde al mes de març va anunciar, fruit del guardó que vam rebre, que elaboraríem un 
reglament de participació ciutadana, que és el que estem fent. S’està elaborant pels serveis tècnics un 
reglament de participació ciutadana que es presentarà en comissió informativa i que portarem a 
aprovació. 
 
Vostè porta de casa un paper escrit en la primera intervenció, jo li dic el que..., responc el que fa 
referència al que estem fent per part de l’Ajuntament i vostè agafa i llegeix una segona intervenció que 
s’ha portat preparada des de casa. En tot cas, li demanaria que m’escoltés, que escoltés el que li he 
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dit i que realment fes referència al que jo li he dit, perquè en cap cas ha fet referència al que jo li he 
explicat respecte al que està fent en aquest moment el Govern de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan  Sí, senyor alcalde, primer que res vostè ha dit literalment 
ara que jo havia fet una intervenció impresentable. Si això és falta de respecte o no ho valora vostè, 
però jo crec que sí.  
 
I en segon lloc, literalment el que va dir vostè va ser: pobresa intel·lectual. Ho va dir en declaracions als 
mitjans de comunicació que estan aquí davant, després d’aquell Ple, on tota l’oposició vam marxar, i 
als dos dies després, a una entrevista a Radio Tortosa, va dir que tots els regidors de l’oposició ens 
havíem aixecat perquè teníem una manca d’arguments perquè érem pobres a nivell intel·lectual. Li 
agradi o no és el que vostè va dir i, per tant, jo crec que acusar als regidors i regidores de pobresa 
intel·lectual, com a mínim a mi, per a mi això és un insult, li agradi o no és així. 
 
Per tant, tornant al tema que crec que és l’important, participació ciutadana per part de l’actual 
Govern de Convergència i Unió nul·la; pressupostos participatius nuls; i el reglament de participació 
ciutadana que avui s’està reclamant aquí no s’està..., no s’ha aprovat i encara l’estan elaborant. 
 
Per tant, per això votem a favor de la moció, que és el realment important, més enllà d’aquestes 
picabaralles inútils que crec que no aporten res. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Efectivament, no aporten res, però vostè és qui les provoca. 
Vostè no ha parlat de pobresa intel·lectual, vostè ha parlat de falta d’intel·ligència. I no és el mateix la 
falta d’intel·ligència que la falta d’arguments i la pobresa intel·lectual en els arguments, no és el 
mateix. 
 
I això no cal ser un expert lingüista. La falta d’intel·ligència és el que és i, segurament, és una 
mancança que hi ha gent que té i que no s’ha “d’afear” mai, i no ho he fet mai. Però vostè utilitza 
sempre el mateix, mitges veritats. Jo vaig utilitzar “falta d’intel·ligència” o no vaig utilitzar “falta 
d’intel·ligència”? No ho vaig fer i, per tant, com que no ho vaig fer, vostè diu que ho he fet i jo li dic que 
és impresentable aquesta afirmació, i és així. 
 
Que els hi falten arguments i que tenen pobresa intel·lectual a l’hora d’argumentar el seu vot als 
pressupostos de l’Ajuntament de Tortosa? Ho mantinc, ho mantinc. Ho mantinc, per què? Perquè 
vostès, quan s’aixequen? S’aixequen del Ple de l’Ajuntament de Tortosa quan no saben què contestar 
quan se’l contesta, quan se’ls contesta, i és aquest el problema que tenen. 
 
Sí, faci totes les cares que vulgui, facis aquesta cara de bo, però la realitat és aquesta. Sí, la realitat és 
aquesta, entén? i, per tant, independentment del contingut i independentment de que jo mateix vaig 
anunciar l’aprovació d’aquest pla, pla que el Govern tripartit no va aprovar, que el Govern de Joan 
Sabaté que vostè “afea” no el pot “afear” perquè vostè era càrrec de confiança del senyor Joan 
Sabaté, per tant, ara pot “rasgar-se” les vestidures i dir “no, és que el Partit Socialista...”. No , no, vostè 
va ser càrrec de confiança nomenat pel senyor Joan Sabaté, no pot renegar d’aquesta situació. Per 
tant, tampoc no vagi “afeant” el que no pot “afear”. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Jo penso que amb el que està passant avui a aquest Ple ho 
diu tot. 
 
Senyora Roigé, ja n’hi ha prou de faltar al respecte. M’ho va fer el Ple passat, ho fa sempre. I sempre 
igual, que si no treballa, que si fa això, que si fa lo altre. Miri, miri, deixi’m acabar de parlar, deixi’m 
acabar de parlar. Ara, avui ha dit que jo ho portava escrit i tal i tal. Ho mantinc tot el que he dit perquè, 
miri, com diuen popularment: el més calent a l’aigüera. On està aquest reglament? Perquè vostès 
sempre s’omplen la boca amb una doble moral, no?, allò de dir, on està aquest reglament? 
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I avui ha tornat a sortir allò típic, típic de que si el Govern de Joan Sabaté, que si vostès no havien fet 
res, que sí que havien fet, que si tal... Ja li he donat gràcies per haver manifestat que en el temps de 
Joan Sabaté es van fer coses bé també, ja li he donat gràcies al senyor Jordan. 
 
Però mirin, segurament el Govern de Joan Sabaté va fer coses bé i coses malament, però segurament 
els governs de Vicent Beguer i Mariano Curto, com van estar més anys, en van digué fer més de 
malament i més de bé també.  
 
Però bé, jo crec que als ciutadans el que els interessa avui no és el que va passar fa 10 anys o ha 
passat fa uns quants anys, el que els interessa avui no és veure aquesta picabaralla en que vostès han 
manifestat que si manté vostè que certes afirmacions que ha fet. Diu, miri, és que jo penso que als 
ciutadans els interessa coses com si nosaltres els ajudarem a comprar llibres, com si aquest estiu al 
mes d’agost hi haurà o no hi haurà un menjador escolar, que si s’arreglaran els carrers o no 
s’arreglaran.  
 
Perquè clar, aquesta doble moral que tenen vostès, no?, és que dius, bé, perquè no parlem del 
president Pujol que fa 10 dies vostès veneraven? Perquè no hi parlem? És que clar, és que només es 
pot parlar d’un passat, no? I en canvi, de l’altre passat no. Ah! i el president Pujol fa 10 dies era el gran 
president de Catalunya i avui en dia, i avui en dia el president Pujol està amagat a la Cerdanya.  
 
Per tant, fem el favor de treballar pels ciutadans i ciutadanes de Tortosa. Fem el favor, fem el favor de 
respectar-nos en el debat legítim, legítim, legítim, però el debat que tenim aquí. I el que hem de fer és 
tirar endavant un reglament, al nostre entendre, perquè entenem que en els moments que corren i en 
els moments que la ciutadania ens està demanant fa falta que els escoltéssim més del que els estem 
escoltant. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde:  Moltes gràcies senyor Roig, només per una constatació. 
Com que s’ha saltat vostè el procediment, ja l’insto jo a mantenir-lo. 
 
Del president Pujol en parlarem si vostè n’he volen que en parléssim, per tant, els insto que si creuen 
que han de fer algun prec o alguna pregunta a aquest alcalde, el facin. Tenen la llibertat de fer-ho, no 
digui que no parlarem del president Pujol. Si no parlarem del president Pujol o d’altres casos que 
puguin afectar a qui sigui, a altres institucions o altres partits o altres conselleries o altres alcaldies o 
altres del que sigui es parlarà si vostès volen. 
 
Vostès volen parlar-ne? Faci’m un prec o una pregunta. Em fan un prec o una pregunta i en podran 
parlar. Presentin una moció i en podran parlar. Tenen llibertat. Si no en parlen és perquè no volen. Si 
vostè no parla d’altres coses, que no seré jo qui li trauré ara, li trauré després quan m’ho pregunti, és  
perquè vostès no volen. No els coarta ningú a poder preguntar a l’alcalde sobre qualsevol tema. Poden 
fer qualsevol prec i poden fer qualsevol pregunta. No vingui aquí i diu “no en parlarem”. No en 
parlarem perquè vostè no voldrà. I si vol, a precs i preguntes, que és quan li correspon, m’ho pregunta 
o em fa un prec i llavors en podem parlar. I  en podem parlar, doncs com vostè deia, del president 
Pujol, de ex-alcaldes com han sortit, o podem parlar de moltes altres coses. Però no els limitem això. 
 
Per tant, no deixi caure que no en podem parlar. Clar que en podem parlar, tantes vegades com vostès 
n’he vulguin. I, si vol, els insto a que s’interessin sobre el tema, si pensen quina és la meva opinió o 
quin ha de ser el posicionament de l’Ajuntament de Tortosa en algun cas. No en tenen cap de 
limitació. No deixin caure que no els deixem parlar.  
 
Parlen del que volen i, per tant, si els interessa l’opinió d’aquest alcalde o d’aquest Govern municipal, 
tenen la llibertat, com han fet sempre, de preguntar el que vulguin. I si no ho pregunten és perquè no 
volen o perquè en algun cas els hi fa por la resposta. Però, en tot cas, tenen la llibertat de fer-ho, per 
tant, no els hi admeto que no podem parlar. 
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Jo, a diferència d’altres mandats municipals, a diferència d’altres alcaldes, no els limito res. Ni els 
limito les iniciatives, ni els limito les mocions, ni els limito les intervencions, ni els limito el temps de les 
intervencions, ni els limito les preguntes. Jo quan estava a l’oposició només podia fer una pregunta, 
senyor Roig. Només podria fer un prec o una pregunta. No en tenen cap de limitació, per tant, 
preguntin i serà respost. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Miri senyor alcalde, jo en cap moment li he de demanar permís a 
vostè per parlar o no del senyor Pujol. I a més, ja he dit que vostès miren el retrovisor, sempre. I jo 
també els hi he dit: per què no el mirem en un altre sentit? 
 
I si vol tergiversar les meves paraules, i si ara vol dir que no ens limita i nosaltres sí que limitàvem i tal, 
estarem així i continuarà el debat d’aquesta moció així, però entenc que vostè ja m’ha entès i, per tant, 
no fa falta que se’n vagi, que fugi d’estudi. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde:  Espero precs i preguntes. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, és per tornar-li a demanar que vostè 
acaba de dir, una vegada més, que els regidors de l’oposició tenien pobresa intel·lectual i jo ja li he dit 
abans en la meva intervenció que això és un insult per al meu grup municipal. Li reclamo que retiri 
aquesta afirmació de que tenim pobresa intel·lectual, perquè entenem que és un insult. Per tant, li 
reclamo que retiri aquesta afirmació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Jo, en la línia que deia el senyor Jordan, entenc que vostè s’ha de 
retraure de les paraules que ha dit, perquè vostè ha manifestat i ha reiterat que l’oposició teníem 
pobresa intel·lectual. I entenc que vostè això ho ha manifestat públicament i ho ha retret i ho ha dit. Jo 
li demano, per favor, que retragui les paraules.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig i senyor Jordan, jo el que els hi he dit és que 
els arguments que vostès utilitzen tenen pobresa intel·lectual. I si no els hi puc dir així i els hi he dit 
que són intel·lectualment dèbils o que estan poc sustentats, doncs, els hi diré això. 
 
A més a més, dic públicament que tots els regidors de l’oposició són persones intel·ligents, persones 
que tenen una gran capacitat intel·lectual i persones que han destacat i destacaran perquè són 
representants de la ciutadania de Tortosa. Això no vol dir que jo no pugui criticar els seus arguments.  
 
Perquè al final, el que hi ha darrera d’això és que vostès ens poden criticar tots els nostres arguments, 
ens poden criticar les nostres posicions i nosaltres no ens podem defensar. 
 
Per tant, reconec la vàlua personal de cadascú de vostès, no la qüestiono, perquè són representants 
de la ciutadania de Tortosa, estiguéssim d’acord o no estiguéssim d’acord i no ho qüestiono. 
 
I hi ha un regidor que se n’ha anat, un regidor al qual no se li ha votat mai cap moció, ni se li ha votat 
res. Algú qüestiona la seva vàlua? No. Entre altres coses, perquè és tan representant de la ciutadania 
de Tortosa com qualsevol de nosaltres.  
 
Tots som representants de la ciutadania de Tortosa i, per tant, si vostès per aquesta expressió o 
qualsevol altra expressió se senten ofesos, jo no els vull ofendre, ni els vull ofendre com a ciutadà, ni 
els vull ofendre com a regidor o company de corporació, ni els vull ofendre com alcalde. Ara, això no vol 
dir que no els hi pugui dir exactament que si vostès no volen discutir amb mi un tema com és el tema 
dels pressupostos és perquè els hi falta arguments. I vostès diran que els hi sobren arguments. Molt 
bé. Si els hi sobren arguments, vinguin i discuteixin. 
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Però és que aquest és un debat absolutament absurd. I aquest debat l’he tret jo simplement perquè el 
senyor Jordan ha utilitzat unes paraules que no eren les que jo havia utilitzat.  
 
Ara, si vostès entenen o se senten més reconfortats en que jo els hi reconegui la seva vàlua a nivell 
personal, integral, la tenen tota, però no tant pel que vostès són, o el que nosaltres som, sinó pel que 
representem. I al final tots, des del regidor Casanova que se n’ha anat fins a l’alcalde, representem el 
mateix, que són als ciutadans i ciutadanes de Tortosa. 
 
Jo, senyor Monclús, no entenc que l’hagi al·ludit ningú, però... Jo, si volen, a precs i preguntes obrim 
torns. No els ha al·ludit ningú i, per tant, entenc que no hi ha... Poden dir a precs i preguntes el que 
creguin convenient, però només es pot demanar si hi ha al·lusions personals. No les hi ha hagut i, per 
tant, els demano que concloguéssim la moció, es vota i després jo els respondré en l’apartat de precs i 
preguntes al que creguin convenient. 
 
Com? És que, senyor Dalmau, no l’hem al·ludit.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, jo em sento al·ludit quan vostè diu que ens 
reconeix a tota l’oposició una gran vàlua i ens tracta aquí.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit  pren la paraula el Sr. Alcalde: No, a tota..., a tota l’oposició... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament continua el Sr. Dalmau: ... miri, nosaltres no volem que ens reconegui res. Nosaltres el 
que volem és que vostè es comporti com deu alcalde, m’explico? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació parla el Sr. Alcalde  Senyor Dalmau, senyor Dalmau... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit continua el Sr. Dalmau: I que no ens digui que quan ens en vam anar d’aquí era perquè 
teníem una pobresa intel·lectual. I que ho reafirmi i aquí ho rehabiliti dos vegades.  
 
No home, senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament intervé el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, senyor Dalmau, no té la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, ja ho sé que no la tinc, però també me la prenc 
perquè, escolti, vostè diu el que diu, doncs jo dic el que dic.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Ah bé doncs...Senyor Dalmau, no té la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el senyor Dalmau: Senyor alcalde, no ens ha de reconèixer res vostè, però el que sí que vostè 
és ha de canviar un poc de tarannà. 
 
Ja li vam dir una vegada, li estem demanant, li estem “rogant”, suplicant, i vostè a les seves. Això és el 
que hi ha. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Monclús, havíem dit que no 
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corresponia, però ja que el senyor Dalmau s’ha pres la paraula, crec just també cedir-li a vostè. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Jo crec que hauríem de fer tots plegats una reflexió, 
cadascú en la responsabilitat que té, perquè és en situacions com aquestes les que provoquen, i altres 
eh, però també aquestes les que provoquen indignació social, desconfiança política i desencís per les 
forces polítiques. I també manca de credibilitat de les institucions, ho he dit abans. 
 
Jo crec que podríem actuar, tots estem per defensar, des de la nostra òptica i del partit que ens dóna 
suport, a les idees. A les idees d’una ciutadania que el que volem tots és el millor per a la ciutat.  
 
Per tant, discutim, dialoguem, amb la màxima educació possible, sense ofendre a ningú. Jo crec que 
això seria bo per a tot i per a aquest plens, serien més àgils i serien objectivament molt millor. Gràcies. 
 
Intervenció del senyor Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: moltes gràcies, senyor Monclús. No sé si serien més 
àgils. Segur que serien molt millor i jo estic d’acord. 
 
I quan diu “sense ofendre”, doncs jo estic absolutament d’acord, uns i els altres. 
 
I ja no faré cap referència més. Quan he reconegut no ho he fet als grups de l’oposició, sinó ho he fet a 
tots els regidors i regidores, inclús als absents. 
 
Té la paraula per, espero, ara sí, concloure la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Conclourem dient que  s’ha desviat absolutament el sentit de la 
moció. 
 
Era una moció per parlar de participació, de democràcia, de consens i justament el que hem fet ha 
sigut un numeret esperpèntic davant la ciutadania de Tortosa, que crec que la ciutadania de Tortosa 
no se la mereix. 
 
Jo crec que estem aquí per treballar per la ciutat, per fer propostes. Des  de l’oposició fer propostes i el 
Govern treballar per la ciutat, atenent les propostes. Algunes seran acceptades, algunes no; algunes 
seran valorades més o menys.  
 
Però el que hem fet aquí avui és, una moció que el que proposava és que la gent pugui participar 
activament en la vida política de la ciutat, i el que hem fet ha sigut barallar-nos i no arribar a cap acord. 
 
Jo penso que  des del Govern s’haurien de plantejar que aquesta manera de desviar les propostes que 
fa l’oposició cap al “i tu més” i cap a la confrontació no és gens bo i, per tant, lamento molt, lamento 
molt que això s’hagi acabat així. 
 
Reiterar l’agraïment als grups que així ens han donat suport i, per tant, espero que en les properes 
sessions plenàries canviï el to d’aquestes intervencions perquè això no porta a cap lloc. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde  Comparteixo exactament les seves últimes paraules. 
Moltes gràcies senyor Roig. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
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ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de CiU. 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA RECLAMANT LA 
POSADA EN MARXA DEL PLA DE MANTENIMENT 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que la imatge urbana d'una ciutat és l’expressió de la totalitat dels elements que la conformen, 
és a dir, del conjunt d'elements que configuren la seva infraestructura urbana i les activitats i 
idiosincràsia de les persones que l’habiten. 
 
Atès que aquesta imatge urbana es reflecteix en la percepció que el ciutadà, i de forma especial el 
visitant, té de la qualitat d'una ciutat, proporcionant una experiència que l’observador adverteix dins 
del seu entorn i que acabarà conformant la seva qualitat de vida. 
 
Atès que la qualitat, quantitat, dimensió i disposició dels elements de la via pública determinen la 
nostra impressió del medi ambient urbà, influint de manera positiva o negativa en la nostra percepció 
d'ordre, orientació, harmonia, bellesa, seguretat o benestar a la nostra ciutat. 
 
Atès que una ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu, controla, regula i aplica un seguit de 
criteris entre els quals destaca el manteniment dels elements de la via pública. 
 
Atès que entre els beneficis de donar una bona imatge urbana trobem, entre d'altres, que es dóna 
identitat i caràcter a la ciutat, que s'aconsegueix un sentiment de pertinença i seguretat, que 
s'aconsegueix neteja i ordre, predisposició dels usuaris per cuidar i mantenir el seu espai, 
aprofitament i gaudi de l’espai i promoció de la ciutat com a destinació turística. 
 
Atès que una ciutat que cuida la seva via pública projecta una imatge de prosperitat i benestar, i en 
aquesta s'hi està a gust perquè proporciona el mitjà adequat per al desenvolupament quotidià dels 
ciutadans d'una forma estructurada i fluida. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa té l’obligació de mantenir, renovar i conservar el mobiliari urbà i els 
elements disposats en els espais públics en condicions que permetin la seva utilització, compleixin la 
seva funció, facilitin la convivència i contribueixin a la sensació de seguretat subjectiva. 
 
Atès que en parlar d'aquest elements ens estem referint a bancs, papereres, fanals, tancats, 
passamans, senyals verticals i horitzontals, pals, cartells, taulells informatius, plaques, pilones, tapes 
de registre i qualsevol altre element o instal·lació mòbil o fixa de la via pública o autoritzada per 
l’Ajuntament. 
 
Atès que ens continuen arribant de forma reiterada nombroses queixes formulades pels veïns dels 
diferents barris de la ciutat referents al deficient manteniment de la via pública i de molts dels seus 
elements. 
 
Atès que en el els últims anys a Tortosa hem pogut observar com s'incrementa el nombre del elements 
del mobiliari urbà que pateixen un greu deteriorament, que estan trencats i no es retiren ni reparen, 
que tenen una ostensible falta de manteniment i de reposició, unes vegades com a conseqüència del 
desgast dels materials i d'altres a causa dels danys vandàlics produïts de forma intencionada i que no 
es reposen, però també per la falta de cura i manteniment adequat per part de l’Ajuntament. 
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Atès que davant d'aquesta situació convé adoptar mesures dirigides, per un costat, a reparar els danys 
existents en el mobiliari urbà o a disposar o reposar els elements que falten del mateix. 
 
Atès que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa té recollit en l’acció 172 del seu Pla d’acció 
municipal (PAM), el compliment del qual l’equip de Govern qualifica d'un 90%, elaborar un Pla anual de 
manteniment anual de la via publica, pels anys 2011-2015. 
 
Atès que aquest Pla de manteniment anual no s'ha facilitat mai a la ciutadania, ni s'ha informat sobre 
el mateix en les comissions informatives de l’Espai Públic. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa ha realitzat una campanya de conscienciació ciutadana basada en la 
denúncia indiscriminada de vehicles. 
 
Atès que un espai urbà caracteritzat pel seu manteniment i la seva qualitat pot afavorir les relacions 
socials, contribuir a estimular la identificació simbòlica, l’expressió i la integració culturals. 
 
Atès que desitgem que Tortosa sigui una ciutat més bonica, on gaudir d'un bon recorregut caminant, 
on ens sentim orgullosos de mostrar al món les nostres belleses i fortaleses com a ciutat capital de les 
Terres de l’Ebre i del sud de Catalunya, on ens sentim integrats i a gust. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer. Que el departament de Serveis de l’Ajuntament de Tortosa faci públic el seu Pla anual de 
manteniment, recollit al PAM, indicant quins són els seus objectius, les seves mesures i el seu grau de 
compliment, si aquest existeix. 
 
Segon. Que en el cas que l’Ajuntament de Tortosa no tingui redactat cap Pla anual de manteniment de 
les vies públiques i reposició del mobiliari urbà es procedeixi de forma immediata per part dels tècnics 
municipals a l’elaboració d'un Pla integral de manteniment de les vies públiques i reposició del 
mobiliari urbà amb la finalitat de donar solució als greus problemes detectats en tots els barris de la 
ciutat de la forma més immediata possible, facilitant la seva informació a la ciutadania. 
 
Tercer. Que porti a terme, de forma immediata les actuacions contemplades en aquest Pla integral de 
manteniment de les vies públiques i reposició del mobiliari urbà per a la millora del manteniment, 
conservació, reparació, reposició o renovació dels elements que .conformen el mobiliari urbà, amb 
l’objecte que aquests estiguin en condicions òptimes d'utilització, compleixin la seva funció, facilitin la 
convivència i contribueixin a la seguretat. El Pla de reposició del mobiliari urbà haurà de tenir en 
compte els bancs, papereres, faroles, tancats, passamans, senyals verticals i horitzontals, pals, 
cartells, taulells informatius, plaques, pilones, tapes de registre i qualsevol altre element o instal·lació 
mòbil, fixa o autoritzada per l’Ajuntament. Per aquesta finalitat s'hauran de dotar les partides 
pressupostaries adequades, així com efectuar les sol·licituds de subvencions a d'altres administracions 
per afrontar el treballs necessaris. 
 
Quart. Que es posi en marxa un registre públic dels elements que conformen el mobiliari urbà, del seu 
estat i de les necessitats relatives a la seva conservació, manteniment i reposició o renovació. Aquest 
registre haurà de ser accessible als veïns amb l’objectiu de millorar el seu coneixement i respecte. 
 
Cinquè. Que es posi en marxa una campanya ciutadana de foment del respecte a les zones comuns i 
al mobiliari urbà sense que aquesta impliqui únicament la denúncia indiscriminada d'infraccions de 
trànsit amb finalitats recaptatòries. 
 
Sisè. Que, en la mesura que sigui possible i per donar compliments a aquests acords, l’Ajuntament 
contempli i apliqui totes les mesures i vies possibles per a la contractació de persones en situació 
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d'atur de llarga duració i amb dificultats socioeconòmiques i d'integració social i laboral del nostre 
municipi. 
 
Setè. Que es doni trasllat d'aquesta moció, via telemàtica, a totes i cadascuna de les associacions de 
veïns de la ciutat. “ 
 
 

*-*-* 
 
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, des del Partit 
dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, hem denunciat ja moltes vegades i de 
diferents formes el deficient manteniment de la nostra ciutat. 
 
És cert que cada vegada que ho fem el Govern mou fitxa i maquilla algun carrer, benvingut sigui, tot i 
que al nostre entendre, és absolutament insuficient. 
 
Al Pla d’acció municipal, aquell que l’equip de Govern ens diu que ha complert en un 90%, hi figura 
que s’efectuaria un pla anual de manteniment, concretament l’acció 172. Què en sabem d’aquest Pla? 
Allò que deien, que es deia, no?: ni està ni se l’espera. Fum. No existeix i, si existeix, emplacem al 
Govern i a l’alcalde a que el presentin ara mateix, o demà si volen. 
 
Amb aquest Pla o sense, el cert és que la ciutat de Tortosa viu un continu deficient estat de 
manteniment. Continuem trobant passos de vianants gairebé sense pintura que constitueixen un 
perill, especialment per a xiquets i xiquetes més menuts; davant d’això operació maquillatge. 
Continuem trobant voreres amb les rajoles trencades que constitueixen un perill per a la gent gran; 
davant d’això inoperància. Continuem trobant semàfors en deficient estat de conservació amb risc per 
als conductors; davant d’això inoperància. Continuem trobant calçades plenes de clots, amb forats 
importants i plenes de pagats que les fan impracticables; davant d’això inoperància. Continuem 
trobant arbres tallats i no replantats, pilones tortes, papereres i bancs trencats i la llista és 
interminable; davant d’això inoperància.  
 
I no ho diuen els malvats socialistes, si algú dubta només cal que vagi a veure la ciutat i ho veurà. 
Nosaltres ho hem fet i una vegada més, una vegada més, hem presentat avui mateix al Registre 130 
fotografies de moltes més que ens han fet arribar els ciutadans de Tortosa i que denoten el malament 
que està la ciutat en quant a manteniment. 
 
El cert és que això és conseqüència d’un pressupost municipal completament insuficient. I això no és 
culpa de la crisi, és una qüestió de preferències. El senyor alcalde i el seu equip de Govern prefereix 
pagar 5 milions als bancs, aquests que han causat la crisi, en compte de cuidar i donar treball als 
tortosins i tortosines, és una opció personal i una opció política, és legítima però no estem d’acord. 
 
Davant d’això, quina és la nostra proposta? En primer lloc, demanar al Govern que faci públic el seu 
Pla anual de manteniment recollit al PAM, indicant els seus objectius, mesures i grau de compliment. 
No crec que ho facin perquè suposo que no el tenen. 
 
En segon lloc, redactar de manera immediata un pla de manteniment de vies públiques i reposició de 
mobiliari urbà per donar solució als problemes de tots els barris. 
 
En tercer lloc, reparar, reposar i renovar el mobiliari urbà deteriorat, dotant als serveis de fons 
econòmics i demanant subvencions a altres administracions. 
 
En quart lloc, posar en marxa un registre accessible als veïns de Tortosa dels elements de mobiliari 
urbà i el seu estat. 
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En cinquè lloc, fer una campanya informativa respecte al mobiliari urbà, però una campanya 
informativa sense intenció recaptatòria, com la denúncia indiscriminada als cotxes de les voreres de 
l’Hospital. 
 
I per últim, i per a nosaltres important, proposem que tot això es faci mitjançant la contractació 
d’aturats i aturades de llarga durada al nostre municipi. D’aquesta forma crec que guanyaríem 
realment tots els tortosins i tortosines. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors i regidores, bé 
senyor Roig, sí, en efecte, en efecte la imatge urbana, com a conjunt d’elements que integren i 
configuren una infraestructura urbana i reflex de la idiosincràsia de les persones que habiten una 
ciutat, dóna la primera percepció de la qualitat d’aquesta ciutat. 
 
Si la imatge és bona, rebran els forans i rebrem el natius una sèrie de beneficis, per exemple, com 
vostè diu a la moció: sentit de neteja, d’ordre, de seguretat, imatge de prosperitat i benestar, etc., etc., 
etc., i també una bona millora de la promoció turística de la ciutat. 
 
També és evident que l’Ajuntament és qui té l’obligació de dotar, mantenir, renovar i conservar els 
elements urbans i les infraestructures urbanes. Cal constatar que aquest és un dels objectius del Pla 
d’acció municipal i dintre d’ell, pel que jo he observat, un dels objectius més importants. 
 
En aquest sentit, per exemple, jo crec, creiem que no es poden mantenir tants de carrers cèntrics com 
carrers perifèrics amb “parxejos” simplement i, a més, tan “parxejats” que un poc més podrien 
assemblar-se a un tauler d’escacs. No es pot, per exemple, “parxejar” però tampoc es pot “parxejar” 
amb materials de baixa qualitat que es degraden ràpidament. És a dir, si ho fem malament, al menys 
fent-ho bé. 
 
Tanmateix, hi ha carrers quasi sense senyalització horitzontal, sense renovació de papereres, fanals 
trencats i un munt d’elements deteriorats, ara fa un moment parlàvem de les fonts d’aigua potable, 
reconeixent l’actuació de l’equip de Govern restaurant algunes d’elles i preveient la restauració 
d’altres, però hi ha elements deteriorats. 
 
L’última imatge en aquest tema de manteniment i en altres, però bé, ens fixem en aquest, per a mi al 
menys, fou la pintada de senyals horitzontals a l’avinguda de la Generalitat el dia de la Festa del 
Renaixement, que es va fer corrents, es va fer de pressa per donar una imatge que no és la que 
nosaltres sabem, parlant en família, parlant aquí al Ple de l’Ajuntament, la que és general a la ciutat 
de Tortosa. 
 
Malgrat tot, entenem i compartim l’esforç de l’Ajuntament, de l’equip de Govern, tant com estem 
d’acord en que és necessari un Pla anual de manteniment, si és que existeix que es faci públic, i si no 
existeix, doncs, que s’elabori. 
 
Per tot això, nosaltres votarem favorablement la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal venim denunciant que Tortosa té tres problemes bàsics en relació a la imatge. Per una 
banda, tenim una ciutat massa bruta, per una altra banda tenim una ciutat massa fosca i per una altra 
tercera banda, com es diu aquí, tenim una ciutat amb un manteniment de la via pública en un estat 
bastant deficient. 
 
En aquest sentit, veiem positiu que des del grup municipal socialista es proposi la redacció d’aquest 
Pla de manteniment del que seria la via pública i, per tant, dels carrers, de les places, de les voreres, 
del mobiliari urbà de la nostra ciutat. Un pla que pensem que s’hauria d’anar actualitzant, revisant 
constantment, dotat pressupostàriament, presentat en la comissió corresponent a l’Ajuntament, 
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presentat públicament i que, evidentment, hi hagi tota una priorització de les obres de manera 
equitativa a tots els barris de la ciutat. Si existeix, cosa que pensem que no, no es coneix i, per tant, és 
per això que es demana que es faci. 
 
En aquest sentit també vull recordar que des del nostre grup municipal, Iniciativa – Entesa per Tortosa, 
durant tot el mandat hem fet diverses propostes per a la millora, precisament, de diferents elements 
urbans, carrers, places de diferents barris: de Ferreries, del Temple, del centre, del nucli antic, de 
Remolins, de Sant Llàtzer, etc., a través de mocions, a través d’instàncies, perquè el que passa 
realment a la nostra ciutat, i aquí no vull culpar al Govern actual, és que tenim un problema, un 
problema històric de model de ciutat. I crec que aquesta hauria de ser la altra gran reflexió del que ens 
passa a la nostra ciutat. I repeteixo, no és una cosa exclusiva, una problemàtica exclusiva de l’actual 
Govern de Convergència i Unió, sinó del model de desenvolupament urbanístic que aquesta ciutat ha 
tingut en els darrers 30 o 40 anys. Un model, al nostre entendre, erroni on la ciutat ha crescut massa 
des del punt de vista urbanístic i tothom sap que a Tortosa hi ha milers de cases i pisos buits, i que 
això és molt difícil de governar i de mantenir, aquesta gran quantitat d’edificis, de carrers, de voreres, 
de places.  
 
Per tant, més enllà de votar favorablement a la redacció d’aquest pla de manteniment, pensem que 
també cal anar als orígens i a la causa del per què i el per què és el model de ciutat urbanístic, que 
pensem que cal canviar-lo, precisament per evitar aquesta situació en que l’actual Govern i els governs 
futurs es trobaran. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Pensem que fer-ho més llarg és innecessari. Per tot es les 
reflexions que s’han fet i perquè convé que igual que un dins de casa d’ell la tingui endreçada, la tingui 
neta, la tingui il·luminada, convé que la nostra ciutat, per a que sigui acollidora per als que hi viuen i 
acollidora per a que la visiten, és necessari fer el màxim manteniment que es pugui amb els recursos 
econòmics que tinguéssim. 
 
I pensen que, si més no, tenir, com reclama el grup del Partit dels Socialistes, un Pla de manteniment, 
pensem que és una cosa que això és necessària, per tant, donarem suport a la moció que vostès 
presenten. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, li tornaré a dir i li 
sabrà mal, però li tornaré a dir, però torna a demanar una cosa que està, en una altra moció, una cosa 
que ja està al PAM.  
 
Però, en tot cas, només cal veure com estava l’àrea de Serveis i com està, i com està el manteniment i 
com està, i com estan les diferents actuacions portades a terme pel que fa a l’àrea de Serveis. 
 
Només cal veure la reorganització interna de la Brigada Municipal, la reorganització pel que fa als seus 
espais, la creació i la implantació del “IAC”, que és un programa informàtic que centralitza totes les 
incidències que es troben a la via pública, actualment amb un accés directe pel que fa a la Policia 
Local, a Ensenyament i al departament de Serveis, això no havia passat mai i suposa també poder 
arribar amb més immediatesa a resoldre els problemes  de la via pública. O la centralització i 
manteniment dels aparells elevadors. O la planificació i substitució de més de 8000 punts de llum que 
suposarà millorar tota la ciutat pel que fa a la llum i també els semàfors, senyor Roig, que vostè ha dit 
el tema dels semàfors, també es canviaran tots els semàfors de la ciutat amb un sistema molt millor 
que el que tenim actualment. O també la memòria on es detallen totes les actuacions de Serveis 
Socials. 
 
Per tant, s’hi està treballant pel que fa al manteniment, considerem que és una prioritat. Amb els 
recursos que tenim, que no són els que hi havia abans sinó que són molt menys, amb aquests 
recursos anem fent i anem treballant als diferents llocs de la ciutat, només cal veure els carrers 
arreglats pel propi departament de Serveis, que han pogut resoldre carrers, per exemple, al barri de 
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Remolins i, per tant, hem anat millorant voreres, hem anat millorant camins, hem anat millorant 
diferents espais de la ciutat. 
 
Estem pagant ara als bancs, sí, perquè complint la legalitat. Jo suposo que el Partit Socialista en cap 
cas no deu voler no complir la legalitat, suposo que a hores d’ara, perquè al final no sé, m’ha semblat, 
no sé si era vostè o era un representant de “Podemos”, potser ve a partir de l’enquesta que ha sortit 
avui que vostè vol intentar donar una altra imatge. Però jo crec que, en tot cas, el que hauria de saber i 
sap, a més a més ho sap, és que a dia d’avui estem també pagant deutes que ens va deixar el Partit 
Socialista, per tant, suposo que no voldrà que els deixéssim de pagar, com no voldrà que es deixi de 
pagar a qualsevol administració, o al menys aquest no és el criteri del Partit Socialista en termes 
generals. 
 
I al senyor Dalmau li diria que no hem pintat a pressa feta l’avinguda de la Generalitat ni el que acaba 
de dir. Estem pintant al llarg de tot l’any. Hem pintat a Ferreries, hem pintat a la Raval, s’ha pintat al 
Temple i s’ha pintat a l’avinguda Generalitat també. Per tant, li prego que pegui una volta per la ciutat i 
veurà que hi ha molts carrers que estan recentment pintats perquè estem pintant al llarg de tot l’any, 
no només al Renaixement. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: No me’n sap cap de mal que em digui el del PAM, no, no. Ja li 
vaig dir i cada Ple en traurem un, perquè clar, com no estic d’acord amb el resultat que vostès han 
donat, doncs bé, doncs jo treballo i vaig mirant aquelles qüestions que no crec que s’hagin resolt 
correctament. 
 
Si tenen el PAM ensenyi’l. Vostès van dir que farien un PAM anual 2011-2015, perdó, un Pla de 
manteniment anual 2011-2015; ensenyi’l. Un Pla de manteniment que tingui objectius, actuacions i 
mitjans. Si no l’ensenyen és que no està. Vostès sempre fan aquest, aquesta manera de “liar” la 
madeixa, no?, de dir: sí, ho estem fem. Han tret pel mig als tècnics municipals, que Déu me’n lliuri de 
tocar-los, vull dir, treballen i treballen amb professionalitat. Però el que no pot ser és que vostès diguin 
que com estava abans, que com no estava abans. 
 
Escolti, escolti, vostès aquí ara estan governant fa 7 anys i, per tant, se’ls ha de jutjar pel que faran els 
7 anys. Ja n’hi ha prou de tornar a mirar cap enrera, ja n’hi ha prou, perquè sinó li tornaré a dir, 
aquesta doble moral que vostès fan és la mateixa doble moral que el president Pujol, que durant 34 
anys ens estava enganyant, és així. És que clar, vostès sempre tenen una doble moral. Estan d’acord 
amb aquesta doble moral vostès? Clar, és que, és que no pot ser, no pot ser. És que sempre fan el 
mateix, és que sempre estan igual.  
 
Vostès volen continuar dient que la ciutat no està bruta, no està fosca i està ben mantinguda. Diguin, 
fantàstic. Nosaltres pensem que la ciutat està bruta, està fosca i no està ben mantinguda i que no hi 
ha un pla de manteniment, no hi ha un pla de manteniment que permeti avaluar les accions, portar-les 
a terme, economitzar recursos, no l’hi ha i vostès van dir que el farien. Per tant, és la seva manera de 
governar, és la seva elecció, però amb el que no estem d’acord. 
 
I donar les gràcies, evidentment, als grups que ens han donat suport en aquesta moció. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de CiU. 
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11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER INSTAR A 
L'AJUNTAMENT DE TORTOSA A LA REVISIÓ, MANTENIMENT I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES 
FONTS D'AIGUA POTABLE EXISTENTS EN EL MUNICIPI. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que el 28 de juliol de 2010 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar, mitjançant 
la seva resolució A/RES/64/292, l’accés segur a una aigua potable i salubre i al sanejament com a un 
dret humà fonamental per al complet desenvolupament de la vida i de tota la resta de drets humans. 
 
Atès que, segons l’OMS, l’aigua És essencial per a la vida i totes les persones han de disposar d'uns 
subministres satisfactoris (suficients, innocus i accessibles) i que la millora de l’accés a l’aigua potable 
pot proporcionar beneficis tangibles per a la salut, motiu pel qual ha de realitzar-se el màxim esforç per 
aconseguir que la distribució de l’aigua de consum sigui la més gran possible. 
 
Atès que, en paral·lel, la climatologia del municipi de Tortosa es caracteritza per unes temperatures 
altes i precipitacions baixes en els mesos d'estiu, el que provoca que sovint, i especialment en la 
temporada seca, es faci present la necessitat d'hidratació i de refrescar-se en els espais públics i les 
zones verdes per qüestions bàsiques de salut i comoditat, especialment en els sectors més sensibles 
a aquesta necessitat com són els nens, les dones embarassades i la gent gran, com les autoritats 
sanitàries recomanen. 
 
Atès que aquests sectors de població són, a més, els grans usuaris dels parcs i jardins. 
 
Atès que, segons ens han comunicat molts veïns i veïnes de Tortosa, a la nostra ciutat la majoria de les 
fonts públiques no funcionen, no donant el servei per al qual van ser creades. 
 
Atès que, segons aquestes mateixes queixes, l’estat de manteniment de les fonts de Tortosa presenta 
irregularitats i deficiències, així com un aspecte estètic manifestament millorable. 
  
Atès que, donat l’estat de les fonts públiques d'aigua potable, als veïns i veïnes de Tortosa no els 
queda mes remei que fer ús i consum d'aigua embotellada, amb els sobre costos econòmics, materials 
i mediambientals que això comporta, contrari als principis de sostenibilitat que el Partit dels 
Socialistes de Catalunya de Tortosa defensa. 
 
Atès que un bon nombre de punts d'aigua potable instal·lats en el nostre municipi representen, a més, 
una part del patrimoni històric i monumental d'especial rellevància a la nostra ciutat. 
 
Atès que procurar la bona imatge de les fonts de la ciutat és una demanda suficientment justificada en 
una ciutat que vol fer del turisme una font de generació d'ingressos, essent una mesura 
complementaria que contribuirà a la promoció d'aquest, no només considerant les fonts com 
monuments visitables, sinó com una instal·lació funcional més al servei del visitant. 
 
Atès que aquest grup no ha aconseguit trobar cap documentació específica municipal relativa a les 
fonts d'aigua potable a Tortosa, desconeixent si n'hi ha. 
 
Atès que actualment la xarxa de fonts i sortidors d'aigua presents en els espais públics de la nostra 
ciutat no presenta un estat òptim de conservació ni de manteniment, el que indubtablement influeix 
en l’ús que en poden fer d'aquest servei els ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que fóra desitjable extremar el control sanitari, i en alguns cascos la regeneració de l’entorn on 
estan situades aquestes fonts públiques, per garantir el bon funcionament d'aquest servei públic 
essencial per a la nostra ciutat. 
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Atès que davant l’estat de conservació en que es troben és necessari una revisió profunda i una 
posada a punt de les fonts d'aigua potable perquè es trobin en condicions òptimes.  
 
Atès que aquesta posada a punt hauria d’incloure la revisió de les parts mecàniques de les fonts, 
obres de millora en les seves estructures, neteja dels voltants i de la brutícia dels “desaigües”, 
l’aplicació de pintura i la senyalització de les que siguin d'aigua potable. 
 
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. Desenvolupar un Catàleg municipal de totes les fonts urbanes d'aigua potable que hi ha a 
Tortosa, en cas que aquest no existeixi o sigui obsolet. 
 
Segon. Recuperar totes les fonts urbanes d'aigua potable disponibles com a patrimoni i servei públic 
d’interès col·lectiu, integrant aquelles que no ho estiguin en les tasques de manteniment de la ciutat. 
 
Tercer. Proporcionar el correcte manteniment i neteja a totes les fonts urbanes d'aigua potable 
instal·lades al municipi, especialment en els mesos de major temperatura, per facilitar el seu ús a 
ciutadans i visitants. 
 
Quart. Realitzar les inspeccions i els anàlisis necessaris per garantir que tota la xarxa  de sortidors i 
fonts públiques de Tortosa compleixen la normativa vigent de salubritat i potabilitat de l’aigua que 
subministren. “ 
 
 

*-*-* 
 
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, a nosaltres ens 
agradaria que algú ens expliqués, perquè l’explicació de la regidora, de la tinent d’alcalde no ens ha 
convençut abans, per què aquest misteriós enigma de les fonts a Tortosa.  
 
Perquè segons ens han denunciat un grup considerable de veïns, la veritat és que la majoria de fonts 
no funcionen i totes estan en estat deplorable.  
 
A Tortosa fa calor i a l’estiu fa molta calor. Jo no sé si vostès amb els seus cotxes que tenen aire 
condicionat potent, xafen carrer o no xafen carrer, però la nostra climatologia sovint provoca que en els 
mesos en que ens trobem faci falta la necessitat de refrescar-se als carrers. 
 
I aquesta la moció i aquest és l’esperit de la moció. Es tracta d’una qüestió bàsica de salut i comoditat 
especial per a les persones més sensibles, xiquetes, xiquetes, dones embarassades i gent gran.  
 
Però, malauradament, a Tortosa això no és possible. És allò de dir: a l’enemic ni aigua. Sembla que 
vostès facin als tortosins tampoc. I per descomptat, evidentment, i per descomptat als turistes. Com 
volem donar una imatge d’una ciutat bona si les nostres fonts no tenen aigua? Com una ciutat que vol 
fer del turisme la seva principal font d’ingressos descuida aquesta part fonamental de la seva 
arquitectura urbana?  
 
I és que les fonts no són només elements essencials per a veïns i turistes, conformant un seguit 
d’instal·lacions funcionals al servei dels visitants, sinó que algunes d’elles podríem considerar que són 
monuments visitables. 
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Estem segurs que un bon nombre de fonts del nostre municipi poden representar, a banda del servei 
funcional, una part del patrimoni històric monumental d’especial rellevància a la ciutat. I davant d’això, 
que fa el Govern? Tenir les fonts de la ciutat inservibles i tancades. 
 
I què proposem? Tres coses, quatre coses molt senzilles: crear un catàleg; recuperar totes les fonts 
com a patrimoni col·lectiu, integrant aquelles que no estiguin en els tasques de manteniment; 
mantenir-les i netejar-les, i especialment a l’estiu per facilitar-ne el seu ús als ciutadans i visitants, i 
realitzar inspeccions necessàries per garantir que compleixen la normativa vigent. I quan dic crear un 
catàleg, en refereixo que em tornaran a dir que ja n’hi ha un, que ja n’hi ha un, que ja n’hi ha un, però 
vostès tenen catàlegs d’aquests que no ensenyen mai i que, evidentment, no els hem vist mai. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, nosaltres també estem 
d’acord amb aquesta moció. Estem d’acord en que falta, si no el hi ha, un catàleg municipal de totes 
les fonts urbanes, és important, és bo, no hi ha cap problema en recuperar totes les fonts urbanes 
d’aigua potable. Hi ha que mantenir d’una forma correcta el seu manteniment, valgui la redundància, i 
la seva neteja i bé, hi ha que fer inspeccions i els anàlisis necessaris. D’acord, nosaltres estem d’acord 
i votarem a favor la moció. 
 
Ara bé, el que ens sobta, i és una sorpresa generalitzada i de fa molt de temps amb tots els tortosins i 
tortosines, és que una ciutat com la nostra que està assentada, com tots sabem, al costat d’un gran 
riu com és l’Ebre, que passa, doncs bé, ja ho sabeu, a 25 – 30 metres d’aquí, féssim tan poc ús de les 
seves aigües, no? I això és una cosa ja històrica. Jo crec que Tortosa tindria ja que començar a mirar 
cap al riu d’una altra forma del que ho hem fet fins ara. 
 
No sols parlo de les fonts en aquest cas, ja que la moció se centra en les fonts, de consum de boca o 
les ornamentals. D’aquestes darreres, un exemple està aquí al costat mateix, a la plaça de 
l’Ajuntament, que és una magnífica font, que pràcticament està seca en el senti de que no raja aigua, 
encara que pugui rajar-la, no ho discutiré jo això, però bé, que està aquí parada i és magnífica, tots 
l’hem vist, tots l’hem vist quan ha brollat l’aigua en temps pretèrits i hem vist, l’hem sentit i hem olorat 
brollant-la i amb íntima satisfacció l’aigua. Parlo també d’estancs, no?, en places, estancs d’aigua en 
algunes places.  
 
I bé, jo crec que estem mal aprofitant un bé que el tenim tan proper i tan a l’abast com és l’aigua del 
riu, l’aigua de l’Ebre, i bé, seria bo que l’Ajuntament, que en part ho fa però bé, que es bolqués encara 
més en aquest ús de l’aigua de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal votarà a favor, a l’igual que hem votat abans a l’anterior moció del grup d’Esquerra 
Republicana, que pràcticament demanava i expressava el mateix. 
 
Considerem que cal millorar el manteniment i posada en valor de totes les fonts de la nostra ciutat i, 
per tant, sense més arguments, votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Ja hem argumentat abans el motiu pel que pensem que 
Tortosa ha de ser una ciutat d’aigua. I que com és una ciutat d’aigua no volem que les fonts estiguin 
seques. El nostre posicionament és afirmatiu. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, dono per 
reproduïts els arguments exposats en la moció anterior, perquè parlàvem del mateix tema, tot i que no 
s’ha volgut debatre conjuntament. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyora Roigé moltes gràcies, ja li he dit que els arguments 
que ha donat abans no em sabien a lloc. I una pregunta: vostè ha anat a veure aigua a la font de 
l’escorxador? Vostès han “apretat” allà si surt aigua? Faci-ho, faci-ho i si surt aigua m’ho diu.  No, no, 
clar, evidentment, aquí estem parlant, aquí estem parlant, vostès han dit: no, no, és que hi ha una font 
que s’ha recuperat. S’ha recuperat estèticament la font, però aigua no en surt. Clar, quin sentit té, quin 
sentit té? Com a element patrimonial molt bé però, evidentment, com a font...., que és el que estem 
avui aquí. 
 
Estem d’acord en que els turistes agrairien que a la ciutat, anar trobant aigua per la ciutat, en una 
ciutat, en un riu que tenim, sí. Estem d’acord que molts tortosins que passegen per la ciutat i alguns 
no tenen per comprar aigua, puguin per ús de les fonts, sí.  
 
La nostra proposta era una proposta en positiu, era molt senzilla: arreglar les fonts de la ciutat com a 
instal·lació funcional i com a element patrimonial. La nostra postura està clara i la seva també. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de CiU. 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PERQUÈ S’INCLOGUI 
EN ELS PLECS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD) 
L'OBLIGATORIETAT D'ATENDRE ELS CAPS DE SETMANA, FESTIUS I PERÍODES DE VACANCES A TOTS ELS 
VEÏNS DE TORTOSA QUE TINGUIN CONCEDIT EL GRAU DE GRAN DEPENDENT O DEPENDÈNCIA SEVERA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) comprèn les activitats promogudes per l’Ajuntament de 
Tortosa que es duen a terme principalment en el domicili de les persones usuàries i s'orienten a donar 
suport a persones i/o famílies amb dificultats d'integració social (SAD social) o manca d'autonomia 
personal (SAD dependència). 
 
Atès que aquesta és una prestació de caràcter social que ofereix un conjunt integrat, organitzat i 
coordinat d'accions i serveis dirigits a proporcionar atenció personal, ajut a la llar i suport social a les 
persones i a les famílies amb manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb 
problemàtiques familiars especials. 
 
Atès que el SAD es realitza, principalment, al domicili de les persones beneficiaries amb la finalitat de 
prevenir, evitar o retardar situacions de deteriorament progressiu i d'internament, ja que el servei vol 
garantir el manteniment de les persones en el seu entorn i millorar la seva qualitat de vida, actuant 
des d'una vessant preventiva, assistencial o educativa. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Tortosa aquest servei és de 35.550 hores, distribuïdes en 31.000 hores 
per al SAD dependència i 4.550 hores per al SAD social. 
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Atès que aquest plenari va aprovar en el mes de juny una moció a proposta del Partit dels Socialistes 
de Catalunya per tornar a licitar el Servei d’Atenció Domiciliaria, un servei que malgrat haver estar 
licitat per Resolució d’Alcaldia núm. 567/2012, de data 4 d'abril de 2012, i amb motiu de la 
presentació d’al·legacions formulades per un dels possibles beneficiaris dintre del període d'informació 
pública, en relació amb el contingut del plec de clàusules administratives i les seves corresponents 
prescripcions tècniques, es va acordar i anunciar la suspensió de la licitació. 
 
Atès que totes les persones que tenen concedit el grau de dependència i que tenen assignat el Servei 
d'Ajuda a Domicili són ateses mitjançant l’empresa concessionària. 
 
Atès que alguns dels usuaris i usuàries que són atesos a Tortosa tenen reconegut el grau de gran 
dependent o dependència severa, amb tot el que això significa, no només en l’àmbit personal, sinó 
també sociofamiliar. 
 
Atès que fins ara aquestes persones només són ateses entre setmana, de dilluns a divendres, i, per 
tant, el cap de setmana no compten amb cap tipus d'atenció professional. 
 
Atès que en aquest moments s'estan redactant els plecs de condicions tècniques, el que possibilita 
una millora substancial en la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili, que pot permetre incrementar la 
qualitat de l’atenció i repercutir positivament en els usuaris i usuàries del servei. 
 
Atès que aquesta nova redacció de plecs ens permet millorar un servei que ha de ser gestionat des de 
la proximitat al ciutadà. 
 
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. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa que inclogui en els plecs tècnics i 
administratius de la licitació que s'ha de posar en marxa del contracte del Servei d’Assistència 
Domiciliaria de l’Ajuntament de Tortosa l’obligatorietat d'atendre els caps de setmana i festius i 
períodes de vacances a tots els veïns i veïnes de Tortosa que tinguin concedit el grau de gran 
dependent o dependència severa i que siguin determinats pels serveis tècnics 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, el passat mes de 
juny en aquest plenari vam aprovar una moció a proposta del nostre partit per tornar a licitar el Servei 
d’Ajuda a Domicili. 
 
Si no se’n recorden, es tractava d’un contracte de serveis que l’equip de Govern havia acordat 
suspendre la seva licitació degut a la presentació d’al·legacions al plec de clàusules, formulades per 
un dels possibles beneficiaris o interessats en donar el servei. 
 
Una suspensió en la que, al nostre entendre, demostra l’eficàcia del Govern municipal, que va estar 
dos anys, dos anys sense resoldre’ls. No esperem que en dos mesos que han passat s’hagi resolt la 
situació, evidentment, però sí que després de dos anys esperant, això no seria córrer massa, estem 
segurs que hem tingut temps per plantejar com volem que sigui el servei, i en dos mesos potser 
també. 
 
Però mirin, aquesta deixadesa que entenem nosaltres per part de l’equip de Govern encara ens pot 
servir per a alguna cosa. Com vostès saben, ni en el plec d’abans ni en el que vostès no van ser 
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capaços d’aprovar, no es contemplava que els usuaris que tenen reconegut el grau de gran dependent 
o dependència severa siguin atesos en cap de setmana i festius, i això ens sembla gravíssim perquè 
aquestes persones no són ateses els dies de la setmana de dilluns a divendres, i per tant, només són 
ateses en aquest període, i per tant, per tant, en cap de setmana i festius no compten amb l’atenció 
professional. 
 
Les cures de les persones, de grans dependents o que tenen dependència severa no poden esperar el 
cap de setmana i festius, senzillament no ho poden fer. Els ciutadans i ciutadanes no funcionen com 
l’administració, no podem pretendre que així sigui, que els divendres es baixa la persiana i se li digui a 
la gent que fins dilluns. 
 
Senyors i senyores, les coses entenem que no funcionen així i no han de funcionar així. És per això que 
en aquest moment, en que suposadament s’està tornant a redactar el plec de condicions tècniques i 
administratives, s’hauria d’aprofitar per incloure aquesta millora substancial en la prestació del Servei 
d’Ajut a Domicili. 
 
Aquest nou contracte ens pot permetre incrementar la qualitat d’atenció, repercutint positivament en 
els usuaris dels servei. És tracta d’una cosa molt senzilla però de vital importància, que moltes 
vegades vostès del Govern obliden, que és estar al costat de les persones i donar el servei de caps de 
setmana i festius als depenents que ho necessiten. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo no seré qui vingui a 
realçar la figura del Servei d’Ajuda a Domicili, és evident, és patent, per si sola ja demostra la seva 
vàlua en tots els aspectes i, sobretot, com un recurs comunitari de caràcter social. 
 
Sabem que inclou un conjunt de serveis organitzats per donar suport a les persones que necessiten 
ajut per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, orientant-se la seva activitat, la del Servei 
d’Ajuda a Domicili, a l’atenció personal, bé sigui higiene diària, mediació, mobilització de l’usuari, o bé 
a l’atenció domèstica, fer la compra, la neteja, preparar àpats, etc., o al suport familiar o de relacions 
amb l’entorn com és l’acompanyament a gestions diverses o activitats. 
 
En aquest sentit l’atenció domiciliari dels serveis socials és un instrument importantíssim, bàsic de les 
polítiques locals d’atenció a la dependència i de suport a l’autonomia funcional de persones i famílies 
que vol garantir, l’atenció domiciliària, vol garantir el dret a aquestes famílies i persones a viure en el 
seu entorn social i en la pròpia llar. 
 
La seva importància està fora de cap dubte i de cap crítica. La seva aplicació pràctica pot estar 
afectada per matisos millorables com el que en principi assenyala la moció. La qualitat de la prestació 
del SAD exigeix que, en aquest cas de la gran dependència o dependència severa, s’ampliï la prestació 
dels seus serveis durant els caps de setmana, durant els dies festius, durant els períodes vacacionals, 
i en el cas que no estiguin contemplats en els plecs tècnics i administratius de la licitació del SAD, 
s’incloguin en els mateixos. 
 
Per tant, la nostra postura és positiva a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal votarà a favor perquè també entenem que cal incloure aquesta al·legació, no?, d’atendre els 
caps de setmana i festius i els períodes de vacances. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Aquest és un servei necessari que no pot fer vacances, ni 
de cap de setmana ni a l’estiu i, per tant, seria assenyat que això, doncs s’inclogui aquesta prestació al 
nou plec de condicions, vull dir, per tant, si no es fa, que es faci. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el Servei d’Ajuda a 
Domicili és un servei per donar suport a aquelles persones que ho necessiten, però és un servei 
d’hores, no és un servei de dies. I, evidentment, es presta sempre, sempre, mai es fan vacances, un 
servei, no fan vacances a un servei, sinó que es presta en tots els dies que fan falta. I, per tant, si la 
persona que presta el servei fa vacances, ho fa una altra persona, perquè el que es contracta és un 
servei, no es contracta a una persona i, per tant, tothom té aquella atenció que requereix, aquella 
atenció que els tècnics del departament de Serveis Socials creuen convenient. 
 
Perquè, a més a més, això es fa a partir d’uns barems que elabora la Generalitat, ara i abans, que ha 
elaborat sempre i que determina el grau que tenen de dependència i les hores que pertoquen de 
dependència. I quan s’ha hagut d’actuar en cap de setmana, s’ha actuat en cap de setmana i això li 
poden demostrar els mateixos treballadors dels serveis del departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Per tant, no és un tema que correspongui, el que és el Servei d’Ajuda a Domicili, quan hi ha aquella 
gent que necessita una assistència més permanent perquè tenen un grau de dependència molt elevat, 
que no es poden atendre per ells sols no ens serveix el Servei d’Ajuda a Domicili de que vagi una hora 
un dissabte o un diumenge, necessitem tenir un altre servei, que és el que es porta a terme per part 
del departament de Serveis Socials. 
 
Però tot i això, com veig que hi ha aquest dubte respecte al que suposa el Servei d’Atenció a Domicili, 
la pròpia regidora de Serveis Socials s’ha ofert, amb la seva comissió, per tal d’explicar-los a qui va 
dirigit, com funciona i, en tot cas, quin és el servei i com s’està prestant el Servei d’Ajuda a Domicili 
per part de l’Ajuntament de Tortosa, per tal de que vegin realment que s’està actuant en aquells casos 
que es creuen que s’ha d’actuar perquè ho determinen així els Serveis Socials, no cap dels que estem 
asseguts en aquest plenari. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Per tant, entenc que està a favor vostè de que s’inclogui com 
a clàusula dins el contracte.  
 
Perquè, evidentment, vol dir, jo entenc, jo m’he llegit el contracte, per tant no està inclòs, sistematitzat 
i regulat i, per tant, el que demanem nosaltres a la nostra moció és que es reguli i que no sigui 
aleatòria la decisió, en el sentit de que els tècnics diguin sí en aquest cas o no, quan hi ha gent que té, 
que té, que té, perdonin eh, per favor, quan hi ha gent que té la necessitat, que són grans dependents, 
que estigui regulat i regulat dins el contracte. 
 
I per tant en aquest sentit, valorant evidentment la feina dels tècnics, que no l’he posat mai en dubte 
ni la posaré, com mai ho he fet, però entenc que nosaltres el que demanem és que es reguli dins el 
contracte de prestació de serveis com un fet establert. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de CiU. 
 
 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR 
TARIFES ESPECIALS DEL TRANSPORT PÚBLIC PER A DETERMINATS COL·LECTIUS 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que l’actual situació econòmica, que afecta a molts tortosins i tortosines, els impedeix 
desenvolupar amb normalitat activitats que abans de la crisi efectuaven sense cap impediment. 
 
Atès que el transport col·lectiu té com a objectiu facilitar la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes, 
escurçant el temps de desplaçament i disminuint la despesa energètica i la contaminació, la qual cosa 
repercuteix en tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa presta el servei de transport públic mitjançant dues línies 
d'autobusos, la L2 i la L3. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa va incrementar les tarifes del transport públic un 3,5% al 2014, 
mentre els ciutadans i ciutadanes de Tortosa pateixen la pitjor crisi dels últims 40 anys. 
 
Atès que, malgrat que hi ha tarifes reduïdes per a jubilats i estudiants, a la nostra ciutat hi ha altres 
col·lectius que en aquests moments tenen unes condicions socials i personals molt desfavorables. 
 
Atès que davant aquesta situació tenim l’obligació de rendibilitzar la nostra capacitat de mobilitat, 
destinant el major nombre d’esforços possibles a aquells que estan patint l’actual crisi econòmica. 
 
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. Se sol·licita al Govern municipal de Tortosa la posada en marxa com a mesura urgent, perquè 
ajudi a pal·liar les greus conseqüències de la crisi sobre la ciutadania del nostre municipi, d'un seguit 
d'abonaments especials per a determinats usuaris del transport públic. 
 
Per aquesta finalitat proposem la creació de: 
 
1. Abonament reduït: amb descompte del 60% sobre el preu general de les zones de validesa aplicable 
als següents col·lectius: 
 

1. Joves de 14 a 23 anys. 
2. Estudiants, acreditant matrícula en qualsevol de les universitats, instituts i resta de centres 

educatius de Tortosa. 
3. Aturats amb prestació contributiva. 
4. Famílies nombroses i monoparentals. 
5. Discapacitats amb minusvalidesa superior al 65%. 

 
2. Abonament Súper Reduït: amb una tarifa social fixa en un preu d'entorn de 3 euros per 10 viatges 
aplicable a: 
 

1. Pensionistes i majors de 65 anys. 
2. Aturats amb prestació social no contributiva. 
3. Aturats sense prestacions. 
4. Nens de 4 a 13 anys. 

 
Segon. Que es procedeixi a signar un conveni amb el Direcció General de Transport i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya perquè aquestes tarifes siguin també aplicades a la L1 a les parades de 
Tortosa, així com a la resta de línies que uneixen els pobles i les EMD's del municipi. “ 
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*-*-* 

 
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, en el moment 
més dur d’aquesta crisi econòmica creiem que el transport públic ha de ser un servei de fàcil accés als 
tortosins i tortosines que més estan patint. Poder utilitzar l’autobús és un dret. Un dret del que han de 
gaudir tots els ciutadans i ciutadanes de Tortosa. El dret de poder moure’s per la ciutat d’una manera 
ràpida, eficient i respectuosa amb el medi ambient. 
 
L’actual crisi econòmica, que està afectant i molt a les classes populars, ha fet que utilitzar el transport 
públic s’hagi convertit en un veritable luxe per a molts col·lectius com els aturats, la gent gran, els 
joves, les famílies nombroses i monoparentals, els discapacitats o els estudiants. 
 
Creiem que l’Ajuntament ha d’apostar per un model de mobilitat que afavoreixi als que menys tenen. 
És just i necessari que aquests grups que han vist reduït de forma considerable el seu poder adquisitiu 
puguin continuar utilitzant el transport públic de la mateixa manera que ho feien abans de la crisi 
econòmica. 
 
Els veïns i veïnes de Tortosa que, malauradament, es troben en situació d’atur, molts d’ells sense 
recursos, sense percebre cap tipus de prestació o amb ajudes de 400€, necessiten que 
l’administració més propera, l’Ajuntament, creï una ajuda social que els permeti fer els seus 
desplaçaments en transport públic. És una mesura que podria contribuir a alleugerir les malmeses 
economies de moltes famílies tortosines, algunes d’elles fins i tot amb tots els seus membres a l’atur. 
 
No oblidem que parlem dels aturats més necessitats i sense recursos. No oblidem que es tracta 
simplement de facilitar a les persones que s’han de buscar la vida l’ús del transport públic, de manera 
que el seu preu no els suposo cap entrebanc. Hi ha municipis que ja estan aplicant aquest 
abonament, una mesura que suposa una descàrrega en l’economia de les persones a l’atur. 
 
Per aquesta raó proposem la creació d’un abonament reduït, amb un descompte del 60% sobre el 
preu general aplicable als següents col·lectius: joves de 14 a 23 anys, estudiants, persones a l’atur 
amb prestació contributiva, famílies nombroses i monoparentals i discapacitats amb grau de 
minusvalidesa superior al 65%. 
 
Un abonament súper reduït amb una tarifa social fixa de 3€ per 10 viatges, aplicable a pensionistes i 
persones més grans de 65 anys, aturats amb prestació social no contributiva, aturats sense 
prestacions i xiquets i xiquetes de 14 a 13 anys.  
 
Els hi demanem que recolzin la nostra moció, esperant que l’equip de Govern de Convergència i Unió, 
que moltes vegades, com he dit abans, oblida a aquells que més ho necessiten. I a la resta de partits 
de l’oposició que donin suport a la nostra moció. 
 
Es tracta, sense dubte, d’una proposta en positiu, com totes les que estem fent, que beneficia a la 
ciutadania que més ho necessita. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores i regidors, bé, és evident que la 
situació econòmica afecta a totes les persones, a tots els col·lectius d’una forma o una altra, en un 
grau major o menor. I en aquest cas també afecta a la capacitat de l’ús del transport col·lectiu, 
impedint la mobilitat de la ciutadania i afectant les seves possibilitats laborals, principalment. I 
altrament, d’altres col·lectius, com jubilats, com estudiants, etc., amb condicions socials i personals 
prou desfavorables. 
 
Hi ha que maximitzar, com diu la moció, la mobilitat d’aquests col·lectius i d’altres col·lectius per a que 
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es puguin minorar, en aquest sentit, els problemes econòmics que planteja l’ús del transport públic. 
 
Per tant, la moció ens pareix en aquest cas positiva i, per tant, la nostra posició és favorable, tot i que 
potser hi hauria algun punt, no sabem nosaltres si afegir, si es pot afegir o es deuria afegir, que és, per 
exemple, el servei per transport escolar, per a nens empadronats a Tortosa i a les pedanies que vagin 
als centres escolars públics. O també, no ho sabem si això existeix o pot existir o es deuria d’incloure, 
a les persones amb rendes baixes, per tal que el cost tingui en compte la capacitat econòmica 
d’aquestes persones que utilitzen el transport públic. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, l’actual crisi 
econòmica està fent el que està fent. Una crisi econòmica que per al nostre grup municipal podem 
parlar ja, en moltes ocasions, d’una estafa. Una estafa a la classe mitjana, a la classes treballadora, a 
partir d’aquestes polítiques d’austeritat i de retallades que està provocant que la classe mitjana, 
precisament, s’estigui empobrint i que una minoria s’estigui enriquint, com tots els índexs estan 
explicant, a països com el nostre. 
 
Això provoca que hi hagin molts col·lectius amb unes necessitats especials, malauradament. Cada 
vegada hi ha més famílies que estan en una situació d’atur, cada vegada els jubilats i els pensionistes 
tenen més retallades, cada vegada els estudiants han de pagar més per poder accedir als seus 
estudis i, per tant, és evident que des dels Ajuntaments, com s’està fent a molts llocs, s’està intentant 
pal·liar al màxim aquesta situació, fent excepcions i donant ajudes al col·lectius que més ho necessiten. 
 
En aquest sentit, des del nostre grup municipal hem fet també vàries propostes al llarg del mandat, 
per exemple, la bonificació de l’IBI per a les famílies aturades, com estan fent altres ajuntaments, que 
l’equip de Govern va rebutjar. També vam proposar la bonificació de la plusvàlua per al cas dels 
desnonats, un fet que actualment el Govern central, finalment, acabarà aplicant.  
 
I en aquest sentit pensem que és molt positiva aquesta proposta de buscar tarifes especials per a l’ús 
del transport públic per al col·lectius que ho estan passant més malament: aturats, pensionistes o 
estudiants. I és per això que el nostre grup municipal votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.  
 
Crec que aquí, la proposta del que parla és de bonificar el transport públic per a determinats 
col·lectius. I pensem que aquí s’ha de ficar a una balança, per un costat, el que l’Ajuntament pot 
bonificar, que pensem que podria fer, a lo millor, més esforç i ja ho hem dit algunes altres vegades; i 
partides pressupostàries que a lo millor s’han incrementat, destinant a festes, a lo millor s’hagués 
pogut destinar a coses d’aquest tipus més social.  
 
Però el que està clar, nosaltres votarem que sí a aquesta proposta perquè pensem que és necessari 
que s’ajusti el preu per a que més gent pugui utilitzar el transport públic a la nostra ciutat, però hi ha 
coses que no sabem com es poden fer o com ho podran resoldre, per exemple, incloure els aturats i 
diferenciar els que cobren prestacions contributives i no contributives, això ho veiem complicat com 
s’ha de regular, per tant, tot i que creiem que s’hauria d’haver polit més, direm que sí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la nova licitació 
que està tramitant aquest Govern establirà importants bonificacions que permetrà tenir descomptes a 
determinats col·lectius, a la vegada que també no només hi haurà aquests descomptes, sinó que 
també es racionalitzarà el servei, s’adaptarà a les circumstàncies actuals, a dia d’avui, les necessitats 
que té a dia d’avui la ciutat i s’implementarà el servei a llocs on a dia d’avui no existeix. 
 
Pel que fa al conveni amb el Govern de la Generalitat, el propi Govern ja va anunciar, és absolutament 
públic que hi hauria una reducció de la tarifa del transport i també la implementació de la T-10 120, 
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amb un cost al voltant de l’euro, que suposaria també un descompte important pel que fa al cost del 
servei de la línia de transport de la Generalitat. 
 
Per tant, en breu, en el marc del nou contracte que ja pràcticament està enllestit a nivell tècnic, 
s’implementaran aquests descomptes per potenciar l’ús del transport públic i que arribaran, fins i tot, 
més enllà del que ens està proposant avui el Partit Socialista. 
 
A banda, el nou contracte, com he dit, arribarà a barris on a dia d’avui no està arribant. I més enllà 
d’aquests descomptes dirigits a col·lectius específics, també es generalitzarà una rebaixa del preu del 
transport públic per a tots els ciutadans. Per tant, també hi haurà una rebaixa, independentment de 
que no sigui cap d’aquests col·lectius, també hi haurà rebaixa important, perquè el que vol aquest 
Govern i també el Govern de la Generalitat és potenciar el transport públic i fer que la gent utilitzi el 
transport públic a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Per tant entenc que també votaran a favor, no?, perquè si diu 
que ho estan fent, és allò de que cada vegada que presentem una moció en aquest plenari diuen que 
ja ho estan fent, que ho estan preparant. 
 
Una moció dels menjadors a l’estiu, voten en contra i ho fan. Queixes, denúncies de la zona blava, ens 
diuen que ho estan fent. Presentem una moció que denunciem de deposicions dels gossos al carrer i a 
la via pública, la resposta és que fan moltes coses però bé, però continuem tenint deposicions 
il·limitades d’excrements a la via pública. Ara ens diuen que han pensar en rebaixar els bitllets de 
l’autobús, benvingut sigui, benvingut sigui. Però evidentment, està clar que és una realitat social que la 
gent de Tortosa, hi ha gent que s’ho està passant molt malament i que fa falta, fa falta, 
indubtablement, indubtablement. 
 
I jo també els hi diria que facin coses no només quan l’oposició presentem mocions, sinó que facin i 
facin amb independència de si l’oposició proposem o no proposem. 
 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
29/2014, de 30/06/2014 
30/2014, de 07/07/2014 
31/2014, de 14/07/2014 
32/2014, de 21/07/2014 
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b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 1361/2014 a la 1609/2014 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
17- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor alcalde: Cap pregunta? Cap prec? Voluntàriament cap pregunta i 
cap prec. Moltes gràcies i aquells que en puguin gaudir, que tinguin uns dies de vacances, molt bones 
vacances. 

 
*-*-* 

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