
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

03 / 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 vint hores del dia tres de 
febrer 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:  
 
− Extraordinària i urgent 21/2013, de 28 de novembre.   
− Ordinària 22/2013, de 02 de desembre.  
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de despesa plurianual per l’ús dels edificis de la 
caserna de la Policia i el magatzem de la Brigada, i ratificació de les actuacions efectuades. 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la conversió de les actuacions realitzades per la 
societat municipal Gumtsa en l’àmbit del PinCat. 
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SERVEIS CENTRALS 
 

04 – Dictamen d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 3/2014. Crèdit 
extraordinari. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la creació de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Tortosa i del Reglament regulador del seu funcionament.  
 
06 – Dictamen d’aprovació d’esmena d’errada de transcripció acord del Ple d’11 d’octubre de 
2013, de modificació del preu públic P-10, d’entrada al Centre d’Interpretació del Renaixement. 
 
07 - Dictamen d’aprovació de la modificació del complement específic del lloc de treball de sergent 
de la Policia Local.  
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
08 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa per la sanció dels immobles 
permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. 
 
09 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per reclamar a la Cambra oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa perquè promogui el comerç i la indústria a les comarques 
de l’Ebre, que és el seu objectiu en la seva demarcació. 
 
10 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per reclamar la col·laboració de 
l’Ajuntament de Tortosa en la lluita contra la immigració il·legal. 
 
11 - Proposta del grup municipal iniciativa Entesa per Tortosa instant la urbanització de la plaça de 
mossèn Sol i la millora d’aparcaments en el barri del Rastre. 
 
12 – Proposta del grup municipal de Convergència i Unió en relació a la continuïtat de les inversions 
en condicionament i millora hidràulica al delta de l’Ebre. 
 
13 - Proposta del grup municipal de Convergència i Unió per la sanció dels immobles 
permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. 
 
14 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per la sanció dels immobles 
permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. 
 
15 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya sobre la distribució del Fons 
de cooperació local de Catalunya per a l’exercici de 2013. 
 
16 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per garantir parcs infantils 
accessibles a persones amb discapacitat. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
17 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 59/2013, de 23 de desembre 
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- 60/2013, de 30 de desembre 
- 01/2014, de 07 de gener (extraordinària) 
- 02/2014, de 13 de gener 
- 03/2014, de 20 de gener 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2787/2013 a la 3065/2013 
- De la 1/2014 a la 22/2014 
 
18 - Informes de l’Alcaldia.  
 
19 -  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: 
 
− Extraordinària i urgent 21/2013, de 28 de novembre.   
− Ordinària 22/2013, de 02 de desembre.  
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL PER L’ÚS DELS 
EDIFICIS DE LA CASERNA DE LA POLICIA I EL MAGATZEM DE LA BRIGADA, I RATIFICACIÓ DE LES 
ACTUACIONS EFECTUADES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ En data 7 de maig de 2007 es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament el contracte - programa entre 
l'Ajuntament i la societat mercantil de capital 100% municipal Gestió Urbanística Municipal de 
Tortosa SA (GUMTSA), relatiu a la gestió de projectes d'execució urbanística, de promoció 
d'habitatges i de construcció d'equipaments, període 2007-2010. 
 
Aquest contracte - programa preveia, d'una banda, la construcció i explotació de l'antiga cooperativa 
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de Santiago per a dependències de la Policia municipal, i per l'altra, la rehabilitació de l'antiga 
Dacsa i adaptació de la nau per magatzem de la Brigada, dipòsit municipal de vehicles i magatzems 
per altres departaments. Els estudis de viabilitat que s'adjuntaven partien dels costos inicialment 
previstos i preveien com a finançament l'arrendament a l'Ajuntament dels esmentats edificis 
d'acord amb les condicions previstes dels préstecs a concertar per la GUMTSA per la seva 
rehabilitació. L'import del lloguer es determinà en funció de la quota d'amortització i interessos a 
que havia de fer front  GUMTSA pels préstecs concertats. En el cas de la caserna de la Policia es 
preveia un préstec d'1.000.000 € a 15 anys. En el cas de magatzem es preveia un préstec de 
660.000 € a 15 anys. 
 
Un cop efectivament realitzades les obres de remodelació i adequació dels esmentats immobles i 
tenint en compte els costos reals de construcció així com les condicions efectives dels préstecs que 
finalment s'havia concertat  per finançar les actuacions, es formalitzà, d’acord amb el previst al 
contracte - programa, els corresponents contractes de lloguer atenent a les condicions reals de les 
operacions de finançament concertades que en el cas de la caserna de policia fou un préstec 
d'1.100.000 € amb un període d’amortització de 15 anys i, en el cas del magatzem de la Brigada  
un préstec d'1.025.000 € a 25 anys.  
 
En base a l'esmentat, atesa la no coincidència entre les dades previstes en el contracte - programa 
que es va aprovar pel Ple en data 7 de maig de 2007 i la realitat contrastada amb l’execució de les 
actuacions. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i l’informe de la interventora accidental. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori amb els vots favorables del grup 
municipal CIU i l'abstenció dels grups municipals ERC, PP i PxC. 
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Convalidar les actuacions realitzades efectivament per GUMTSA en relació a l’execució de 
les obres d’adequació de les dependències de la Policia Local i del magatzem de la brigada 
municipal, tant pel que fa a la despesa final de la inversió executada com pel seu finançament. 
 
Segon - Convalidar els contractes de lloguer corresponents als immobles esmentats, subscrits entre 
l’Ajuntament de Tortosa i GUMTSA. 
 
Tercer - Aprovar la despesa plurianual que s’estima en 103.900 € anuals fins l’exercici 2024 per al 
lloguer de la caserna i de 69.720 € anuals fins l’exercici 2034 per al lloguer del magatzem de la 
brigada i ratificar les actuacions d’inversió realitzades per GUMTSA tant pel que fa al seu import 
com al finançament concertat. 
 
Quart - Donar compte del present acord al departament d’Intervenció i a l’empresa municipal 
Gumtsa. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en el que 
respecta al punt dos i tres de l’ordre del dia volem aclarir que hi ha un petit error a la convocatòria 
perquè nosaltres a la comissió corresponent ens vam abstenir als dos punts. Per tant, aquesta 
abstenció la mantindrem avui. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí. No és cap problema, la convocatòria és correcta, en tot 
cas, en quant al dictamen de la proposta d’acord, em diu la regidora encarregada de la comissió 
que ella mateixa li va preguntar al lletrat i li deia que sí, però no tenim cap inconvenient en dir que 
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es va abstenir. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, nosaltres també, com consta aquí, ens 
abstenim. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: molt bé. En aquest cas ja consta correcte, no? Val. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per anunciar també que en el punt dos 
i tres el nostre grup s’abstindrà. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El mateix. També al punt dos i tres ens abstenim. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
permeti’m que llegeixi literalment. Diu: De la documentació analitzada es comprova la existència 
d'una desviació considerable entre les actuacions que l'Ajuntament va encarregar a la GUMTSA 
mitjançant el contracte programa per l’acord del Ple de 7 de maig de 2007, tant pel que fa a les 
despeses finals com a les condicions de finançament.  
 
Aquestes desviacions de l'encàrrec inicial s'han efectuat sense la prèvia tramitació del preceptiu 
expedient de modificació del contracte - programa, en que hauria d'haver-se justificat la 
conveniència i necessitat de les modificacions perquè posteriorment el Ple hagués aprovat la 
modificació i simultàniament autoritzat la major despesa i les noves condicions de finançament.  
 
La no tramitació en el moment preceptiu oportú d'aquesta modificació suposa l'incompliment del 
que estableixen els articles 15.1 de la Llei 30/1992 i 24.6 del Text refós de la Llei de contractes de 
l’Administració pública així com el contracte programa. 
 
En conseqüència, les actuacions de GUMTSA en relació als dos projectes esmentats constitueixen 
infraccions de l’ordenament jurídic incurses en causa d'anul·labilitat segons l’article 63.1 de la Llei 
30/92, motiu pel qual s'informa amb objeccions les actuacions efectuades i se suspèn la tramitació 
a l'empara de l'article 216.2.c), per l'omissió de tràmits essencials. 
  
Tot això no ho diu l’oposició, no ho diu l’oposició que vol sempre atacar al Govern del senyor Bel. 
Això ho diu la interventora accidental de l’Ajuntament de Tortosa, a la que des d’aquí, reconec el 
nostre reconeixement a la seva professionalitat. 
 
Ha estat la intervenció municipal la que en un informe parla de desviació considerable, tant pel que 
fa a les despeses finals com a les condicions de finançament; de desviacions de l'encàrrec inicial 
que s'han efectuat sense la prèvia tramitació del preceptiu expedient de modificació: desviacions 
sense haver justificat la conveniència i necessitat de les modificacions; desviacions sense que el 
Ple hagués aprovat la modificació i simultàniament autoritzat la major despesa i les noves 
condicions de finançament; l’incompliment del Text refós de la Llei de contractes de l’Administració 
pública, així com el contracte programa; les actuacions de la GUMTSA en relació als dos projectes 
esmentats constitueixen infraccions de l’ordenament jurídic incurses en causa d'anul·labilitat, motiu 
pel qual se suspèn la tramitació de l'expedient per l'omissió de tràmits essencials. 
 
Set anys. Set anys donant-nos lliçons. Set anys defensant que el seu Govern era blanc, pur i 
immaculat, senyor Bel. I ara, els ciutadans i ciutadanes comencen a veure que ni és tan blanc, ni 
tan pur, ni tan immaculat, sinó que una mica més bé gris tirant a negre.   
 
Lo que vostès porten al Ple és un dictamen aprovat en la Comissió Informativa de Serveis Centrals 
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amb el vots favorables de Convergència i Unió, i en el que ens diuen que les obres de la caserna de 
la Policia Local se’ls hi van desviar un 27,33 % i les del magatzem de la Brigada Municipal en un 
57,42 %. Lo que no entenem és com ara, després de set anys, porten vostès a aquest plenari una 
cosa que van inaugurar fa cinc. Senyor Bel, hi ha alguna cosa que no s’acaba d’entendre, permeti’m 
que li digui. 
 
Si ara al 2014 ens porten a convalidar els contractes de lloguer de la GUMTSA, que la GUMTSA 
cobra des de fa cinc anys, que han fet fins ara? Han cobrat una quantitat de forma irregular? 
Esperem que no. Creiem que els tortosins es mereixen una explicació.  
 
Fins ara es cobrava el contracte antic i ara es vol cobrar el nou? És deixadesa? O fins ara s’ha estat 
cobrant sense poder el contracte i ara volen convalidar? Potser això seria més greu. 
 
El que ens vénen a dir és que vostès han encarregar una obra en la que es van excedir en quasi un 
seixanta per cent el seu cost, no ho van dir al Ple i que, que era qui havia d’aprovar el pressupost 
del sobrecost,  i ara, quan la Intervenció municipal diu el que diu. Ara ho porten al Ple per tramitar 
l’expedient.  
 
I ho dic en llenguatge senzill per a que ho entenguin tots els tortosins i tortosines: la GUMTSA, que 
és una empresa de l’Ajuntament de Tortosa, de propietat municipal al 100%, fa dos obres que 
sobrepassen el seu cost en un 30% i un 60%. Per a fer aquestes obres, per les quals es demana un 
préstec, la GUMTSA, repeteixo, que és una empresa de l’Ajuntament de Tortosa, cobra al propi 
Ajuntament un lloguer. 
  
Com que les obres a l’Ajuntament de Tortosa li costen més diners del previst, la GUMTSA, que és 
una empresa de propietat municipal, li puja el lloguer previst a l’Ajuntament de Tortosa i com 
evidentment no es queixa perquè li apugen el lloguer perquè és una empresa seva, per tant, tot 
queda arreglat. I tot això sense portar-ho al Ple de l’Ajuntament, que és qui havia de decidir la 
qüestió.  
 
Jo entenc que és una mica complicat d’entendre potser, però jo penso que els ciutadans de Tortosa 
ho han de poder saber. 
 
Per tot això que acabo d’exposar, nosaltres votarem que no a un acte que la pròpia Intervenció 
municipal diu que és anul·lable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. El que és difícil d’entendre, ha 
quedat palès perquè no ha entès res. És comprensible perquè no van venir a la Comissió 
Informativa, per tant, no van poder gaudir de les explicacions de la Comissió Informativa. I malgrat 
vostè va anar i va parlar amb l’arquitecte municipal, segons ens ha informat i li va explicar, veig que 
torna a no entendre absolutament res i a llençar aquí uns disbarats de que si les obres s’han 
desviat respecte a la previsió inicial. 
 
Les obres no es van desviar respecte a la previsió inicial. Les obres es van aprovar en un projecte 
executiu, en un imports que després es van executar. Es va fer un contracte programa, peculiar, 
però es va fer un contracte programa al maig del 2007 sense tenir els projectes executius, sense 
redactar-los, com es feien en aquell moment les coses: a l’alça. Van agafar i van dir: això pujarà 
tant, però no tenien cap estimació, no hi havia cap estimació en aquell moment, no hi havia cap 
projecte executiu. Van dir que costarien X, però ho van deure de fer en base al flat o la intuïció que 
tenien en aquell moment. Per tant, no hi ha cap desviació. 
 
Després tots aquests projectes van ser aprovats per l’Ajuntament. L’Ajuntament en tenia 
coneixement. Òbviament, la GUMTSA és l’Ajuntament i també en tenia coneixement, però a part 
l’Ajuntament aprovava aquests projectes i els aprovava en base al projecte executiu redactat per 
l’enginyer tal o per l’arquitecte tal. I si hi ha desviació ha de ser sobre el projecte, no sobre 
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l’estimació que diu que ficava al contracte programa perquè era una estimació. 
 
Ni volem incrementar el lloguer, ni volem amagar no sé que ha dit que s’ha amagat. Això s’ha portat 
fent i s’han anat pagant regularment pels diferents interventors. I els interventors, alguns, ens deien 
que això no hi hauria solució i que això s’hauria de mantenir així durant anys i panys. La interventora 
actual, a la qual vostè felicita i reconeix professional, cosa que ni afegeixo i espero que ho recordi 
properament, també ens dóna, sí que ens dóna una solució. I la solució quina és? Escolta, portar-ho 
al Ple, el que estem fem ara, i adaptar-ho al que es tenia que haver fet en el seu moment. I quan 
firmes el contracte programa tenir les quantitats certes. 
 
Per tant, ni les obres s’han desviat respecte a la licitació o el que es va adjudicar. Obres desviades 
respecte a la licitació en un 150& i no d’un, ni de dos, ni tres milions d’euros, senyor Roig, jo n’hi 
podria ficar algun exemple. Ni un, ni dos, ni tres milions d’euros. Aquí no hi ha hagut aquesta 
desviació respecte al projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de Tortosa i respecte la licitació. 
Aquí no s’han fet obres fora de licitació. Aquí no s’adjudica una obra per 10 i després s’executa per 
25, senyor Roig, sap de què li parlo, no? Aquí no s’executa una obra, no s’adjudica una obra en 
baixa temerària, es justifica la baixa temerària, s’adjudica per 3 milions i n’acaba costant 12. Això 
no ha passat amb aquesta Administració municipal, sí que ha passat en aquest Ajuntament, però 
no ha passat en aquesta Administració municipal. 
 
Per tant, no vulgui ara aquí dir que les obres han costat més del previst, que ha hagut una 
desviació, no és això, però en tot cas, agraeixo la seva aportació, no clarificació i sobretot el 
reconeixement a la figura de la interventora accidental. 
 
 

*-*-* 
 
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, tres vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC, i sis abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC 
(1) .“ 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVERSIÓ DE LES ACTUACIONS 
REALITZADES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL GUMTSA EN L’ÀMBIT DEL PINCAT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ El Projecte d'Intervenció Integral en el Casc Antic de Tortosa, el PINCAT, segons el Conveni de 
col·laboració signat en data 18 de novembre de 2005 entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i l'Ajuntament de Tortosa, preveu una sèrie d’actuacions entre les que s’hi troba 
l’adquisició o expropiació de sòl. 
 
Una bona part de les actuacions de gestió del PINCAT han estat realitzades per la societat municipal 
GUMTSA. 
 
Al respecte en data 31 de desembre de 2013, per part de la societat municipal GUMTSA, s’ha 
presentat un escrit en el que es relaciona una sèrie d’actuacions que han tingut per objecte 
l’adquisició de sòl, adquisicions que s’han realitzat per poder desenvolupar actuacions previstes en 
el programa del PINCAT, acompanyant-se de la justificació de totes i cadascuna de les despeses 
realitzades en l’adquisició del immobles. 
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Vist l’informe emès per la interventora accidental de data 31 de desembre de 2013. 
 
Vist el Decret núm. 151 /2014 d’incoació del corresponent expedient. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal. 
 
Atesa la necessitat de que dites actuacions d’adquisició d’immobles realitzades en l'àmbit del 
PINCAT per part de l’empresa GUMTSA han de ser objecte d’aprovació i ratificació a l’empara de 
l’article 65 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques 
i procediment administratiu comú. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori amb els vots favorables del grup 
municipal CiU i l'abstenció dels grups municipals ERC, PP i PxC. 
 
Al Ple municipal proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar i ratificar, a l’empara de l’article 65 de la Llei 30/1992, de 30/1992, 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, 
les actuacions d’adquisició d’immobles realitzades en l’àmbit del projecte PINCAT per GUMTSA que 
es relacionen a continuació: 
 
- Immoble carrer Croera núm. 9. 
- Planta baixa - entresol, planta 1ª, planta 2a. porta primera, i planta 4a. de l’immoble del carrer 

Croera núm. 11. 
- Finca del carrer Garrofer núm. 15. 
- Antiga església de Sant Francesc.  
 
Segon - Autoritzar, disposar la despesa corresponent i reconèixer l’obligació per import total de 
910.915,60 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària PRE-15100-74400. 
 
Tercer - Notificar el present acord a l’empresa GUMTSA. 
 
Quart - Donar-ne compte del present acord al departament d’Intervenció, als efectes escaients.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que el posicionament del vot és de tots menys 
del senyor Roig que vol tornar a parlar. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Per a nosaltres, vostè m’ha 
donat l’explicació però per a nosaltres, el que hem votat al punt anterior, ens va deixar preocupats i 
el d’aquest punt també ens ha deixat molt preocupats.  
 
L’informe s’efectua en el moment en que l’empresa municipal GUMTSA, que és una empresa de 
l’Ajuntament, tornem a dir-ho, presenta una factura a la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
Tortosa per quasi un milió d’euros. Aquesta factura és de quatre immobles que la empresa 
municipal de gestió urbanística ha adquirit sense tenir l’encàrrec propi de l’Ajuntament.  
 
I això no passa fa dos mesos, sinó que es tracta d’algunes compres efectuades els anys 2010 i 
2011, presentant ara la factura, just quatre anys després d’haver estat adquirides. És a dir, la 
empresa municipal sense encàrrec de l’Ajuntament i sense tenir en compte per a res la legalitat 
vigent, va comprar quatre edificis. Que és el que ara ens porten a validar en aquest plenari un altre 
cop i que nosaltres, evidentment, votarem en contra. I això no ho diu, una vegada més, el Partit dels 
Socialistes sinó que ho diu la Intervenció municipal. 
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I ho diu la pròpia Intervenció municipal quan diu, textualment reflecteix que no existeix acte formal 
d'aprovació de cap encàrrec de gestió que habiliti a GUMTSA per l'adquisició d'immobles per compte 
de l'Ajuntament, la qual cosa suposa l'incompliment del que estableixen els articles 15.1 de la Llei 
30/1992 i 24.6 del Text refós, apreciant-se per tant la falta total de procediment legalment 
establert. Falta total del procediment establert. 
 
Si seguim llegint l’informe de la interventora, en aquest ens diu que davant de la fiscalització amb 
objeccions, se suspèn la tramitació de l'expedient per l'omissió de tràmits essencials. I que les 
actuacions de GUMTSA estan incurses en causa de nul·litat per haver-se realitzat prescindint 
totalment del procediment legalment establert.  
 
Per això ho porten avui al Ple. Per a que el Ple validi el que vostès han fet malament. Per això 
nosaltres votarem que no. 
 
Nosaltres pensem que en un país civilitzat, i no hi ha dubte que aquest en el que vivim els tortosins 
i tortosines ho és, això que ens porten avui al Ple hauria de venir acompanyat de l’assumpció de 
responsabilitats polítiques, ho diem així sincerament, per part dels responsables polítics d’aquesta 
mala gestió. I ho diem des de la més absoluta sinceritat, serenitat i convenciment. 
 
Estem completament segurs que sabem de la professionalitat dels treballadors de la GUMTSA i que 
això ha estat una errada, sense cap altra intenció. Però és una errada molt greu i en democràcia 
s’entén que les errades s’han d’assumir. 
 
La GUMTSA, l’Ajuntament de Tortosa, ha de ser el primer en respectar la legislació, perquè sinó es 
dóna la imatge als ciutadans i ciutadanes que tot s’hi val. I en democràcia, no tot s’hi val. Les 
errades es poden entendre i estem segurs que els ciutadans les entenen, però s’han d’assumir.  
 
Per això, i veient conjuntament aquest punt amb l’anterior del qual discrepem, el PSC demana que 
s’assumeixin responsabilitats polítiques. Estem completament convençuts que això demostraria 
una aposta per la transparència de l’Ajuntament. No és pot defensar lo indefensable. I les errades 
gravíssimes, com les que presenten en aquest Ple, pera nosaltres han de comportar que 
s’assumeixin responsabilitats. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies senyor Roig. No ho tornaré a fer. Errades 
gravíssimes del personal de la Gumtsa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: No li he dit això, perdoni. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Escolti, escolti, escolti, vostè ha dit el que ha dit i està 
gravat.  
 
Miri, primer situem a la gent. De què estem parlant? D’una actuació inclosa dins el PinCat, aprovada 
i reaprovada per l’Ajuntament de Tortosa.  
 
De què estem parlant?, que potser això li cou. De l’adquisició de les cases de davant de la Catedral. 
Estem parlant també de l’adquisició de les cases de davant de la Catedral, un procediment 
administratiu que l’Ajuntament havia iniciat per expropiació en una altra època, que els tribunals ho 
van tombar i abans d’iniciar un altre procediment d’expropiació, l’Ajuntament a través de la 
GUMTSA, decidim intentar arribar a acords amistosos amb els diferents propietaris abans d’arribar 
a l’expropiació, que s’haurà d’arribar properament en tots aquells que no haguéssim arribat.  
 
Aquestes no són actuacions que s’han fet a esquenes de l’Ajuntament. Ni són actuacions que s’han 

- 9 / 59 -           JACE / sbh 
  



fet a esquenes de l’Ajuntament, ni són actuacions que s’han fet a esquenes d’aquests regidors aquí 
presents. De totes aquestes adquisicions s’ha donat compte als diferents consells d’administració, 
estan incorporades als diferents passament de comptes que aprova la Junta General de la GUMTSA 
que és aquesta sessió plenària i, per tant, el que estem fent aquí és l’aprovació de la conversió, que 
no és ni de la validació, d’acord?, que en terminologia jurídica és certament diferent. 
 
Per tant, totes les responsabilitats polítiques que vulgui. La GUMTSA no ha fet res sense el 
coneixement formal de, no aquest alcalde i aquests regidors de Govern, de tots els regidors.  
 
Tot diu: això no ha sigut transparent. Ha sigut “transparentíssim”. Tot està firmat en escriptura 
pública. De totes les escriptures públiques s’ha donat compte no solament, no solament als 
consells d’administració de la GUMTSA, sinó a totes les comissions informatives s’explicava quan 
s’adquiria un pis, quan se n’adquiria un altre. Per tant, en tot cas, vostè pot tenir el posicionament 
que vulgui, però no generi confusió o vulgui donar ombres de que si aquí s’han fet coses que no 
s’havien de fer o errors de treballadors de la GUMTSA. No hi ha cap error de cap treballador de la 
GUMTSA ni de cap treballador de l’Ajuntament. 
 
 

*-*-* 
 
 
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, tres vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC, i sis abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC 
(1) . 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
04 – DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3/2014. 
CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la modificació pressupostària de minoració d'ingressos i crèdit extraordinari finançat amb 
nous ingressos sol·licitada, i vist l'informe d'Intervenció, i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals de data 29 de gener, proposo al Ple de la corporació l'adopció del 
següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de minoració d'ingressos i crèdit 
extraordinari finançat amb nous ingressos, d'acord amb el següent detall: 
 
Minoració d’ingressos 

Descripció Concepte Eur 

Concessió zona blava 55002 -235.123,43 

 
Crèdit extraordinari : 
 
Crèdit extraordinari 
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Descripció Aplicació  pressupostaria Eur 

Despeses Gestió ZB SER-15500-25000 298.056,00 

Finançat amb nous ingressos 

Descripció Concepte Eur 

T. Estacionament regulat 33911 533.179,43 

Excés de finançament  235.123,43 

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

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa una breu introducció: Saben de que és el sentit de poder dotar d’una partida 
pressupostària per a que l’Ajuntament pugui pagar les factures que li presenti hipotèticament la 
GUMTSA, que és la que ha de suportar el personal de la zona blava en caràcter transitori, donat que 
l’explotació de la zona blava la faria el propi Ajuntament.  
 
És una previsió per a que poguéssim habilitar aquesta partida pressupostària. I en cas de que el 
sistema de gestió fos el que jo els hi he avançat, poguéssim fer front. 
 
Evidentment, a efectes de l’Ajuntament, l’Ajuntament no tindrà l’ingrés pel cànon. Tindrà tots els 
ingressos de recaptació i tindrà la despesa que passarà a la GUMTSA. Que ja els hi he avançat jo en 
Junta de Portaveus, que és aproximada i que si requereix fer una modificació pressupostària al llarg 
de l’exercici, és al que procedirem. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors només, 
com al punt dos i al punt tres, també per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: En la mateixa línia, nosaltres ens abstenim. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: També per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: També abstenció del nostre grup. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, en quant 
al punt quart també nosaltres votarem en contra. Ja saben vostès quina és la nostra postura 
respecte a la zona blava i l’ampliació de la zona blava, que per a nosaltres ha estat la major errada 
de vostè com a alcalde en quan a que entenem que no es pot treballar, no es pot fer política 
d’aquesta manera. 
 
Nosaltres hem dit molt clar en aquest plenari, inclús al carrer hem demanat que l’alcalde ens escolti 
i tragui l’ampliació de la zona blava i per aquest sentit nosaltres votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies senyor Roig. Dos coses: Una, aquí no 
votem res de l’ampliació de la zona blava, que la gent ho sàpiga. I segona cosa: malgrat la posició 
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del Partit Socialista era, ara és “rasgar-se” les vestidures amb l’ampliació de la zona blava, tota 
Tortosa ha de saber que Partit Socialista va votar a favor en el seu moment d’ampliar la zona blava. 
No és l’ordre del dia que correspon, però com que ho ha tret, senyor Roig, és una clarificació. 
 
El Partit Socialista, quan va venir en aquest Ple l’aprovació de la zona blava va votar a favor, que 
tothom consti. Ara li cediré la paraula. Aquí l’únic que fem és una habilitació pressupostària per a 
que en cas que sigui l’Ajuntament qui ha de gestionar es pugui fer el pagament del personal si no el 
té el propi Ajuntament, cosa que és raonable. Vostès voten en contra, doncs, cap problema. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, crec que va quedar explicitat en el Ple de la 
resolució dels contractes de la construcció del pàrquing i l’ampliació de la zona blava els motius 
pels quals vam donar un vot de confiança a l’equip de Govern en aquell moment i que després s’ha 
produït que no s’ha construït el pàrquing de la plaça Mossèn Sol i sí que s’ha ampliat la zona blava, 
a la qual cosa vam manifestar ja el nostre rebuig. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Roig, manifestarà el seu rebuig però 
al moment de que es va votar en aquest Ple, el Partit Socialista va votar sí a l’ampliació de la zona 
blava. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, tres vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC, i sis abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC 
(1) .” 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DE LA SEU 
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SEU 
FUNCIONAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’expedient instruït per a la creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tortosa i per a 
l’aprovació del Reglament del seu funcionament. 
 
Atès allò que es disposa en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, en la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, així com en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques y del procediment administratiu comú, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de data 
29 de gener de 2014. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
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Primer - Crear la seu electrònica de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Segon - Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal 
de l’Ajuntament de Tortosa, quin text íntegre s’annexa al present acord. 
 
Tercer - Sotmetre l’acord anterior al tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies, 
comptadors des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al 
BOP de Tarragona i al DOGC, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i formular 
les al·legacions que estimin adients. Transcorregut el termini referit sense que s’hagi formulat cap 
al·legació, el Reglament esmentat s’entendrà aprovat definitivament, sense cap més tràmit, 
publicant-se el seu text íntegre al BOP de Tarragona. ” 
 
 

 
 

Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tortosa 
 

 
 
Article 1. Objecte 
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
La seu electrònica de l'Administració és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i 
ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal en 
l’exercici de les seves competències. 
 
Article 2. Àmbit d'aplicació 
Aquest reglament s'aplica: 
 
A l’Ajuntament de Tortosa 
 
Article 3. Adreça electrònica i identificació 
La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica: https://www.seu.cat/tortosa 
 
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La verificació d’aquest estarà 
accessible de forma directa i gratuïta. 
 
A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als serveis 
que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els 
identifiquen. 
 
Article 4. Titularitat 
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Tortosa qui assumeix la 
responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis que 
integrin la seu electrònica. 
 
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les 
quals correspongui a una altra Administració pública o a un lloc web sense la consideració de seu 
electrònica, el titular d’aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització 
d'aquestes última. 
 
Mitjans tecnològics 
La gestió tecnològica de la seu electrònica correspon al Consorci AOC que adoptarà les mesures 
necessàries per tal que les condicions d’identificació, accessibilitat, disponibilitat, integritat i 
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seguretat de la seu electrònica responguin a les exigències legals aplicables. 
 
Article 5. Contingut de la seu electrònica 
La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i estàndards oberts 
o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la LAECSP, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i els serveis següents: 
 
5.1. Informació sobre la seu electrònica 
 
a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió. 
b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb 

l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als 
mateixos. 

c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments. 
d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn 
mitjançant actuació administrativa automatitzada. 
e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic. 
f) La indicació dels dies considerats inhàbils. 
g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de contingut. 

 
5.2. Serveis d’informació 
 
a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament. 
b) El perfil del contractant. 
c) Processos selectius i de capacitació. 
d) El tauler d’edictes. 

 
5.3. Serveis de tramitació 
 
a) Catàleg de tràmits i serveis de l’ajuntament que es poden portar a terme per mitjans electrònics. 
b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model 

normalitzat. 
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos per l’ajuntament i autenticats amb codi segur 

de verificació. 
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis. 
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits. 
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència. 
g) L’accés a les notificacions electròniques. 

 
5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la seu 
electrònica. 
 
5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en 
aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió pública de 
la informació. 
 
Article 6. Disponibilitat 
6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia. 
 
6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa 
s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de consulta 
que existeixin. 
 
Disposició addicional 
Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del 
funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter 
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puntual derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest 
reglament. 
 
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització 
d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny. 
 
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, 
funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple en aplicació del 
vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals. 
 
Disposició transitòria 
Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera gradual 
en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de donar-li 
suport. 
 
Disposició final 
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el Butlletí oficial de 
la província l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre del reglament. “ 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa una breu introducció: no ho faré llarg, simplement és que aprovem ara la 
creació de la seu electrònica, el reglament.  
 
La seu electrònica ens permetrà dos coses: tenir la informació en un format que compromet a 
l’Administració en relació a l’administrat. La informació que disposarà la seu electrònica serà, 
pràcticament, la mateixa que disposa ara la pàgina web, per tant, tota la informació que es troba a 
la pàgina web també es trobarà a la seu electrònica.  
 
He de recordar-los-hi que ha estat molta la informació sobre la gestió municipal que s’ha incorporat 
a la pàgina web al llarg dels últims anys. Som molt més transparents, expliquem molt més les coses 
i els ciutadans ho tenen a l’abast, no solament si ho vénen a preguntar, sinó també des de casa. 
 
Ara aquesta informació la tindran també a la seu electrònica. Per tant, en quant a informació 
pràcticament no hi haurà diferència del que poden trobar ara al que trobaran a la seu electrònica. 
De fet, n’anirem incorporant, ara últimament n’hem incorporat, properament, ja els hi avanço, que 
també incorporarà, per a que no hi hagin dubtes, perquè després hi ha algú que ho utilitza de forma 
molt mal intencionada quines són les subvencions que atorga l’Ajuntament. 
 
Totes les subvencions que atorga l’Ajuntament estaran penjades a la pàgina web. Totes les 
nominatives i totes les de fruit d’un procediment de lliure concurrència. Estaran penjades les bases 
i estaran penjats els imports que s’atorguen de subvenció a cadascuna de les entitats que rebin la 
corresponent resolució. 
 
Aquest és un de molts exemples. Per tant, en quant a informació pràcticament serà la mateixa, en 
quant als tràmits a fer mantindrem que les queixes i els suggeriments es puguin fer per la pàgina 
web per si algú vol mantenir l’anonimat. Totes les relacions amb la seu electrònica han de ser a 
través del corresponent certificat digital i identificant-se l’actor, el ciutadà – actor i, per tant, podran 
fer-ho també de forma anònima, si ho creuen convenient, a través de la pàgina web. 
 
I a la vegada sí que incorporem una possibilitat que és jo crec que important, i és que es puguin 
presentar instàncies directament a través de la seu electrònica, cosa que aquí sí que és 
imprescindible validar-se, acreditar-se i utilitzar el certificat corresponent. 
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A la vegada, també els avanço que durant els propers 3 mesos també es podran, no es podrà, 
aprovarem el reglament corresponent i serà obligatori que la majoria de factures que es presentin a 
l’Ajuntament hauran de ser factures electròniques . Això agilitzarà molt el tràmit i malgrat no ser 
obligatori aquest procediment fins l’any 2015, l’Ajuntament de Tortosa el ficarem en marxa durant 
els propers mesos. 
 
No m’estenc més, ho coneixen vostès perfectament perquè s’ha donat compte a la comissió 
informativa corresponent.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i senyors 
regidors, malgrat les formes votarem que sí en aquest punt. I ho farem perquè aquesta acció respon 
a una moció que van aprovar aquest plenari al mes de juliol a instàncies del nostre grup. 
 
Senyora Roigé, veu com hi ha mocions que insten des d’oposició que sí que serveixen d’ alguna 
cosa?, vostè que sempre em diu que no serveixen. 
 
En aquella moció recordàvem al Govern de Convergència i Unió que sis anys després de l’aprovació 
de la Llei que obligava als ajuntaments a atendre als ciutadans de forma electrònica a Tortosa, no 
era possible.   
 
I no és possible perquè fins al moment el Govern municipal havia donat  llargues i llargues a la 
millora de la qualitat i accessibilitat dels serveis públics per part dels ciutadans i ciutadanes. 
 
D’aquesta forma, sis anys després de que la Llei digués que als ajuntaments haurien de contemplar 
en els seus pressupostos la implantació de l’Administració electrònica, els tortosins no podien fer-
ho. No oblidem que és un dret dels ciutadans el relacionar-se amb l’Administració per mitjans 
electrònics. I un deure de l’Administració facilitar el tràmit.  
 
En aquell moment no ens semblava una cosa tan complicada i no ho devia ser quan en poc temps 
ho han posar en marxa. 
 
Proposàvem en aquell moment, tal i com diu la Llei, que els ciutadans i ciutadanes i les empreses 
tinguessin el dret de disposar d'un espai personalitzat a la seu electrònica de l’Ajuntament en que 
poguessin, d'una manera senzilla, dur a terme tràmits burocràtics.  
 
Això, que a l’Ajuntament de Tortosa fins avui no és possible, estem contents que gràcies a una 
moció del nostre grup hagi estat així.  
 
Però les formes pensem que haguessin pogut estar millor. Aquest reglament s’aprova, com sempre, 
sense donar-li la informació necessària a l’oposició. Es dictamina a la Comissió Informativa fora de 
l’ordre del dia i sense donar temps a estudiar-la ni fer aportacions, com haguéssim volgut. Des 
d’aquí tornem a demanar al Govern que cuidi aquestes formes. 
  
Però a pesar d’això, el nostre vot serà de recolzament a la proposta, com no podia ser d’una altra 
manera, i congratulant-nos de nou que hagi estat així. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. 
 
No perdre molt de temps i ja li he dit a la senyora Roigé que ja no contesti ella i si ella li diu o no li 
diu. Escolti, ja ho sap el què li diu i ja sap quin recorregut tenen les mocions que vostè presenta, 
algunes s’aproven, algunes des de la nostra òptica no tenen cap sentit i no s’aproven i respecte a 
aquesta facilitat de que el ciutadà accedeixi a la informació, se li doni una atenció, jo només li he de 
dir que vostè faci un exercici: com s’atenia al ciutadà fa 6 anys i mig, quina informació tenia el 
ciutadà a la pàgina web. Que estaven les actes del Ple a la pàgina web? Que estaven les actes de 
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les juntes de Govern a la pàgina web? Que estaven les retribucions dels càrrecs electes a la pàgina 
web? Que estaven les retribucions dels càrrecs eventuals a la pàgina web? Que estava l’execució 
pressupostària a la pàgina web? Que estaven les liquidacions pressupostàries a la pàgina web? Que 
estaven penjades totes les ordenances a la pàgina web?  
 
Tot això ha sigut aportació d’aquest Govern municipal. Aquest que no fa res i que no vol atendre al 
ciutadà. 
 
Com estava el Servei d’Atenció al Ciutadà? Com està ara? És així de senzill. I ara continuarem 
progressant i continuarem, en la mesura del possible i de les possibilitats, poder-ho anar 
implementant. 
 
Sap quina és l’altre avantatge? Que ho estem fent pràcticament a cost zero. Ho estem fent 
pràcticament a cost zero. Perquè a través dels Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, 
Consorci on la Generalitat està ficant molts recursos, ens faciliten gran part de tot els “aplicatius” 
que permeten aquesta seu electrònica sense cost. I per això ho fem quan ho fem. Ho fem quan ho 
permeten fer amb el mínim cost possible i adaptant les aplicacions pròpies que té l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
L’E-Notum, que és la notificació, ja està a la pàgina web, ja està incorporat perquè aquest era molt 
fàcil d’incorporar.  
 
Els altres els incorporem ara. En tot cas, em congratulo que s’aprovi aquest punt amb la unanimitat 
de tots els regidors i regidores presents. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Vostè m’ha parlat de la pàgina web, 
qui va impulsar la pàgina web? Qui va impulsar, vostè que menciona tant abans, abans, abans, qui 
la va impulsar, eh? Vostè ha dit: la pàgina web. Es va fer en un cert moment.  
 
Qui va impulsar el SAC, el Servei d’Atenció al Ciutadà? Vostès han clar, evidentment, és que vostè 
només diu la part que..., vostè sempre fa el mateix, el raser que a vostè li toca. Home, home, 
siguem honrats. Només això senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Escolti, qui va impulsar el SAC? Qui va crear el SAC a 
l’Ajuntament de Tortosa? Qui va crear el SAC? 
 
La pàgina web, evidentment, doncs la pàgina web quan es van fer la majoria de pàgina web perquè 
abans no existien pàgines web, doncs es van fer però home, agafi, si té accés a la pàgina web que 
hi havia a l’Ajuntament de Tortosa a l’any 2007 i compari-la amb ara. Home, és que sinó al final aquí 
perdem les referències. 
 
Com s’atenia a la gent? Com s’atenia al ciutadà a aquesta cosa? Com s’atenien als ciutadans 
usuaris dels Serveis Socials? Com s’atenia als usuaris que anaven a buscar qualsevol gestió a 
l’Ajuntament de Tortosa? Com tenien que fer els pagaments? Se’ls enviava a la caixa. 
 
Ara, si és que aquest Govern ho ha fet tot malament i l’època esplèndida, gloriosa de l’Ajuntament 
de Tortosa és quan van governar uns altres, doncs ja ho van veure, ja van veure el reconeixement 
que van tenir aquests governs. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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06 – DICTAMEN D’APROVACIÓ D’ESMENA D’ERRADA DE TRANSCRIPCIÓ ACORD DEL PLE D’11 
D’OCTUBRE DE 2013, DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC P-10, D’ENTRADA AL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DEL RENAIXEMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que la regidoria de Promoció Econòmica és l'encarregada de la gestió turística del municipi 
de Tortosa.  
 
Atès que un dels actius turístics municipals és el Centre d'Interpretació del Renaixement, situat al 
carrer Sant Domènec.  
 
Atès que en data 16 de setembre de 2013 el Ple aprova la proposta de modificació dels preus 
públics existents al Centre d'Interpretació del Renaixement, per introducció de nova tarifa relativa a 
la visita de grups de més de 10 persones sense servei d'audioguia (Núm. P-10). Al BOPT núm. 224 
de 28 de setembre de 2013 es publica el corresponent edicte. 
 
En data 11 d'octubre de 2013 el Ple aprova la proposta d'acord provisional de la modificació 
d'ordenances fiscals per a l'any 2014 i la proposta de modificació i derogació d'acord reguladors de 
preus públics, entre d'altres.  
 
S'ha detectat un error de transcripció a l’acord del Ple de data 11 d'octubre de 2013, a l'apartat 
“Visita de grups de més de 10 persones amb servei d'audioguia” ha de dir “ Visita de grups de més 
de 10 persones sense servei d'audioguia” (codi P-10 “preu públic d'entrada al Centre d'Interpretació 
del Renaixement) 
 
Al BOPT núm. 247 de 26 d'octubre es publica el corresponent edicte de l'acord de Ple de data 11 
d'octubre de 2013.  
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió del dia 
29 de gener de 2014. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Esmenar l'error de transcripció detectat en l'acord de Ple de l'11 d'octubre de 2013, de la manera 
següent:  
 
On diu “Visita de grups de més de 10 persones amb servei d'audioguia”, ha de dir “Visita de grups 
de més de 10 persones sense servei d'audioguia. ” 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
07 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL LLOC DE 
TREBALL DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 28 de novembre de 2013, aprovà 
provisionalment el pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2014. No havent-se 
produït reclamacions contra l’aprovació inicial el pressupost i la plantilla de personal, per a l’exercici 
2014 s’han considerat definitivament aprovats, havent estat publicat al BOPT núm. 297 de 
28.12.2013. 
 
En data 29 d’octubre de 2013, registre d’entrada 15876, el senyor Martín Forné Garcia, funcionari 
de l’Ajuntament de Tortosa, sergent de la Policia Local, presenta sol·licitud per mitjà de la qual 
demana que li sigui concedida la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocacia a i 
exposa que dita compatibilitat no ha d’impedir ni anar en detriment de l’estricte compliment dels 
seus deures com a policia, complint amb l’horari assignat al seu lloc de treball, sense comprometre 
la seva imparcialitat o independència i sense poder actuar en afers relacionats amb les activitats 
que desenvolupi a la Policia Local de Tortosa o actuant en assumptes contra els interessos de 
l’Ajuntament de Tortosa. Tot això, amb la corresponent reducció de retribucions si el complement 
específic assignat al lloc de sergent supera el 30% de les retribucions bàsiques, exclosos els 
conceptes que tinguin per origen l’antiguitat. 
 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques regula el règim de dedicació del personal al seu servei a un sol lloc de 
treball, sense més excepcions que les que demani el propi servei públic, respectant l’exercici de les 
activitats privades que no puguin impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o 
comprometre la seva imparcialitat o independència. 
 
L’article 11.4 de la Llei 53/1984 disposa que es podrà reconèixer compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats privades al personal que desenvolupi llocs de treball que comportin la percepció de 
complements específics, o concepte equiparable, la quantitat del qual no superi el 30 per 100 de la 
seva retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat. 
  
El senyor Martí Forné Garcia ocupa a l’Ajuntament de Tortosa un lloc de treball a jornada sencera 
que té assignades unes retribucions bàsiques anuals, exclosos els conceptes que tenen el seu 
origen en l’antiguitat, per import de 14.712,46€ i un complement específic anual de 23.689,32€. 
 
El complement específic del lloc de  treball de sergent supera el límit del 30% establert per la Llei 
per tal de poder reconèixer al senyor Martín Forné Garcia la compatibilitat per a l’exercici de 
l’activitat privada de l’advocacia. 
 
Vista l’informe emès pel departament de Recursos Humans en data 29 de novembre de 2013, 
relatiu al reconeixement al senyor Martín Forné Garcia de la compatibilitat per a l’exercici de 
l’activitat privada de l’advocacia. 
 
Vista l’informe - proposta emès pel departament de Recursos Humans en data 23 de gener de 
2014, fiscalitzat i conforme per la Intervenció municipal, on es proposa la modificació del 
complement específic del lloc de treball de sergent per tal que no superi el 30 per 100 de la seva 
retribució bàsica exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 29 de gener 
de 2014. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Modificar el complement específic actual del lloc de treball de sergent, assignant-li un 
import de 283,27 euros mensuals, als efectes que no superi el 30% de les retribucions bàsiques 
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exclosos els conceptes que tinguin per origen l’antiguitat, requisit legal per poder autoritzar al 
senyor Martín Forné Garcia la compatibilitat per a l’activitat privada d’exercici de l’advocacia. 
 
SEGON - La modificació tindrà efectes a partir de la data de concessió al senyor Martí Forné Garcia 
de la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocacia”. 
 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Com ja hem dit en Junta de Portaveus, de propostes dels 
grups municipals n’hi ha nou. De les 9 propostes, concretament la 8, la 13 i la 14 eren propostes 
d’Iniciativa per Catalunya, de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya que tenien 
el mateix, pràcticament, el mateix contingut totes elles.  
 
De fet, aquesta era una moció tipus que havia fet arribar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a 
diferents grups municipals per procedir a la seva aprovació. El que fem és que aquestes 3 propostes 
queden retirades de l’ordre del dia i són substituïdes per una proposta que és idèntica a les 
anteriors, fent constar el que havíem dit de que era una proposta que ens feia arribar la Plataforma 
d’Afectats de la Hipoteca, i la subscrivim tots els grups municipals, inclús aquells que no l’havien 
presentat.  
 
Per tant, el que fem és que la proposta és la mateixa, fent constar que és aportada per la 
Plataforma malgrat subscrita per tots els grups municipals i, per tant, encara que estigui subscrita 
per tots els grups municipals i, òbviament, s’aprovarà per unanimitat de tots els regidors i regidores 
presents, farem la presentació habitual, començant de menor a major amb el que és la habitual 
dinàmica quan una proposta ve signada per tots els regidors i regidores presents. 
 
 

*-*-* 
 
 
08 - PROPOSTA QUE SUBSCRIUEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS 
FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament per tots els grups municipals: 
 
 
“ INTRODUCCIÓ 
 
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha presentat aquesta moció que els grups 
municipals de l’Ajuntament de Tortosa porten al Ple per al seu debat i presa en consideració.  
 
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de 
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dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes 
hipotecàries o del lloguer de la seva llar. 
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat espanyol i centenars de 
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions 
de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a l'Estat 
espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. 
Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la 
banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això 
suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma 
que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les 
dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica 
anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia Habitacional en el Estado 
español, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'Estat 
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos 
segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament 
insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.  
 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el 
impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està traduint 
també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a 
l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi. 
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb 
els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors 
principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a 
conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de 
mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part 
de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció 
especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de 
complir el dret de propietat. 
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners 
públics. Algunes directament gestionades pel Govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió 
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió 
pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la 
banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social. 
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'Administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de 
l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).  
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics 
per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres. 
Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i 
penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast 
de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.  
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Davant els intents del Govern central de buidar de competències les administracions locals, cal que 
els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la 
població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les 
mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han 
iniciat procediments sancionadors. 
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a utilització 
anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt 
tercer, disposa que en aquests supòsits l'Administració competent haurà d'obrir un expedient 
administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els 
fets sobre els que haurà de dictar una resolució. 
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han 
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de programes 
d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les 
rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació 
d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració pública per que els 
gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com 
penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc 
immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures de 
foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, 
aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord 
amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al 
finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge. 
 
Finalment, l'article 3 del Codi civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i a 
la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació d'emergència 
habitacional. 
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels següents 
acords per part del Ple de l’Ajuntament de Tortosa, 
 

ACORDS 

Primer - Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i 
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret 
a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla municipal d’habitatge, o actualitzar el planejament existent, que 
contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i 
injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la Llei 18/2007. 
 
Tercer - Elaborar i aprovar programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles 
que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats 
financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en 
disposició de l'Administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció 
física des de l'Administració. 
 
Quart - Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin 
els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució 
que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització 
anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, 
caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de 
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les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització 
d’aquesta situació. 
 
Cinquè - Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 
determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no 
s’ha produït l'ocupació de l'immoble.  
 
Sisè - Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com 
preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
Setè - Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa 
finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
Vuitè - Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió, per via telemàtica, a les entitats 
municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. 

 
 
 

Ferran Bel i Accensi 

Alcalde de Tortosa 

 
 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 

Portaveu del GM de CiU 
 
 
 

Antoni Sabaté Ibarz 

Portaveu del GM del PSC 

 
 
 

Jordi Jordan Farnós 

Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa 
 
 
 

Josep Monclús Benet 

Portaveu del GM d’ERC 

 
 
 

Xavier Dalmau Salvia 

Portaveu del GM del PP 
 
 
 

Jordi Casanova Panisello 

Portaveu del GM de PxC ” 

 

 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, el 
nostre grup municipal, com no podia ser de cap altra manera, sempre hem donat, donem i donarem 
suport a qualsevol moció que el que demana és fer complir la llei vigent. 
 
Més enllà de totes les actuacions fraudulentes, gens professionals, de mentides i enganys als 
ciutadans que han comès diverses entitats financeres d’aquest país, unes actuacions que han 
portat a un rescat de moltes d’aquestes entitats, un rescat de desenes de milions d’euros que 
sortiran de les nostres butxaques. La realitat és que aquesta moció l’únic que demana és que es 
faci complir la llei. 
 
No cal ni dir que estem totalment d’acord amb tots els punts de la moció, però sí que ens sorprèn 
que una Llei de l’any 2007 i que ja han passat dos governs diferents per la Generalitat, aquesta Llei 
no s’hagi portat mai a la fi, no? 
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També ens sorprèn que totes les formacions polítiques que han tocar poder s’ha oblidat totalment 
d’aquesta Llei. No sabem si és que ara de “repén”, de “repén” han obert els ulls a la legalitat quan 
fins ara totes aquestes formacions han permès a les entitats financeres totes les aberracions que ja 
hem comentat anteriorment. 
 
També ens agradaria comentar que als consells d’administració d’aquestes entitats hi havia polítics 
de tots els colors i sindicalistes. La veritat és que no volem ser malpensats, però sí que ens crida 
l’atenció que totes aquestes formacions, com que han hagut de tornar favors, podríem dir per 
exemple, doncs, deutes oblidats, deutes perdonats, préstecs sense pagar o refinançats amb unes 
condicions que cap ciutadà tindria possibilitat de tenir, vull dir, sembla, no sé, sembla que aquesta 
Llei no s’hagi fet complir fins a la data perquè no hi ha hagut cap interès per fer-la complir. 
 
Ja hem avançat que donarem suport a la moció perquè en realitat l’únic que demana aquesta 
moció, que és la pura realitat, és que es facin complir una Llei que per massa motius, que ja més o 
menys hem detallat, no s’ha fet complir fins ara. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, Senyores i senyors regidors, bé, la situació 
és evident, no?, ja centenars, potser milers de desnonaments a tot l’Estat. Milers de persones 
sense poder exercir el seu dret a un habitatge digne i milers de situacions de vulnerabilitat i exclusió 
personal, familiar, econòmica i social. 
 
Ens trobem, per tant, davant una situació d’emergència ciutadana que troba una via “d’escape” de 
vegades mitjançant l’ocupació no sempre legal i que, per altra part, implica directament als 
municipis en quant són institucions que estan a la primera línia del front del ciutadà i a la primera 
línia de solucionar els problemes que tenen. 
 
Quines solucions? Doncs bé, aquí ens hem de recolzar en el compliment del mandat constitucional 
de l’article 47 i del mandat que estableix l’Estatut de Catalunya, article 26, entre altres normes 
jurídiques. 
 
Cal lluitar davant d’aquesta situació injusta i esgarrifosa unint esforços i, en aquest sentit, faig una 
crida a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per a que comptin amb nosaltres perquè estem a la 
seva disposició. 
 
Estem d’acord en aquesta moció per totes les posicions que es presenten en aquest sentit. Estem 
d’acord en la moció per la sanció dels immobles permanentment i injustificadament desocupats, 
propietat d’entitats financeres i altres grans empreses, com ho estem també amb aquelles 
actuacions que regulen socialment les actuacions d’entitats financeres molt especialment en 
l’àmbit hipotecari. 
 
Cal adoptar, previ estudi i reflexió, les mesures proposades en la moció, però cal ser realistes ja que 
un propietari que paga els impostos i compleix les normatives no està obligat, creiem que no està 
obligat en primera instància i que no se’l pot obligar, creiem, i altra cosa és complir-lo a cedir un 
habitatge. 
 
Cal buscar solucions com també cal evitar situacions abusives i fora de compliment amb les 
mínimes normes de convivència veïnal. 
 
Cal buscar solucions, i en aquest sentit cal demanar a la Generalitat de Catalunya que té la 
competència exclusiva en matèria d’habitatge, que actuï ràpidament i profundament en aquest 
àmbit i sentit. Per tant, el nostre posicionament serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
saludar als membres que una vegada més ens acompanyen aquí de la Plataforma d’Afectats per la 
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Hipoteca i, en primer lloc, celebrar, no?, que per unanimitat l’Ajuntament de Tortosa avui aprovi 
aquesta moció que ens ha fet arribar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i que s’està aprovant, 
sortosament, a molts ajuntaments del país. 
 
Una moció que el que pretén és que l’Ajuntament sancioni aquells bancs i grans empreses que 
tenen immobles de manera permanent desocupats. 
 
Això succeeix en un moment en que tothom coneix que estem en una situació de greu crisi 
econòmica que ha portat a molta gent a l’atur i que, desgraciadament, no poden pagar les quotes 
de les hipoteques i, paral·lelament, s’estan produint a l’Estat espanyol, des de l’any 2007 i fins 
l’actualitat, ja es porten 500.000 desnonaments, com la mateixa moció diu. En el cas concret de 
Catalunya gairebé 100.000. 
 
A més a més i de manera paradoxal, el que passa és que Espanya, o l’Estat espanyol i Catalunya 
som el país d’Europa que més pisos buits té, un 13% del total i, a més a més, és el país també que 
té menys pisos socials, només un 2%. Per tant, una situació dantesca, que és normal que els 
ciutadans visquin com la viuen quan son desnonats o desnonades famílies senceres. 
 
L’Ajuntament de Terrassa, a partir de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, va instar a que els 
ajuntaments prenguessin mesures en aquest sentit i, a partir d’aquí, la Plataforma presenta 
aquesta moció amb els següents acords que jo crec que són importants de llegir per a que la 
ciutadania els pugui conèixer. 
 
En primer lloc, manifestar, per part de l’Ajuntament, el compromís d'engegar mesures amb l'objectiu 
de garantir el dret a l'habitatge de tots els ciutadans. 
 
En segon lloc, elaborar, per part de l’Ajuntament, un Pla municipal d’habitatge per evitar, 
precisament. Aquesta desocupació permanent i injustificada d’habitatges quan hi ha molta gent 
que està al carrer. 
 
En tercer lloc, elaborar i aprovar programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en aquesta situació de permanent desocupació. 
 
Un quart punt de la moció de la PAH és instruir procediments administratius un cop detectada la 
desocupació, requerint al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot 
informant-lo de les activitats de foment que des de l’Ajuntament ens comprometem per facilitar el 
dret de l’habitatge. 
 
I el cinquè punt és imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar fins a 100.000 euros. 
 
Per tant, diferents punts, també instar al Govern de la Generalitat a emprendre més accions en 
matèria d’habitatge per evitar aquests desnonaments i garantir l’habitatge com un dret, tal i com 
marca l’Estatut d’Autonomia i la Constitució que moltes vegades molts defensen i que després no 
apliquen. 
 
Per tant el nostre vot serà, com no podria ser d’altra forma, favorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, es tracta d’una moció que 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va demanar al grup municipal d’Esquerra, també a altres 
grups, que presentés per a l’aprovació en aquest Ple ordinari d’avui. I nosaltres així ho hem fet, 
l’hem presentat en nom d’ells. 
 
És una moció que, davant del greu problema d’accés a la “vivenda” que ha generat lo que entre 
cometes podríem dir la crisi, busca posar mesures de pressió sobre els pisos buits que estan en 
mans d’entitats bancàries i també de grans empreses que tenen a Tortosa immobles en propietat i 

- 25 / 59 -           JACE / sbh 
  



que els tenen desocupats. Es tracta d’això. 
 
Les mesures ja les ha llegit el company abans, els punts de la moció. I el que pensàvem el nostre 
grup és que aquestes mesures passarien per què l’Ajuntament faci una mena de registre o de 
reglament d’habitatges que no estan habitats i posteriorment reclamar als propietaris que els 
destinin a lloguer social. I, com ja s’ha dit, se’ls poden aplicar sancions que poden arribar fins als 
100.000€. 
 
No ho vull fer més llarg perquè crec que aquí el protagonisme l’ha de tenir, doncs, que la moció 
s’aprova per unanimitat pel que sembla que s’ha discutit a la Junta de Portaveus. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. En primer lloc, també saludar 
als membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre que avui ens 
acompanyen. Moltes gràcies. 
 
És evident que davant de la crisi de la greu crisi econòmica davant la situació creada per l’atur i la 
desesperació per a moltes famílies no podem, no podem, essent un partit que defensa i ha 
defensat sempre els valors de la solidaritat i la fraternitat, quedar-nos al marge d’aquest sofriment. I 
per això avui no podem altra cosa que donar suport a aquesta moció. 
 
Agrair també a la resta de grups proposants, ja que el nostre partit no va presentar la moció atenent 
la demanda de la Plataforma per tal de respectar un consens unitari. I és per això que l’important 
avui és que la moció s’aprovarà per unanimitat per aquest plenari, perquè creiem que és de justícia 
allò que proposa la Plataforma. 
 
I no només votarem que sí, sinó que també vigilarem el compliment d’això que estem aprovant, no?, 
en aquest plenari, per part de l’equip de Govern, en el sentit de que no volem que sigui paper 
mullat, un brindis al sol i que volem que realment el Govern faci allò que demana la moció, entre 
altres coses, que és elaborar un cens de cases ocupades per poder dur a terme la moció. 
 
Dit això, tornem a repetir que recolzem, perquè es tracta d’una mesura de justícia social, una 
proposta justa i necessària. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta és 
una moció que com han dit els companys que m’han precedit, la presenta la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, que ja aprofito també per saludar, i que celebrem que avui també s’aprovi per 
unanimitat de tots els regidors i de tots els grups municipals presents en aquest Ajuntament. 
 
Tal i com descriu la moció presentada elaborada per la Plataforma, l’actual crisi ha impactat a 
moltes i moltes famílies del nostre país i moltes d’elles no han pogut fer front a les quotes 
hipotecàries i, per tant, han hagut de marxar, han estat desnonades de casa seva, amb nombrosos 
desnonaments. 
 
No hem d’oblidar, però, que tenim una regulació hipotecària, que malauradament no és 
competència de Catalunya, sinó que és una competència de l’Estat i, per tant, des del Govern de la 
Generalitat no es pot regular en aquest sentit pel que fa a la modificació de la Llei hipotecària. Tot i 
això, precisament la setmana que ve, al Congrés dels Diputats, hi haurà una proposta del Parlament 
de Catalunya aprovada per totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya, on s’intentarà 
que, en la línia de la segona oportunitat, una proposta també consensuada amb la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca al seu moment, ara fa un any, que finalment entrarà a debatre’s al 
Congrés dels Diputats i que pretenem, intentarem que des del Congrés dels Diputats, els partits 
grans, els partits grans que estan a nivell de l’Estat ens puguin donar suport a aquesta proposta del 
Parlament que tant hem treballat per tal de poder tenir aquesta segona oportunitat, les famílies. 
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Mentrestant, des del Govern aquest any s’han creat aquests nous ajuts també per a famílies 
desnonades, per a famílies que tenen aquest risc d’exclusió social residencial.  
 
També està properament a punt de sortir també l’impost sobre habitatges buits, també un impost 
que ens permetrà, en la línia del que estem avui també aprovant. O convenis amb entitats 
financeres per tal de que posin a disposició el parc seu, per a un parc públic de lloguer a preus 
reduïts, a preus accessibles a estes famílies. Això també ho estem fent des de l’Ajuntament de 
Tortosa amb algunes entitats financeres, tot i que reconeixem que encara és insuficient i que no 
tenim els suficients pisos per donar resposta a totes les famílies que així ho necessiten. 
 
A banda, també creiem que a l’hora de poder efectuar aquest reglament, que avui ens encomanem 
a fer, a portar a terme, també tenim present que molts ajuntaments ja hi estan treballant i, per tant, 
de poder treballar conjuntament amb altres municipis per veure com portem a terme aquest 
reglament que sabem que ens molts casos ens podem trobar que serà impugnat, per tant, hi hem 
de treballat i fer-lo de manera molt curosa. També creiem que és important que es reguli en 
aquelles ocupacions que estan generant problemes de convivència en moltes comunitats, i aquí 
tenim el cas d’alguna comunitat de Tortosa que està patint aquesta situació, perquè també creiem 
que aquí les entitats financeres no estan actuant com haurien d’actuar. 
 
Per tant, creiem molt convenient fer aquest pas, sempre tenint present que no es queda aquí, que 
aquí no es resolen els problemes d’exclusió social residencials, que només multant o sancionant a 
determinats bancs o sancionant unes determinades actuacions no es resoldrà aquest problema 
d’exclusió social residencial, però mentrestant, continuar treballant per tal de poder vèncer aquesta 
situació que creiem que afecta a tantes i tantes famílies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltíssimes gràcies senyora Roigé. Entenc, per tant, que 
la proposta, que ja vindrà i la incorporarem posteriorment, senyor secretari, signada per tots els 
portaveus i que no tornaré a llegir perquè ja ho ha estat de diferents formes per diferents portaveus, 
queda aprovada per unanimitat de tots els regidors i regidores. 
 
Em permetran transmetre la felicitació a la Plataforma, que és la que va instar als grups municipals 
a la seva aprovació i que han gaudit d’aquesta unanimitat. Moltes gràcies i també moltes gràcies 
per la seva assistència en aquesta sessió plenària. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RECLAMAR A LA CAMBRA 
OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA PERQUÈ PROMOGUI EL COMERÇ I LA 
INDÚSTRIA A LES COMARQUES DE L’EBRE, QUE ÉS EL SEU OBJECTIU EN LA SEVA DEMARCACIÓ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que en les últimes setmanes ens hem assabentat per la premsa que la Cambra de Comerç 
de Tortosa ha viatjat a altres continents acompanyant a més d'un centenar d'empreses nacionals. 
 
Atès que les dades d'atur a les Terres de l’Ebre són terribles i desesperants, amb 3000 aturats a la 
ciutat segons les últimes dades (desembre 2013)  
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disponibles. 
 
Atès que especialment entre la població jove aquestes dades es disparen fins a més enllà del 47% 
d'atur. 
 
Atès que el principal objectiu de la Cambra Oficial de Comerç de Tortosa és promoure el comerç i la 
indústria en l’extrem sud de Catalunya, segons consta a la seva pagina web. 
 
Atès que les funcions de les Cambres han de ser, tal com la llei estableix, de caràcter públic 
administratiu, emissió d'informes, recopilació d'usos mercantils, expedició de certificats i la 
promoció de productes espanyols en l’exterior. 
 
Atès que les cambres són un servei orientat a la petita i mitja empresa de la demarcació (Terres de 
l’Ebre) per oferir assessorament i informació sobre: normatives tècniques de fabricació, implantació 
de sistemes d'assegurament de la qualitat, oferta de sòl industrial existent en la demarcació de la 
Cambra (Terres de l’Ebre), línies de finançament de les inversions, ajudes existents per part de totes 
les administracions i institucions i assessorament tecnològic en matèria de recerca i 
desenvolupament. 
 
Atès que portar a empreses nacionals al seu trasllat a altres continents no esta en les seves 
funcions i aixeca greus sospites de recerca d'ampliació de beneficis sobre la base de mà d'obra 
molt barata, amb nul·la o molt poca preparació, sense drets laborals i sense el pagament dels 
corresponents impostos, mentre es deixa sense ocupació als autòctons, amb molta més  
experiència i preparació, condemnant-los a la misèria. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de PxC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
acords: 
 
1 - Reclamar a la Cambra Oficial de Comerç de Tortosa que compleixi amb el seu objectiu de 
promoure el comerç i la indústria en la seva demarcació, les Terres de l’Ebre. 
 
2 - Reclamar a la Cambra de Comerç de Tortosa que els seus contactes amb empreses siguin per 
portar centres de producció i de distribució dels seus productes a les nostres comarques, donant 
ocupació als treballadors de les nostres comarques. Unes comarques més que castigades per l’atur. 
 
3 - Reclamar a la Cambra de Comerç de Tortosa que faci promoció dels nostres productes, 
especialment dels excel·lents productes de les nostres comarques i dels produïts aquí, en altres 
països, però sempre que siguin originaris de les nostres comarques i produïts aquí per empreses 
nacionals i amb treballadors autòctons de les nostres comarques. 
 
4 - L'Ajuntament oferirà diàleg a la Cambra de Comerç de Tortosa per facilitar, dins de les seves 
possibilitats, qualsevol possibilitat d’instal·lació de centres de producció i distribució a les nostres 
comarques, sempre que això suposi la creació d'ocupació per als autòctons. 
 
5 - Comunicar els presents acords, de forma telemàtica, a la Cambra de Comerç de Tortosa, a les 
associacions empresarials de les nostres comarques, a les organitzacions sindicals, al Servei 
Ocupacional Català, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i a la premsa local i comarcal. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, em sembla que la 
moció és molt clara, és molt evident. 
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La veritat és que en aquestes últimes setmanes ens hem assabentat a través de la premsa que la 
Cambra de Comerç de Tortosa ha viatjat a altres continents acompanyant a més d’un centenar 
d’empreses nacionals. 
 
Tots tenim clar que les dades d’atur són a casa nostra, aquí, són terribles i desesperants. La veritat 
és que hi ha 3.000 aturats només a la ciutat de Tortosa segons les dades, les últimes dades 
disponibles que són del mes de desembre de l’any passat. També és cert que entre la població jove 
aquestes dades es disparen fins més enllà del 47% d’atur.  
 
Només cal entrar a la pàgina web de la Cambra Oficial de Comerç de Tortosa per veure que el seu 
principal objectiu és promoure el comerç i la indústria a l’extrem sud de Catalunya, o sigui, a les 
Terres de l’Ebre. 
 
També, tal com diu la llei, les funcions de les cambres han de ser de caràcter públic, administratiu, 
emissió d’informes, recopilació d’usos mercantils, expedició de certificats i la promoció dels 
productes espanyols a l’exterior. 
 
També les cambres de comerç, tots ho sabem, són un servei orientat a la petita i mitjana empresa 
de la seva demarcació, en el cas de la de Tortosa, les Terres de l’Ebre, per oferir assessorament i 
informació sobre normatives tècniques de fabricació, implantació de sistemes d’assegurament de la 
qualitat, oferta de sòl industrial existent a la seva demarcació, Terres de l’Ebre, línies de 
finançament de les inversions, ajudes existents per part de totes les administracions i institucions i 
assessorament tecnològic en matèria de recerca i desenvolupament. 
 
La veritat és que no veiem per enlloc que la funció de la Cambra de Comerç hagi de ser emportar-se 
empreses d’aquí a altres continents perquè això, a veure, el primer que fa pensar és que això 
només busca ampliació de beneficis ràpidament en base a mà d’obra molt barata, amb nul·la o molt 
poca preparació, sense drets laborals i sense el pagament dels corresponents impostos mentre, 
desgraciadament, es deixa sense ocupació a la gent d’aquí, als autòctons, amb moltíssima més 
experiència i preparació i se’ls condemna a la misèria. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Reclamar a la Cambra Oficial de Comerç de Tortosa que compleixi amb el seu objectiu de 
promoure el comerç i la indústria dintre de la seva demarcació, les Terres de l’Ebre. 
 
Segon: Reclamar a la Cambra de Comerç de Tortosa que els seus contactes amb empreses siguin 
per portar centres de producció i de distribució dels seus productes a les nostres comarques, 
donant ocupació als treballadors de les nostres comarques. Unes comarques castigadíssimes per 
l’atur. 
 
Tercer: Reclamar a la Cambra de Comerç de Tortosa que faci promoció dels nostres productes, 
especialment dels excel·lents productes de les nostres comarques i dels que produïm aquí, en altres 
països, però sempre que siguin originaris de les nostres comarques i que la producció estigui feta 
aquí per empreses d’aquí i amb treballadors autòctons d’aquí.  
 
Quart: L'Ajuntament oferirà diàleg, sempre, a la Cambra de Comerç de Tortosa per facilitar, dins de 
les seves possibilitats, naturalment, qualsevol possibilitat d’instal·lació de centres de producció i 
distribució a les nostres comarques, sempre i quan això suposi la creació de feina pels autòctons. 
 
I cinquè: Comunicar els presents acords de forma telemàtica a la Cambra de Comerç de Tortosa, a 
les associacions empresarials de les nostres comarques, a les organitzacions sindicals, al Servei 
Ocupacional Català, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i a la premsa local i comarcal. Moltes 
gràcies. 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un 
vot a favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC, i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1). 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RECLAMAR LA 
COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN LA LLUITA CONTRA LA IMMIGRACIÓ IL·LEGAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que la lluita contra la immigració il·legal és un dels grans problemes de tots els governs 
occidentals. 
 
Atès que cada dia tenim notícies a la premsa d'actes delictius protagonitzats per immigrants, fins al 
punt que fa molt pocs dies, la premsa publicava que el 90% dels robatoris en habitatges són 
comesos per immigrants, en situació il·legal o irregular en moltíssims casos. 
 
Atès que tot tipus de delictes han augmentant de forma espectacular des de l’inici del segle 21 i 
que la gran majoria són protagonitzats per immigrants il·legals o irregulars, segons totes les 
estadístiques oficials, moltes d'elles recollides per la premsa des de fa anys. 
 
Atès que la població immigrant que compleix alguna condemna a les nostres presons segueix 
augmentant cada dia, fins al punt de ser ja més del 40% a les presons catalanes - i la meitat d'ells 
són immigrants il·legals -. 
 
Atès que els immigrants il·legals no poden treballar legalment al nostre país i no són més que una 
carrega per a les arques públiques, ja que no aporten res més que problemes, violència, 
inseguretat, malalties que ja estaven desaparegudes al món occidental i cost econòmic. 
 
Atès que molts d'aquests immigrants arriben de forma il·legal al nostre país, mitjançant màfies de 
tracta de persones i omplen les nostres ciutats de violència i prostitució. 
 
Atès que aquesta prostitució, encara no sent una activitat il·legal, provoca gravíssims problemes als 
nostres carrers i en aquells edificis d'habitatges on aquestes màfies de tracta de persones 
col·loquen prostíbuls il·legals, amb el consegüent problema per al veïnat en veure's afegits 
problemes com el tràfic de drogues, abús de l’alcohol, crits, brutícia i presencia de tot tipus de 
personatges propis d'aquest miserable negoci. 
 
Atès que la immigració il·legal no fa altra cosa que augmentar, de forma cada vegada més  
alarmant, l’economia submergida, economia que no aporta res a les arques públiques i que 
destrueix ocupació legal i qualsevol mínima condició laboral. 
 
Atès que una de les màximes preocupacions de les forces de seguretat i de les administracions 
públiques ha de ser garantir la seguretat dels ciutadans i combatre el crim, el delicte, la immigració 
il·legal i les màfies internacionals que actuen al nostre país. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de PxC proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 
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1 - L'Ajuntament de Tortosa farà totes les actuacions necessàries per combatre i perseguir la 
immigració il·legal a la nostra ciutat. 
 
2 - L'Ajuntament de Tortosa posarà a la disposició de la Policia Nacional, institució que té les 
competències en matèria d'immigració, tots aquells expedients delictius aportats per la Policia Local 
o els Mossos d’Esquadra en actuació conjunta amb la Policia Local, que continguin dades de 
persones immigrants perquè la Policia Nacional pugui determinar la legalitat de la situació 
d'aquestes persones al nostre país i iniciar, cas de situació il·legal o irregular, el corresponent tràmit 
d'expulsió i/o deportació. 
 
3 - L'Ajuntament de Tortosa es personarà com a acusació particular en tots els delictes que, arribats 
als jutjats, siguin comesos per immigrants il·legals i sol·licitarà la seva immediata deportació. 
 
4 - L'Ajuntament de Tortosa no empadronarà a cap immigrant en situació il·legal o irregular, posant 
immediatament les dades d'aquesta persona en mans de la Policia Nacional. 
 
5 - Els serveis socials no atendran a cap immigrant il·legal, excepte la bàsica ajuda humanitària, 
donant les dades d'aquesta persona a les forces de seguretat locals perquè siguin transferides a la 
Policia Nacional. 
 
6 - Comunicar els presents acords, de forma telemàtica, a la Policia Local, a la comissaria territorial 
dels Mossos d’Esquadra, a la comissaria de la Policia Nacional a Tortosa, a les associacions 
empresarials de les nostres comarques, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions no 
governamentals, a les associacions de comerciants i a les associacions de veïns de la nostra 
ciutat.“ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, tots sabem, i si no ho 
sabem ho hauríem de saber, que la lluita contra la immigració il·legal és un dels grans problemes de 
tots els governs occidentals. 
 
Cada dia, desgraciadament, tenim notícia per la premsa d’actes delictius protagonitzats per 
immigrants, fins el punt que fa mols pocs dies, no fa encara, em sembla que no fa ni una setmana, 
es publicava que el 90% dels robatoris en habitatges són comesos per immigrants. El 90%, en 
situació il·legal o irregular en molts d’aquests casos. 
 
També es veritat, i només cal fer un recull de premsa per veure que tot tipus de delictes han 
augmentat de forma espectacular des de l’inici del segle XXI i que la gran majoria són 
protagonitzats per immigrants il·legals o irregulars, segons totes les estadístiques oficials i que, com 
ja hem dit, la premsa en recull quantitat cada dia. 
 
També volem recordar, i no és la primera vegada que ho diem, que la població immigrant que 
compleix alguna condemna a les nostres presons segueix augmentant cada dia, fins el punt de ser 
ja més del 40% a les presons catalanes, i d’aquest 40% la meitat són immigrants il·legals. 
 
També és cert que els immigrants il·legals no poden treballar de forma legal al nostre país i no són 
més que una càrrega per a les arques públiques, ja que no aporten res més que problemes, 
violència, inseguretat, malalties que ja estaven desaparegudes al món occidental i, evidentment, un 
gran cost econòmic per a les butxaques dels d’aquí, dels de casa. 
 
Molts d’aquests immigrants arriben, tots ho sabem, tots veiem la tele, de forma il·legal al nostre país 
mitjançant màfies de tracte de persones i omplin les nostres ciutats, en massa casos, de violència i 
prostitució. La prostitució, tot i que no és una activitat il·legal, sí que també és veritat que provoca 
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gravíssims problemes als nostres carrers i en tots aquells edificis d’habitatges on aquestes màfies 
de tracte de persones col·loquen prostíbuls il·legals amb el consegüent problema per al veïnat en 
veure’s com s’hi afegeixen problemes de tot tipus: tràfic de drogues, abús d’alcohol, crits, brutícia, 
en fi, tots ho sabem. 
 
La immigració il·legal, també no fa gaires dies, el tècnics del Ministeri d’Hisenda advertien de que 
l’economia submergida pràcticament ja és el 25% del PIB, el qual suposa 250.000 milions d’euros 
cada any. Si aquests 250.000 milions d’euros cada anys tinguessin o paguessin la proporció 
d’impostos que els hi tocaria, probablement estaríem parlant de que les arques públiques 
ingressarien entre 50.000 i 75.000 milions d’euros aproximadament. 
 
És evident que la immigració il·legal l’únic que fa és que aquesta economia submergia continuï 
amunt i destrueixi feina, que seria legal, feines legals que farien o que fan la gent d’aquí. 
Evidentment, també fa que es perdin condicions laborals, que arribéssim a parlar d’horaris 
tercermundistes i altres moltes coses que no hi entraré per falta de temps.  
 
I també és veritat, i això tampoc no ens hem d’enganyar ni hem d’enganyar a ningú que una de les 
màximes preocupacions de les forces de seguretat i de les administracions públiques ha de ser 
garantir la seguretat dels ciutadans i combatre el crim el delicte, la immigració il·legal i sobretot les 
màfies internacionals que actuen al nostre país. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple el següents acords: 
 
Primer: L'Ajuntament de Tortosa farà totes les actuacions necessàries per combatre i perseguir la 
immigració il·legal a la nostra ciutat. 
 
Segon: L'Ajuntament de Tortosa posarà a la disposició de la Policia Nacional, institució que té les 
competències en matèria d'immigració, tots aquells expedients delictius aportats per la Policia Local 
o els Mossos d’Esquadra en actuació conjunta amb la Policia Local, que continguin dades de 
persones immigrants perquè la Policia Nacional pugui determinar la legalitat de la situació 
d'aquestes persones al nostre país i iniciar, si fos el cas, el corresponent tràmit d'expulsió i/o 
deportació. 
 
Tercer: L'Ajuntament de Tortosa es personarà com a acusació particular en tots els delictes que, 
arribats als jutjats, siguin comesos per immigrants il·legals i sol·licitarà la seva immediata 
deportació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, hauria d’anar finalitzant. Passa 30 
segons. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament reprèn la seva intervenció el Sr. Casanova: Val, acabo de seguida. 
 
O sigui, també demanaríem que no s’empadronés a cap immigrant il·legal, que els Serveis Socials 
no atenguin a cap immigrant il·legal, excepte la bàsica ajuda humanitària. I comunicar aquests 
acords de forma telemàtica, doncs, a Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i  
associacions empresarials, sindicals, a les ONG’s i a les associacions de comerciants i veïns de la 
nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 

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

- 32 / 59 -           JACE / sbh 
  



 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA INSTANT LA URBANITZACIÓ 
DE LA PLAÇA DE MOSSÈN SOL I LA MILLORA D’APARCAMENTS EN EL BARRI DEL RASTRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per 
Tortosa - Entesa: 
 
 
“ El barri del Rastre de Tortosa, situat en una de les parts històriques de la ciutat, esta estructurat al 
voltant de la plaça de Mossèn Sol, construïda a partir de l'enderrocament de la muralla medieval, 
fet que permeté la construcció del primer eixample extramurs. 
 
La plaça de Mossèn Sol es troba, actualment, en un estat de deixadesa que es fa palès amb un 
paviment deficient, unes voreres inacabades i amb molts desperfectes així com altres elements 
deteriorats. De fet, la nova urbanització d'aquesta plaça així com la millora de tot el mobiliari urbà 
ha estat i és una de les reivindicacions del moviment veïnal i social del barri del Rastre i del 
municipi de Tortosa. 
 
D'altra banda, el barri del Rastre, mostra una mancança important d'aparcaments, la qual s'ha 
agreujat amb la pavimentació i peatonalització de diferents carrers del barri. En aquest sentit, el 
Govern municipal tenia previst la construcció d'un aparcament soterrat en la plaça d'aquest barri, el 
qual, finalment, ha estat desestimat per la seua inviabilitat i la no cessió dels terrenys  
que l’havien de fer possible. 
 
Atès que la plaça de Mossèn Sol del Rastre es troba en un estat deficient, i es preveia que la seua 
urbanització, vinculada a la construcció del nou aparcament, és realitzés des del 2011 fins el 2013 
segons el Pla d’actuació municipal. 
 
Atès que l'aparcament soterrat del Rastre ha estat desestimat per l'actual Govern municipal, tot i 
que s'havia de construir entre el 2012 i 2013. 
 
Per tot això el Ple municipal acorda, 
 
PRIMER. Iniciar la redacció del projecte d'urbanització de la plaça de Mossèn Sol i executar la seua 
realització el més prompte possible, consensuant el projecte amb el moviment veïnal del barri. 
 
SEGON. Estudiar la implantació de la zona verda en diferents indrets del barri del Rastre per a 
facilitar l'aparcament als veïns i comerciants de la zona, consensuant la proposta amb el moviment 
veïnal del barri. “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnos: Senyor alcalde, regidors i regidores, presentem una proposta molt relacionada amb 
la nostra ciutat, no?, i molt concreta que, tal i com indica el seu títol, instem aquí a l’Ajuntament a la 
urbanització i a la rehabilitació de la plaça de Mossèn Sol i a la millora dels aparcaments al barri del 
Rastre. 
 
En primer lloc, a títol introductori, dir que al barri del Rastre, un dels més tradicionals i populars de 
la nostra ciutat, no se li escapa a ningú que té dos grans problemàtiques. La primera seria el tema 
de l’aparcament, molt dificultós per als veïns, per a tota la gent que hi treballa.  
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I a banda del tema del aparcament, l’altra gran problemàtica que en aquests moments també 
pensem que s’ha de resoldre és la situació d’abandonament en que es troba la plaça de Mossèn 
Sol, coneguda popularment com la plaça del Rastre, que és una de les més importants també de la 
ciutat i que a vista de tothom està en un mal estat, no?. Tenim el paviment molt deteriorat, hi ha 
molts clots que de quan en quan s’intenten arranjar però que, com no es fa de manera estructural, 
torna a sortir la mateixa problemàtica. Tenim el poc mobiliari urbà que existeix totalment degradat, 
per no parlar de les voreres que també estan totalment trencades. 
 
És evident que aquesta situació dóna una imatge negativa del barri i per això, tant la demanda de 
millora dels aparcaments com la rehabilitació d’aquesta plaça, són dos de les demandes principals 
de les associacions de veïns d’aquest barri. 
 
Per una altra banda, l’equip de Govern preveia, per millorar aquesta situació, la construcció d’un 
aparcament soterrat a la mateixa plaça i després la urbanització de la mateixa, així consta al mateix 
Pla d’Actuació Municipal, al PAM, que s’havia de realitzar des de l’any 2011 i inaugurar-se a l’any 
2013 però a finals d’aquest any, de tothom és conegut que finalment l’equip de Govern s’ha fet 
enrera i que no es farà l’aparcament soterrat del Rastre i, per tant, tot allò que s’havia de fer 
finalment no es realitzarà. 
 
És per això que, en un to totalment positiu,  per part del nostre grup municipal, instem al Ple 
municipal a dos punts. El primer seria, davant d’això que no s’ha fet, començar de nou i, per tant, 
iniciar la redacció del projecte d'urbanització i de rehabilitació d’aquesta plaça, sempre evidentment 
consensuant el projecte amb l’Associació de Veïns i els diferents afectats. 
 
I en segon lloc, per intentar solucionar el tema de l’aparcament, estudiar també la implantació de la 
zona verda en diferents carrers del barri. 
 
Per tant, fem aquesta proposta en to positiu per a la millora, com diu la nostra moció, del barri del 
Rastre, tant pel que fa a l’aparcament com a la urbanització de la plaça Mossèn Sol. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, abans d’entrar directament a la moció, només 
recordar als tortosins que l’únic grup municipal que està en contra de la immigració il·legal é 
Plataforma per Catalunya; tot els demés estan, sembla ser, a favor. 
 
Més enllà d’aquest comentari, entrem directament a la moció que presenta el senyor Jordan. La 
veritat és que estem totalment d’acord en que cal un nou projecte d’urbanització de la plaça 
Mossèn Sol i que, naturalment, que no estigui lligat a altres projectes qu ja sabem que no es faran. 
 
Fa molts pocs dies, aquí mateix, nosaltres ja vam dir que no estàvem d’acord amb la construcció de 
dos pàrquings subterranis pràcticament a 300 metres de distància un de l’altre. 
 
També, la veritat, és que ens sembla correcte que qualsevol nou projecte compti amb el suport dels 
veïns del barri, cosa que ja ens agradaria que passés a tots, a tots els barris de la ciutat que, 
desgraciadament, no sempre passa. 
 
També ens ha semblat correcte la proposta d’un estudi per implantar zones verdes en diferents 
indrets del barri, tot i que això caldria anar, tenir molta culta perquè, clar, això també pot afectar 
directament a les places d’aparcament que quedin, que es puguin fer. 
 
Donarem suport a la moció, ja li em dit, perquè ens sembla absolutament correcta i perquè el que 
demana és fer un nou projecte, amb una nova visió, no el que hi havia fins ara i, sobretot també, 
que queda..., la moció planteja que es tingui en compte l’opinió dels veïns, cosa que ens sembla 
molt important. Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, el barri del 
Rastre o el barri del barranc del Rastre o el barri del barranc del Vall fou bastit a partir del 1864 i va 
ser protagonista del primer eixample fet a la ciutat en l’època moderna. 
 
És seu, com tots saben, de l’Escola de la Mercè, dels Jutjats, de l’Escola d’Art i Disseny i del 
Departament d’Ensenyament entre altres institucions.  
 
I ha estat objecte d’algunes actuacions urbanístiques fa molt poc, al 2011, però segueix essent, i hi 
ha que reconèixer-ho, un altre barri amb mancances i defectes, un altre barri maltractat de la nostra 
ciutat. 
 
La plaça Mossèn Sol, nucli central del barri presenta greus dèficits de tots coneguts. El darrer 
projecte d’urbanitzar-la, inclòs en el Pla d’Actuació Municipal, projectava urbanitzar-la entre el 2011 
i el 2013. Avui continua en l’estat de sempre. 
 
Tanmateix, la construcció d’un pàrquing ha estat igualment fallida i és un altre cas a la ciutat i un 
altre en un indret de Tortosa que necessita urgentment una atenció íntegra, real i realista. 
 
Estem d’acord amb la moció i amb les propostes d’urbanització que planteja i també amb les 
propostes de dotació de zones verdes i d’aparcament, així com el molt necessari, per a nosaltres i 
crec, evidentment, que per a tots, consens amb els veïns del barri. 
 
La nostra posició serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
A veure, en quina realitat a dia d’avui ens trobem al Rastre? Perquè la gent que passa per allí, els 
veïns, ho tenen clar: el veïnat no té on aparcar o té moltes dificultats per aparcar. 
 
La gent que ve de fora, que va a l’Escola Oficial d’Idiomes, a Ensenyament o que va al col·legi de la 
Mercè i ha de portar els xiquets o xiquetes allí, doncs també té dificultats per poder aparcar i això 
dificulta l’accés a la costa dels Capellans, tota aquella zona que hi ha allà i també pegar la volta per 
dalt al Parador. 
 
La gent, com té aquestes dificultats, acaba aparcant damunt les voreres. Les fa malbé, impedeix 
que els veïns hi puguin passar o la gent que va per allí caminant, impedeix que la gent que pugui 
entrar a casa d’ells a lo millor tampoc hi poden entrar, vull dir... 
 
A més a més, una altra de les realitats és que al Rastre existeix un aparcament, un gran 
aparcament privat, això també està allí. 
 
I la plaça del Rastre havia de ser un aparcament soterrat i continua essent, doncs, una espècie 
d’illeta, mal endreçada, envoltada de cotxes. L’empresa que tenia la concessió per fer aquest 
aparcament que es va anunciar, de comú acord amb l’Ajuntament, se li ha rescindit el contracte 
sense demanar-li les penalitzacions previstes, o sigui, aquesta és la realitat del Rastre en aquest 
tema. 
 
Per tant, pensem que cal obrir com més prompte millor l’aparcament del carrer Montcada i, a més, 
donar suport a la moció que el grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa ha portat avui al Ple. 
El grup nostre és de donar suport. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Jordan vagi per endavant que votarem a favor d’aquesta moció. Hi votarem perquè, 
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entre altres coses, el segon punt de la moció reflecteix allò que va proposar el nostre grup municipal 
en els dos plens passats, del mes passat.  
 
En aquell moment el Partit dels Socialistes ja va avançar la possibilitat en aquest Plenari de crear 
una zona verda al barri del Rastre, una proposta que ha estat recollida per Iniciativa per Catalunya, 
al qual des d’aquí agraïm públicament la seva proposta i recolzament.  
 
Perquè no es tracta de qui diu abans les coses, sinó que es tracta de ser capaços com Ajuntament 
d’articular una resposta conjunta al fracàs del pàrquing de la plaça Mossèn Sol. 
  
Per aquesta raó pensem que és necessària una intervenció municipal ràpida per urbanitzar la plaça 
Mossèn Sol, tal i com diu la moció, i que aquesta ha de fer-se de forma consensuada amb el 
moviment veïnal del barri.  
 
Se li ha de donar resposta a uns veïns que fins fa quatre dies havien confiat en que el Govern 
municipal no els defraudaria, com finalment ha passat. Un barri el qual, gràcies a la Llei de barris 
dissenyada i portada a terme pel Govern progressista de la Generalitat de Catalunya encapçalat pel 
PSC, ha canviat la seva configuració, però que és sobretot un barri al que encara queden moltes 
coses per fer.  
 
No podem oblidar que l’aposta pel nucli antic ha estat sempre una aposta dels Socialistes de 
Tortosa. Una aposta per remuntar un barri que avui està més viu que mai, ja que és una de les joies 
del nostre tresor cultural. I s’ha de fer tenint en compte els problemes greus d’estacionament que té 
el barri. Potenciar el Rastre és potenciar Tortosa. Apostar pel Rastre és apostar per la nostra ciutat.  
 
Amb el reconeixement públic del fracàs del pàrquing Mossèn Sol hem vist com el Govern municipal 
no tenia Pla B. A pesar que tots els vents apuntaven que el pàrquing no es faria mai, l’alcalde no va 
planificar el dia desprès, i ara estem en el dia després. És una llàstima.  
 
Per aquesta raó aplaudim la proposta d’Iniciativa per Catalunya, pensem que és una gran proposta i 
que ha de ser assumida per tots els grups d’aquest plenari, perquè s’han de reconèixer i incorporar 
les bones idees, i aquesta senyor Jordan sense dubte ho és i ens trobarà al costat. 
 
Moltes gràcies perquè el seu èxit és l’èxit de tots els tortosins i tortosines.   
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, abans d’entrar 
en la moció, jo es que..., el senyor Roig em penso que no sap res del que va passar abans del 2007, 
perquè si sabés alguna cosa del que va passar al 2007, jo li diria que em digués una obra que va fer 
el Partit Socialista, tant de progrés i tant d’esquerres que m’acaba de dir ara, del barri del Rastre, 
perquè cap obra del barri del Rastre, diguin una, va fer el Govern anterior del Partit Socialista, 
perquè simplement estaven els carrer inicials del barri, que es van fer amb un Govern de 
Convergència i Unió. I aquest Govern de Convergència i Unió ha fet, ha urbanitzat tot l’eixample del 
Rastre, tots els carrers de l’eixample del Rastre, ha fet el portal del Rastre, ha fet la plaça Sant Joan, 
ha fet el carrer Replà, tot això són els carrers que envolten el barri del Rastre i que només queda, 
evidentment, la plaça Mossèn Sol i que si es fa la plaça Mossèn Sol estarà absolutament tot 
urbanitzat. Per tant, ja em diràs què és el que va fer aquest Govern del Partit Socialista, perquè jo 
vaig buscant, vaig pensant i no trobo cap carrer que hagi fet el Partit Socialista.  
 
Bé, en tot cas, entrant en el tema de la moció ja li avanço, senyor Jordan, que no li votarem a favor 
perquè entenem que portar al plenari coses que ja s’estan portant a terme, coses que s’estan 
portant a terme amb absoluta col·laboració amb l’Associació de Veïns, perquè suposo que ja ho deu 
saber perquè, a més, no ens amaguem, sinó que hi ha un contacte directe amb l’Associació de 
Veïns, amb l’alcalde i amb el regidor de barri, el senyor del Pino, amb el qual hi ha un contacte 
continu i es consensuen tots els projectes, a diferència del que passava abans. Ara cada vegada 
que es porta a terme un nou projecte, abans es parla amb totes les associacions de veïns 
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afectades, se’ls presenta els projectes i s’accepten els seus suggeriments o propostes al respecte, 
per tant, s’ha parlat amb ells pel que fa a la situació del barri, pel que fa al que queda pendent i pel 
que fa a la plaça Mossèn Sol especialment. També pel que fa al tema de les zones d’aparcament i, 
per tant, si algú ha parlat amb les associacions de veïns és aquest Govern municipal, aquest Govern 
que és el que cada dia parla amb les associacions de veïns quan fa falta i sinó ho pregunten als 
veïns del Rastre, aquest maltractament que deia el senyor Roig al qual els sotmetem a veure si és 
cert o no, en tot cas, el que estem portant a terme a dia d’avui. 
 
També celebrem que estiguin d’acord amb l’implementació de noves zones per aparcaments 
restringits als veïns, això no és la primera vegada que es portarà a terme a Tortosa, ja s’ha fet en un 
altre barri, al barri de Remolins al Call Jueu, s’ha fet per part d’aquest Govern municipal perquè 
creiem que també cal donar facilitats a aquella gent que aposta per viure en llocs de difícil accés o 
de dificultats per tal d’aparcar, per tant, celebrem i esperem que el dia que ho portem al Ple també 
hi estiguin d’acord amb aquesta aprovació, amb aquest sistema de funcionament al barri del 
Rastre. I també pel que fa al projecte, és un projecte que, a més a més, ja es va presentar en el seu 
moment pel que fa al projecte de la plaça i està aprovat el projecte bàsic, per tant, ja està i, de totes 
formes, una vegada més li torno a dir que portar, a cop de moció, a un plenari diferents aspectes, 
sense portar-ho prèviament a comissió, o al menys preguntar; què hi ha d’això?, és cert que s’està 
portant a terme en relació amb l’Associació de Veïns poder implementar a noves zones o s’està 
treballant com es farà la zona Mossèn Sol, si ens ho preguntessin segurament li podria informar en 
comissió o també m’ho podria presentar, aquestes grans propostes, en comissió i d’aquesta 
manera poder-nos evitar portar-ho en una moció, simplement per tal de voler-se apuntar uns punts 
que entenem que no és el que pertoca quan ja el Govern municipal està fent aquesta feina. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan:  Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
donar les gràcies a tots els grups municipals per haver donat suport a aquesta proposta que una 
vegada més serà rebutjada arran de la majoria absoluta del principal grup, de Convergència i Unió 
que la tomba. 
 
Jo no vull entrar en retrets del què van fer uns, del què van fer els altres, ni si parlen amb els veïns o 
no. Jo sé els veïns el que demanen, els de l’Associació i tots els que hi ha, i la realitat és que hi ha 
dos problemàtiques que són més que evidents. Una és la situació en que es troba l’actual plaça de 
Mossèn Sol, amb una imatge totalment tercermundista, que és vergonyós per als veïns, per a tota la 
ciutat i per als visitants. I en segon lloc, no cal dir que el tema de l’aparcament és també un gran 
problema per als veïns, la qual cosa cal que busquéssim solucions. 
 
És cert que vostès ho van intentar però, al nostre entendre, van fracassar en aquest projecte 
“xapussa” de l’aparcament soterrat de la plaça del Rastre que s’ha difuminat en el temps, és allò 
de: aparcament del Rastre ja no en queda ni Rastre, i que a partir d’aquí nosaltres l’únic que els hi 
demanem és que rectifiquin i que comencin de zero. 
 
Jo entenc que a vostès, utilitzant la majoria absoluta de forma absolutista, els hi costi reconèixer, 
però també estic convençut que prompte, finalment, es tirarà endavant aquesta proposta i, per tant, 
agrair una vegada més a tots els grups que hagin donat suport i lamentar la seva actitud. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Simplement, perquè no sé, la senyora Roigé ha començat 
parlant de mi, de la meva intervenció. Miri, jo li diré: 20 anys abans que nosaltres vam governar, van 
estar governant vostès. Vostès, vostès, eh, vostès i, per tant, aquests 20 anys, el casc antic i és 
sabut per tots els tortosins, estava com estava i nosaltres va ser quan ens vam posar “manos a la 
obra”. 
 
Per un altre costat, el carrer Sant Domènech, m’ha dit una obra: carrer Sant Domènech. I per tant, 
diré que vostès, de la ciutat, han estat governant durant 26, 27 anys i nosaltres, el Govern 
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progressista, vuit. Per tant, és que sempre, sempre tal. I a més a més, a més a més hi ha una cosa 
que vostès sempre fan, sempre parlen de gent que no està aquí, no?, és allò de dir: no, aquell que 
abusa, no?, allò de dir: el típic “abusón” del col·legi, no?, és aquell que abusa dels que no es poden 
defensar. Escolti, deixi’s estar. Parlem del que parlem. 
 
La proposta, senyor Jordan, era molt bona, el felicito i, per tant, com ha dit vostè, esperem que 
poguéssim proposar més propostes en aquest sentit. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor roig, aquells 20 anys que vostè comenta, que eren 
16, dir-li que es van fer aquests carrers que li he dit abans i que vostès al carrer Sant Domènech, 
aquest que diu que van fer, bé, el van executar nosaltres perquè en tot cas vostès no van ser 
capaços ni de fer un dels carrers que estaven previstos a la Llei de barris. I, en tot cas, aquest 
Govern progressista que va entrar a l’any 99, tenint en compte que no havia guanyat les eleccions 
però que es ajuntar amb el Partit Popular, essent a Iniciativa el cap de llista el senyor Sabaté, i va 
poder aconseguir l’alcaldia en aquell moment. Gran Govern progressista amb el suport del Partit 
Popular. I ha continuat sense dir-me cap obra que hagi executat aquest Govern tan progressista. 
 
I pel que fa al senyor Jordan, dir-li que aquests projecte tan “xapussa” també el va aprovar vostè 
perquè va comptar amb el suport d’Iniciativa i, per tant, deu ser un projecte “xapussa” però que 
també vostè en el seu moment va haver de considerar que era prou bo per a aquella plaça. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc, suposo que el senyor Roig deu voler al·lusions. 
No acabarem. Si vol concloure i li cedeix, li toca a vostè el torn perquè com que entenc que el senyor 
Roig tornarà a al·ludir a la senyora Roigé i ens podem passar així tota la nit, ja li donaré a vostè 
després per concloure el debat, senyor Jordan. Té la paraula el senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: No es preocupi, que serè breu. Només recordar-li, jo no li 
recordaré a la senyora Roigé tots els anys que vostès han estat governant i pactant constantment 
amb el Partit Popular. És així, és així mateix, per tant, deixem-ho estar i ja està. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, a banda de lamentar 
el que acaba de passar, només dir-li a la senyora Roigé que la “xapussa” és tota l’operació 
econòmica que vostès van fer amb aquest aparcament vinculat a la zona blava, ampliant-la, que els 
tortosins han hagut de pagar més i que al final, de l’aparcament del Rastre ni rastre. I jo ja sé que 
els hi cou, però és el que hi ha, vull dir, és una autèntica “xapussa”.  
 
A partir d’aquí, vostès no volen rectificar públicament?, vostès mateixos. Jo crec que al seu grup els 
hi fa mal, però encara fa més mal a la ciutat de Tortosa. El nostre grup presenta en positiu dos 
propostes, una després de que aquest projecte no s’hagi fet, comencem de zero i, per tant, 
rehabilitem la plaça del Rastre, la plaça de Mossèn Sol que està en una situació absolutament 
degradable i negativa. I en segon lloc, per intentar solucionar el tema de l’aparcament, estudiem la 
implantació de la zona verda. 
 
Pertant, vostès ho volen rebutjar, tenen tot el dret. Nosaltres considerem que actuen de manera 
absolutista. Moltes gràcies. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de d’I-ET-E (2), PSC 
(3), ERC (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del 
grup municipal de CiU. 
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12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A LA CONTINUÏTAT DE 
LES INVERSIONS EN CONDICIONAMENT I MILLORA HIDRÀULICA AL DELTA DE L’EBRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Convergència i Unió:  
 
 
“ La Llei 18/81, de 1 de juliol, establia que el govern espanyol, a través de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), redactaria i executaria el Pla d’obres de condicionament i abastiment 
de la millora hidràulica del Delta de l’Ebre (PODE), que permeti una millor eficàcia en la distribució 
de l’aigua i en l’abastiment agrícola, recuperant les pèrdues que es produïen en la zona.  
 
La mateixa normativa, modificada posteriorment per la Llei 10/2001 i, seguidament restablerta per 
la Llei 11/2005, establia que es podria destinar a l’abastiment urbà i industrial dels municipis de la 
província de Tarragona un cabal equivalent al recuperat, amb un límit màxim de 4m3/s, prèvia 
concessió administrativa, de forma que l’atorgament no comprometria volums d’aigua de l’Ebre 
addicionals als actualment atorgats pels regadius del Delta, als efectes dels quals es realitzaria, en 
el seu cas, els necessaris reajustaments de les actuals concessions.  
 
Aquestes disposicions legals són les que van motivar la creació del Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT), com a ens gestor de l’aigua transferida per a ús urbà i industrial en els municipis de la 
demarcació de Tarragona. Una situació que, directament relacionada amb la solidaritat de les Terres 
de l’Ebre, ha permès un substancial desenvolupament a la zona del Camp de Tarragona, esdevenint 
un important pol d’atracció i consolidació turística i industrial.  
 
Com a contrapartida, la Llei 18/81 establia que l’aigua transferida estaria subjecta a un cànon que 
es liquidaria per part de la CHE, tot i que es recaptaria per part de la Generalitat de Catalunya. 
D’aquesta forma, el cànon es destinaria, en primer lloc, al PODE. I, seguidament, s’estableix que 
una vegada amortitzades les inversions realitzades per l’Estat i la Generalitat i completades les 
obres i actuacions al Delta de l’Ebre, el 80% del cànon previst revertiria a la CHE i el 20% restant el 
retindria la Generalitat per aplicar-lo a l’execució de les obres que permetin un millor aprofitament 
dels recursos hídrics objecte de concessió, en la part de la conca situada al seu territori.  
 
En data 13 de desembre de 2013, la CHE comunica a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i al 
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) la resolució en virtut de la qual es reverteix el percentatge 
d’aplicació de la recaptació del cànon de derivació, de forma que el 80% passaria a ser gestionat 
per part de la CHE i el 20% restant, per part de l’ACA. Amb aquesta resolució la CHE considera que 
els obres de condicionament i millora de les infraestructures hidràuliques del Delta de l’Ebre ja 
estan realitzades plenament i que en relació al que estableix a la Llei 18/81 ja no cal mantenir la 
distribució del cànon com estava previst inicialment i amb una afectació directa a les obres del 
Delta.  
 
Aquesta situació provoca un greuge important al Delta de l’Ebre per la impossibilitat de continuar 
endavant en les obres de condicionament i millora de les infraestructures hidràuliques que encara 
queden pendents però també les no previstes en el seu moment i que ara representen una 
necessitat. A la vegada, també caldria preveure el manteniment i la reposició de les ja executades 
pel desgast ocasionat amb el pas del temps o per situacions sobrevingudes que també afecten a 
l’estat òptim de la xarxa hidràulica com és el cas, per exemple, de les accions derivades de la lluita 
contra el cargol poma.  
 
Amb aquest nou escenari, es posa en qüestió la viabilitat de continuar caminant en el recorregut de 
l’eficiència dels recursos hídrics que requereix la realització de més actuacions en la infraestructura 
hidràulica al Delta de l’Ebre. 
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Per tot l'exposat, l’Ajuntament de Tortosa aprova la següent moció adoptant els següents ACORDS: 
 
1. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Tortosa a la reversió dels percentatges de distribució de 

la recaptació del cànon de derivació per una suposada assumpció dels objectius inicials 
previstos i que pot comportar la no continuïtat de les inversions necessàries a la infraestructura 
hidràulica del Delta de l’Ebre.  

 
2. Emplaçar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a prendre les mesures legals oportunes per aturar 

l’aplicació de la resolució dictada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), de data 13 de 
desembre de 2013. 

 
3. Instar la CHE i a l’ACA a negociar un nou pla d’inversions al Delta de l’Ebre, de forma 

consensuada amb les Comunitats de Regants i les institucions del territori, per tal de continuar 
caminant en el camí de l’eficiència dels recursos hídrics i, alhora, implementar les actuacions de 
millora, reposició i actualització de la infraestructura hidràulica al Delta de l’Ebre, amb una 
dotació econòmica addicional i complementària per al manteniment de la mateixa.  

 
4. Traslladar els presents acords, via telemàtica, a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a la 
Presidència del Govern Català, al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, al Consorci d’Aigües de Tarragona, a les Comunitats de Regants de l’Esquerra i la 
Dreta de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.  “ 

 
*-*-* 

 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com saben, la Llei 18/81 
establia que el Govern espanyol, a través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de la CHE, 
redactaria i executaria el Pla d’obres de condicionament i abastiment de la millora hidràulica del 
Delta de l’Ebre, el conegut com a PODE, que permetria millorar l’eficàcia pel que fa a la distribució i 
abastiment agrícola d’aigua, recuperant les pèrdues que es produïen. 
 
Com a contrapartida a la portada d’aigua a Tarragona a partir d’aquella Llei, s’establia que l’aigua 
transferida estaria subjecta a un cànon que es liquidaria per part de la CHE i que es recaptaria per 
la Generalitat a través de l’ACA i d’aquesta forma aquest cànon es destinaria en un primer lloc a 
aquestes obres del PODE i seguidament, un cop amortitzades les inversions, repercutia, pel que fa 
al cànon, a la CHE, de manera que acabaria tenint el 80% de la CHE i el 20% l’ACA a diferència del 
que ha estat passant aquests anys, però sempre i quan estiguessin portades a terme totes 
aquestes obres i també el seu manteniment. 
 
Pel que fa el passat 13 de desembre de l’any passat, del 2013, la CHE quan va comunicar a l’ACA i 
al CAT que la Resolució en virtut de la qual procedia a revertir el percentatge d’aquesta recaptació 
del cànon, de manera que a partir de llavors el 20% pertanyeria a l’ACA i el 80% pertanyia a la CHE i 
es considera, en aquesta Resolució, que les obres de condicionament i millora de les 
infraestructures hidràuliques a la zona del Delta ja estaven finalitzades, cosa que no entenem que 
sigui així. Això també suposa un greuge important al delta de l’Ebre pel que fa a la impossibilitat de 
continuar engegant les obres de condicionament i millora de les infraestructures hidràuliques i 
tampoc es preveu què passarà amb aquest manteniment i amb la reparació d’aquestes 
infraestructures. 
 
Sabem que l’ACA ja està treballant en el fet de poder interposar aquest recurs contra aquesta 
Resolució perquè entenem que  a dia d’avui aquests obres no estan portades a terme i creiem que 
ha de continuar recaptant el 80% el Govern de la Generalitat a través de l’ACA i no la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre i per això presentem a aquests plenari aquesta moció que demana 
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manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Tortosa a la reversió dels percentatges de distribució de la 
recaptació del cànon de derivació; emplaçar a l’Agència Catalana de l’Aigua a que emprengui les 
mesures legals que, com ja els hi he avançat, ja està portant-ho a terme i instar a la CHE i a l’ACA a 
negociar un nou pla d’inversions al delta de l’Ebre, de forma consensuada amb la Comunitat de 
Regants i institucions del territori, per tal de poder continuar caminant en la millora de l’eficàcia 
dels recursos hídrics i, alhora, implementar actuacions i millora i reposició pel que fa a les 
infraestructures hidràuliques al delta de l’Ebre.. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només 
que, bé, em sembla que la moció és claríssima i és contundent i com que la veritat és que tampoc 
no hi podem afegir més dades de les moltes que ja la pròpia moció manifesta, donarem suport a la 
moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres 
en quant a aquesta moció creiem que el que hi ha que fer és diferenciar entre el que és i el que 
voldríem que fos, és a dir, entre el que és la realitat i el que és el futur. 
 
La realitat és que la Llei 18/81 establia que al desembre del 2013, fa molt poquet, fa un mes, el 
cànon hauria de revertir a la CHE, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, un cop s’haguessin 
amortitzat les inversions, un cop l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, hagués acabat les obres i 
actuacions al delta de l’Ebre.  
 
L’ACA en aquest tema, i en altres potser també, sols cal recordar el tema del pantà de Flix, no ha 
complert la seva part. Ara, com vull recordar també va passar a Flix, ve el de senyalar a un altre, en 
aquest cas a la CHE. A Flix crec jo que va ser l’Acuadelta, l’empresa estatal que va fer i està fent 
exitòsament la depuració del pantà de Flix. Ara, les bones intencions i la proposta de cops damunt 
la taula dels, com sempre, els altres, mai uns. 
 
Una pregunta: s’han fet totes les obres compromeses amb les Terres de l’Ebre i amb la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre? Si no és així, el cànon recaptat i no invertit al delta de l’Ebre, 
s’ha invertit casualment a Barcelona en altres obres o en altres històries? L’anterior conseller, el 
senyor Recoder, es va comprometre en l’última reunió amb els regants de l’Ebre a executar les 
obres retardades, cosa que no ha ocorregut fins ara. És que sempre el nord ens ha de prendre el 
pèl a les Terres de l’Ebre i als ebrencs i a les ebrenques? 
 
Però tot això no vol dir que no siguin necessàries obres de manteniment de les realitzades o noves 
obres pendents de condicionament, de millora de les infraestructures hidràuliques, etc., etc., i 
també altres que no estan previstes o no estaven previstes. O per atendre situacions sobrevingudes, 
com diu la moció, el caragol poma, etc., etc. Ho són necessàries, hi tant. 
 
És el nostre Delta i és el nostre territori, però amb seny, sense política, amb gestió. Sense voler 
controlar els recursos econòmics, independentment d’obres i infraestructures que es vulguin, o es 
fan o no es fan. 
 
Vull recordar que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre s’ha compromès a noves obres de millora al 
delta de l’Ebre i potser, potser, per això les comunitats de regants han donat el vistiplau al Pla de 
conca. 
 
Entre la realitat poc seriosa, perquè és poc seriosa haver recaptat o haver tingut el 80% de 
recaptació del cànon de l’aigua en el seu poder fins ara i no haver fet el que tenien que haver fet, i 
ara, quan reverteix per llei a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre el 80% diem: ep!, torna-me’l que 
no ho feu bé això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
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En aquest moment el senyor alcalde adverteix el següent: Hauria d’anar finalitzant, senyor Dalmau, 
que ha esgotat el seu temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El Sr. Dalmau continua: Entre la realitat poc seriosa, torno a dir, i esperant un futur que ha de ser 
més positiu que d’això, el nostre posicionament és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, manifestar 
simplement des del nostre grup municipal el vot a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Aquesta és una moció que el 
que tracta és de reclamar que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la CHE, no destini a altres 
llocs els diners que han d’anar a obres hidràuliques al Delta, tot i que teòricament s’havia d’acabar 
el 31 de desembre de l’any 2013 però les obres que feien falta, com bé s’ha explicat, no s’han fet, 
no s’han acabat de fer totes. 
 
Per tant, la nostra posició, la grup d’Esquerra Republicana de Catalunya és que sí. Aquesta moció 
també es va presentar al Consell Comarcal i es va votar a favor de tots els grups d’allí, excepte el 
Partit Popular, que ara en aquest Ajuntament s’absté. Bé, que la CHE no tingui present. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, quan un llegeix la moció presentada pel grup de Convergència i Unió em vénen al cap 
paraules que la senyora Roigé va dir en l’últim any a totes les propostes que hem anat presentant el 
Partit Socialista: que a la ciutat de Tortosa no es governa a base de mocions. 
 
Avui vostès en presenten dos, cosa que està molt bé. Es governa o no es governa a base de 
mocions?, però bé, deixem-ho estar i votarem a favor de la moció, per descomptat, perquè sempre 
hem defensat el riu i el territori, ja que això  és molt més del que alguns poden dir i perquè sempre 
hem volgut donar suport a les comunitats de regants i als comuners i als milers d’habitants dels 
dos marges del riu des de l’Assut fins al Delta.  
 
Votarem a favor perquè som conscients que les comunitats de regants tenen pendents temes de 
modernització de la xarxa de reg, especialment la de l’esquerra, que fa temps que tenen com a 
prioritat l’automatització del canal principal de reg per guanyar eficiència en el control de l’aigua i 
com a mesura de seguretat davant una eventual contaminació de les aigües per les obres 
d'extracció dels llots de Flix. 
 
Però a més a més, se suma, com vostès molt bé diuen a la moció, el tema del cargol poma que està 
afectant especialment al marge esquerre del Delta i que està obligant a una important despesa per 
adaptar la xarxa de reg a aquesta situació, amb el conseqüent cost econòmic que estan sufragant 
les comunitats de regants, els arrossers i la Generalitat de Catalunya. 
 
Per últim, només una puntualització que segurament és una errada ortogràfica però en el punt 
quart, quan vostès parlen de transmetre l’acord a la Presidència de l’Estat espanyol, suposo que 
volien dir “traslladar a la Presidència del Govern espanyol”, perquè sinó ho hauríem d’enviar a la 
Zarzuela. Suposo que això s’hauria de rectificar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, agrair en 
primer lloc als grups municipals que han mostrat el suport per la moció. 
 
Pel que fa al que alguns portaveus han comentat, clarificar que la reversió dels percentatges 
s’hauria de produir quan s’haguessin finalitzat aquestes obres, és a dir, no en una data concreta 
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sinó quan s’haguessin finalitzat aquestes obres que entenem, no només nosaltres sinó també les 
comunitats de regants, diferents administracions i també el Govern de la Generalitat, que no estan 
finalitzades i, per tant, ha de continuar tenint i recaptant el 80% del cànon l’ACA, és a dir, el Govern 
de la Generalitat i no l’Estat. 
 
Lamento els comentaris del Sr. Dalmau i , a més a més, em fa molta pena que digui el que està 
dient perquè no és cert el que està dient de que les obres estan fetes. Només cal que parli amb les 
comunitats de regants i veurà el que li diuen. No s’han fet totes les obres. I el que volem des d’aquí, 
el que estem demanat des d’aquí és que els diners es quedin a Catalunya, no que se’n vagin a 
Saragossa i que a partir d’aquí es gestionin o es destinin, aquest 80%, a altres llocs de l’Estat, 
conca amunt, i que nosaltres aquí ens quedem sense aquestes obres que tan necessàries són per 
al delta de l’Ebre i per a tota la zona de les infraestructures hidràuliques que hi ha al tram final, al 
tram català del riu Ebre. 
 
Per tant, lamentar els seus comentaris, lamentar la seva extensió també i agrair a la resta de grups 
el seu vot a favor. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo la 
veritat és que em quedo sorprès totalment i absolutament com es poden dir certes coses, senyora 
Roigé, sabent el que s’està dient, sabent el que s’està dient, no? 
 
Primer vull contestar un momentet al senyor Monclús, no? Aquí hem votat abstenció. Abstenció en 
quin sentit? Fins que, i ho he dit eh, entre la realitat poc seriosa que hem contemplat fins ara i 
esperant un futur que ho ha de ser, ha de ser seriós, el nostre posicionament no és negatiu, no ho 
serà mai perquè nosaltres també som d’aquí i lluitarem pel nostre. Però diem: donem temps al 
temps i si les coses resulten com han de ser, endavant. 
 
Nosaltres, els diners aquí, senyora Roigé, com sempre home, com sempre. Això és dona per 
suposat, tot el que sigui bo per a les Terres de l’Ebre és bo per a nosaltres, però home, hi ha uns 
contractes firmats, signats, hi ha uns “plaços”, hi ha uns terminis i si no es compleixen, home doncs 
escolti, també ens quedarem, tot i quan hi ha que dir que la CHE és diner de fora, val, sí, estan fora 
però no aniran sols aquí, el Pla de conca contempla també les Terres de l’Ebre, el riu Ebre i el Delta 
de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
En aquest moment el senyor alcalde adverteix el següent: Senyor Dalmau, hauria d’anar finalitzant. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El Sr. Dalmau continua: Simplement dir que, home, no diguéssim aquestes coses, senyora Roigé, no 
les digui perquè realment a mi, miri, jo m’estic ficant roig de vergonya. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: No, jo també m’he quedat sorprès per dos coses. 
 
Una perquè: i el Pla de restitució que s’havia d’executar? El Partit Popular no veiem que ho faci per 
cap puesto.  
 
I després també m’he quedat sorprès perquè al Consell Comarcal governa el grup de Convergència i 
Unió amb el Partit Popular i resulta que aquí s’abstenen, allí voten en contra estant al mateix 
Govern. Bé, són dos coses que em sorprenen. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor Dalmau, diu: els diners aquí, que els volem aquí. 
Sí, però s’abstenen i, a més a més, estan a favor de que aquest 80% se’n vagi a Saragossa i es 
gestioni des de l’Estat. Els diners aquí no. Els diners allà en tot cas, perquè és el que vostè ens està 
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dient. 
 
I ens diu que hi ha uns documents signats i no sé què. No, no, no és cap document. Es tracta de la 
Llei aprovada l’any 1981 que diu que quan unes obres estiguin executades es farà aquesta 
reconversió, aquesta reversió del cànon. Però en aquest cas no estem parlant d’aquestes obres 
executades, sinó que aquestes obres encara estan pendents d’executar en la seva totalitat i, per 
tant, no pot haver-hi aquest canvi de cànon pel que fa a percentatges entre l’Estat, la CHE i l’ACA 
perquè encara a dia d’avui no estan finalitzades. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde comenta el següent: Si és per al·lusions li cedeixo la paraula, però sàpiga que el 
debat el conclou el grup proposant. Vol la paraula? Per al·lusions. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No, molt poquet. Simplement dir que bé, que tot 
d’acord, tot d’acord però quan les coses no es fan ben fetes, doncs bé, no s’han fet ben fetes. I 
llavors el que hem de ser conseqüents en aquests temes, no? No es pot dir: miri, no s’han executat 
les obres i bé, miri, continuem. Home no, fem les obres, fem les coses ben fetes i després podrem 
protestar i podrem dir el que volguéssim i tal. 
 
Jo m’abstinc aquí. Ens abstenim aquí però jo, torno a dir, ens abstenim aquí esperant poder ser 
positius, poder un dictamen futur, en un futur, que sigui seriós, no com ara que el present no és 
molt seriós. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguir pren la paraula el Sr. Alcalde: Per un tema d’ordre, senyor Dalmau. Vostè ha allargat el 
debat. No n’ha fet cap d’al·lusió, ni ha fet cap esment a cap al·lusió feta. Jo, a mi no me l’esgotaran 
la paciència, si volen canviar l’ordre del pacte que tenim poden demanar tantes paraules com 
siguin, però en principi si que els demanaria que, mentre no m’indiquin en Junta de Portaveus, que 
canviéssim la dinàmica, mantinguéssim tots plegats, en la flexibilitat que jo pugui donar al pacte, el 
que tenim acordat i no demanar més torns dels que tenim pactats. Tanca el debat la senyora Roigé. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Molt breument, acabo donant-li la raó al 
senyor Dalmau. És cert, no s’han fet bé les coses. No s’han fet bé les coses per part de l’Estat 
perquè al final el que ha fet és que aquest 80% del cànon emportar-se’l a Saragossa i no tenir-lo, a 
dir d’avui, gestionat per Catalunya, pel Govern de la Generalitat per tal de poder executar aquestes 
obres. 
 
I, malauradament, avui el Partit Popular no està d’acord en que aquestes obres es facin al delta de 
l’Ebre amb aquests diners, amb aquest 80% del cànon. 
 
 

*-*-* 
 
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 PxC (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP. 
 
 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER A L’EXERCICI DE 2013. 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana 
de Catalunya: 
 
 
“ El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 27 de desembre, la Resolució 
GR1/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació 
en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013. 
Aquesta Resolució desvetlla i concreta la quantitat de diners que els ajuntaments de Catalunya 
rebran, per a l’exercici del 2013, en concepte d'un dels instruments més importants de cooperació 
econòmica que tenen, que és la seva participació en els ingressos de la Generalitat de Catalunya. 
 
La principal novetat ha estat que el departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya ha utilitzat un nou criteri per distribuir el Fons entre els municipis, un criteri 
injustificat, no debatut ni consensuat amb els ajuntaments. Amb aquest nou criteri, s'ha considerat 
l’increment que han tingut la majoria d'ajuntaments de Catalunya en la participació en els ingressos 
de l’Estat (PIE) l’any 2013, i en relació al 2012. I, prenent com a indicador l’import que van rebre els 
ajuntaments en concepte de FCLC al 2012, s'ha establert que el 2013 només rebrien fons de la 
Generalitat els ajuntaments que hagin tingut un increment en la PIE 2013 inferior a l’import que 
se'ls va concedir en la distribució del FCLC al 2012. 
 
Aquest fet ha provocat deixar 107 ajuntaments sense cap percepció en concepte de FLCL 2013. I el 
més greu és que aquests ajuntaments, així com els que han vist disminuir de forma substancial 
l’import concedit, no han pogut prendre mesures alternatives per contrarestar els efectes negatius 
de la resolució del FCLC, en coincidir pràcticament amb la data de finalització del pressupost. 
 
En el seu conjunt, la distribució que s'ha fet provoca que alguns ajuntaments vegin vulnerats el dret 
segons el qual les hisendes locals han de disposar dels mitjans suficients per exercir les seves 
funcions, i s'hauran de nodrir de tributs propis i de la participació en els de l’Estat i en els de les 
comunitats autònomes, drets recollits en l’Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, el Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de regim local de Catalunya, entre altres. 
 
La decisió presa per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya no respecta els principis de suficiència financera del món local i desgasta la confiança 
mútua que ha d'existir entre els ajuntaments i la resta d'institucions supramunicipals. 
 
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER - Constatar que els ajuntaments s'han vist perjudicats pel fet que la Resolució amb la 
distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) corresponent a l’any 2013 es 
publiqués oficialment el 27 de desembre de 2013, coincidint pràcticament amb la data de 
finalització del pressupost municipal de l’any en curs. 
 
SEGON - Manifestar el malestar davant el fet que els ajuntaments no han pogut prendre mesures 
alternatives per contrarestar els efectes negatius que ha tingut la resolució del FCLC 2013 en 
alguns d'ells, atès que al canviar el criteri de distribució que s'ha utilitzat, les previsions 
pressupostàries inicials s'han vist disminuïdes o anul·lades en molts casos, deixant 107 municipis 
sense cap percepció econòmica. 
 
TERCER - Constatar que els criteris, la forma i els terminis que s'han utilitzat per resoldre la 
distribució del FCLC 2013 provoquen un desajust pressupostari en l’exercici del 2013 en molts 
ajuntaments induït per un fet aliè a la seva voluntat i no atribuïble a la seva gestió, fet que provoca 
un desgast del principi de confiança que ha d'existir en les relacions entre els ajuntaments i la 
Generalitat de Catalunya. 
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QUART -  Reclamar la necessitat d’interlocució i transparència amb el món local abans que la 
Generalitat de Catalunya prengui qualsevol decisió que afecti a instruments importants i bàsics per 
la gestió i finançament dels serveis municipals. 
 
CINQUÈ - Instar el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya a celebrar una reunió urgent i extraordinària amb la Comissió Permanent del Consell de 
Governs Locals amb la finalitat de revisar la Resolució publicada el 27 de desembre al DOGC amb la 
distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) corresponent al 2013, garantint les 
quantitats adjudicades inicialment als municipis. 
 
SISÈ -  Fer arribar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) i a la resta de diputacions provincials de Catalunya.  “ 
 
 

*-*-* 
 
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: Cada any els municipis de Catalunya reben una quantitat de diners que ve de 
la Generalitat de Catalunya i en qualitat de què? En qualitat de cooperació econòmica per tal de 
participar en els ingressos de la pròpia Generalitat. 
 
I què ha passat enguany? Doncs enguany, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
que dirigeix l’honorable senyora Ortega, ha decidit canviar les regles del joc i d’una manera, 
entenem Esquerra Republicana de Catalunya, injustificada, no debatuda, no consensuada amb els 
ajuntaments i a l’Ajuntament de Tortosa això ens ha deixat amb una quantitat important de diners 
que estaven pressupostats, sobre 370.000€ menys. I a més, això ens ho comunica via resolució en 
data 27 de desembre.  
 
És per tots aquests motius que es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer, constatar que els ajuntaments, en aquest cas també el de Tortosa, s'ha vist perjudicat pel 
fet que la Resolució amb la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya corresponent a 
l’any 2013 es publiqués oficialment el 27 de desembre, coincidint pràcticament amb la data de 
finalització del pressupost municipal de l’any en curs. 
 
Segon, manifestar el malestar davant el fet que els ajuntaments no han pogut prendre mesures 
alternatives per contrarestar els efectes negatius que ha tingut la Resolució FCLC 2013 en alguns 
d'ells, atès que al canviar el criteri de distribució que s'ha utilitzat, les previsions pressupostàries 
inicials s'han vist disminuïdes o anul·lades en molts de casos, deixant a 107 municipis, entre ells el 
de Tortosa, sense cap percepció econòmica. 
 
Tercer, constatar que els criteris, la forma i els terminis que s'han utilitzat per resoldre la distribució 
provoquen un desajust pressupostari en l’exercici del 2013 en molts ajuntaments induïts per un fet 
aliè a la seva voluntat i no atribuïble a la seva gestió, fet que provoca un desgast del principi de 
confiança que ha existit en les relacions entre els els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart, reclamar la necessitat d’interlocució i transparència amb el món local abans que la 
Generalitat de Catalunya prengui qualsevol decisió que afecti a instruments tan importants i bàsics 
per a la gestió i finançament dels serveis municipals. 
 
Cinquè, instar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya a celebrar una reunió urgent i extraordinària amb la Comissió Permanent del Consell de 
Governs Locals amb la finalitat de revisar la Resolució publicada el 27 de desembre al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya amb la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya  
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corresponent al 2013, garantint les quantitats adjudicades inicialment als municipis. 
  
I sisè i últim, fer arribar aquest acord al Departament de Governació, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la resta de diputacions 
provincials de Catalunya.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Monclús, bé, el nostre posicionament, nosaltres ja ho hem dit moltes vegades la importància dels 
ajuntaments i la seva bona gestió. Per què? Doncs, perquè els ajuntaments són la primera 
Administració i la més propera en que es troben els ciutadans. 
 
Naturalment, qualsevol decisió que vingui d’administracions superiors, com en aquest cas és la 
Generalitat, i que pugui afectar negativament a la gestió econòmica i als pressupostos dels 
ajuntaments, doncs home, la veritat és que no és acceptable. 
 
En realitat, el punt bàsic d’aquesta moció és demanar una reunió urgent i extraordinària amb el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat per revisar aquesta 
Resolució de distribució dels Fons de Cooperació Local de Catalunya. Naturalment, és una moció 
que és clara i que estem totalment a favor.  
 
L’únic que sí que m’agradaria fer un comentari, un comentari de bona  fe, que no s’enfadi ningú, no 
s’enfadi senyor Monclús, però sí que ens sorprèn que aquesta moció la presenti Esquerra 
Republicana. Tots sabem que Esquerra Republicana és, des de fa un any o any i “algo”, és el Govern 
català a l’ombra i que als últims pressupostos aprovats per la Generalitat, uns pressupostos 
nefastos, han comptat amb el suport incondicional d’Esquerra Republicana de Catalunya. Només 
fer aquest comentari, tot i que li dic que la moció, per part nostra, la votarem a favor. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo ràpidament, 
m’uneixo un poc a l’estranyesa del senyor Casanova, senyor Monclús, respecte a aquesta moció, 
però be, el Diari Oficial de la Generalitat del 27 de desembre publica la Resolució del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals excloent Tortosa de participar en el Fons de Cooperació 
Local i no percebin, en conseqüència, una important quantitat. 
 
Cal recordar que els ajuntaments viuen de recursos propis, de la participació en els ingressos de 
l’Estat, i a Tortosa una de les partides més importants del pressupost ens ve de l’Estat, i també de 
les assignacions rebudes dels Fons de Cooperació Local. 
 
Un ingrés, aquest darrer, establert per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a recurs necessari 
per a que els ajuntaments contribueixin al sosteniment dels seus serveis, per tant, la seva supressió 
implica una nova marginació dels municipis, i en el nostre cas de Tortosa, que veu empitjorada la 
situació financera, que ja és precària de per sí, i la seva capacitat per atendre les necessitats de 
tortosines i tortosins i més encara en el context actual de crisi econòmica i atur. 
 
Tres apreciacions: Una, sorpresa i indignació ja que, comptant amb les quantitats del Fons en els 
pressupostos del 2013, a quatre dies d’acabar l’any, quan les despeses i els serveis ja s’han 
prestat, ens trobem que no cobrarem res del Fons de Cooperació Local. Dos, manca de lleialtat 
institucional al prendre’s la decisió canviant el criteri de distribució de les quantitats del Fons de 
forma unilateral i sense consultar-lo amb els ajuntaments. I tres, legalitat: la Resolució podria 
considerar-se nul·la de ple dret per aplicació de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, article 62.1, també de la Llei municipal i de règim 
local, article 197 i 198, i del nostre Estatut d’Autonomia, article 209. 
 
Una petició: busquin solucions, però no solucions de compromís “ara això ho pagarem en tres 
terminis en tres anys...”. No. Busquin solucions, que sempre se’n trobaran, però no escanyin als 
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municipis. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa sempre hem denunciat que els ajuntaments estan mal 
finançats i de fet jo crec que ja molts dels grups, no?, pensem això des de fa molt temps. 
 
Mal finançats per part dels governs superiors, sigui la Generalitat de Catalunya i sigui el Govern de 
l’Estat i, a més a més, si fem la comparativa amb la resta de països europeus, molt més 
democràtics, és escandalosa, on precisament allà els ajuntaments tenen molts més recursos 
perquè és l’Administració més propera als ciutadans. 
 
En aquest sentit, l’any 2013 la Generalitat de Catalunya el que va fer és un repartiment nou 
d’aquests fons, d’aquests recursos econòmics als ajuntaments que al final el que signifiquen també 
són retallades pel que fa als recursos que es donen als ajuntaments i, concretament, a l’Ajuntament 
de Tortosa. Per tant, la Generalitat està també retallant recursos econòmics als ajuntaments. 
 
I a banda de retallar, aquí el debat i el problema és com s’ha fet aquesta retallada. I com s’ha fet 
aquesta retallada per part del Govern de la Generalitat del president Artur Mas? S’ha fet sense 
consensuar amb els ajuntaments, s’ha fet sense debatre amb els ajuntaments, s’ha fet sense 
informar els ajuntaments i, per tant, s’ha fet sense cap tipus de transparència. 
 
És en aquest sentit que molts ajuntaments, precisament, i de tots els colors polítics d’arreu del país 
han denunciat aquesta situació que vostès avui ens porten aquí, perquè això el que ha provocat són 
problemes a les hisendes locals dels diferents ajuntaments de Catalunya. 
 
Per tant, és evident que el Govern de la Generalitat i concretament el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals ha actuat d’una manera incorrecta, no s’ha fet bé i, per tant, ens sembla bé 
que féssim totes aquestes reclamacions. 
 
Ara bé, jo també voldria afegir-me a dos reflexions i a dos sorpreses per part meva. Una: que a l’any 
2013 el pressupostos de la Generalitat eren uns pressupostos prorrogats amb el vot de 
Convergència i Unió amb el Partit Popular i, per tant, a mi al senyor Dalmau li sobta el d’Esquerra 
però també vostès són responsables i ara vostès, des d’Esquerra Republicana, també han aprovat 
per al 2014 uns nous pressupostos a la Generalitat de Catalunya amb 2.000 milions de retallades i, 
per tant, i per tant espero, i així estarem vigilant, que l’any que ve, o bé, l’any que ve no, aquest any 
que ja estem en curs, realment, aquestes retallades que vostès critiquen de l’any passat, tampoc es 
produeixin. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, votarem a favor de la moció presentada per Esquerra Republicana perquè creiem que és 
de justícia. 
 
La Generalitat de Catalunya, del 2013 distribuirà 37,5 milions d’euros entre els municipis catalans 
en concepte de participació en els ingressos, menys de la meitat del que es va atorgar a l’any 2012. 
 
La mesura afecta a més de 5,6 milions de ciutadans de Catalunya. En el repartiment en queden 
fora 100 municipis, entre els quals està Tortosa, que deixarà de percebre 370.000 €. No entenem 
aquesta decisió per part del Govern de la Generalitat, que s’oblida dels ciutadans i ciutadanes de 
més d’un centenar de municipis i s’oblida també de Tortosa. 
 
Poc a poc, donant la culpa a la crisi, la Generalitat fa una retallada més als diners que han de 
percebre els ciutadans per mig del seu Ajuntament i aquesta vegada mitjançant el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya. Una retallada més, que se suma a les imposades als ciutadans 
mitjançant els pressupostos més antisocials de la història de la democràcia al nostre país. 
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Aquesta és la paradoxa per a nosaltres, que aquesta proposta la presenti avui el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el mateix partit que ha donat recolzament, com altres 
portaveus han manifestat aquí, a aquest pressupostos antisocials.  
 
Senyor Monclús, Esquerra Republicana podia haver exigit el canvi de criteri a la Generalitat, ja que 
és el partit que dóna recolzament a la dreta catalana en el Govern. I perquè no ho han pactat al 
Parlament, que és on tocava? 
 
Aquesta nova retallada provoca que tinguem menys diners per a prestar serveis als ciutadans. I la 
queixa no ve només pel fons, sinó per les formes. El Govern de dretes de Convergència i Unió ha 
actuat amb nocturnitat, al dictar la Resolució el 27 de desembre de 2013, quan  molts ajuntaments 
ja havien fet els seus pressupostos per al 2014. 
 
Es tracta, sens dubte, d’una decisió que perjudica greument els interessos de la nostra ciutat i és 
en aquesta mesura que és injusta, i que no només trenca l’equitat al conjunt del territori sinó que 
se suma a altres greuges que els ajuntaments en general, inclòs Tortosa, estem patint per part del 
Govern de Catalunya. 
 
La justificació del Govern de la Generalitat, afirmant que la distribució prevista pren com a base 
l’increment de la participació als ingressos de l’Estat, no és equitativa ni és justa.  
 
Si es tracta de donar suport als ajuntaments com a administracions més properes a la ciutadania, i 
el que rebem per un cantó ens ho treuen per l’altre, no trobarem mai sortides a la difícil situació de 
les administracions locals. 
 
Per aquesta raó pensem que no només ens hem de quedar en l’aprovació d’aquesta moció o en la 
presentació d’al·legacions, com ja va manifestar el Govern municipal, sinó que independentment 
d’aquestes, l’Ajuntament de Tortosa hauria de presentar també un recurs contenciós administratiu 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, cosa que esperem que faci el Govern 
municipal. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores i regidors. Ja li avanço, 
senyor Monclús, que li votarem a favor la moció, tot recordant, com vostè sap i com també saben la 
resta de portaveus que aquest és un tema que ja està resolt però per a que ningú posi en dubte 
aquesta qüestió, li votarem a favor la moció. 
 
Com l’alcalde ja els hi va comentar en l’últim Ple, es van presentar al·legacions per part de 
l’Ajuntament de Tortosa i no només es va fer això sinó que abans de que qualsevol de vostès ho 
digués públicament, el propi alcalde va denunciar aquesta situació dient que no estàvem d’acord 
amb la distribució que s’havia previst per part del Departament de Governació. I a més a més, 
l’alcalde, en la seva doble condició d’alcalde també i de president de la Comissió d’Hisendes Locals 
de l’ACM, va acordar amb diferents membres del Govern per palès aquesta disconformitat per part 
de l’Ajuntament de Tortosa i d’altres ajuntaments del país que representava, pel fet de que no 
estàvem d’acord amb aquesta distribució. 
 
Arrel de tot això i abans de que es presentés aquesta moció, exactament una setmana abans, el dia 
23 de gener passat, al mateix Ple del Parlament de Catalunya, la mateixa vice-presidenta del Govern 
va anunciar que era un tema que s’havia de resoldre perquè tenia previst resoldre’l i perquè, a més 
a més, creia que era just resoldre-ho en aquell sentit i portar a terme una distribució diferenciada 
del que s’havia portat a terme i, per tant resoldre’l de manera que es restituiria, de l’any passat al 
del 2013 al llarg de l’any 14, 15 i 16 i que per a aquest any tindríem l’aportació que havíem tingut ja 
des d’un principi i que properament es publicarà aquesta Resolució. 
 
Evidentment, per al tancament de l’exercici 2013 finalment no tindrà efectes, el que podria superar, 
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hagués suposat un greu inconvenient a la nostra ciutat però que, en tot cas, com s’havia fet una 
execució acurada del pressupost, podem apreciar que l’efecte sobre la liquidació no es farà notar. 
 
Tanmateix, i tenint en compte també el que li han dit altres portaveus, tenint present que estem 
parlant d’un pressupost per a l’any 2014 que hem aprovat conjuntament el grup del Parlament de 
Catalunya d’Esquerra Republicana i el grup de Convergència i Unió, també esperem que tots plegats 
permetrem poder fer aquesta modificació pressupostària que ens permetrà poder restituir els 
ajuntament afectats, també el de Tortosa en aquest sentit. 
 
Per tant, no és paradoxal tampoc, entenem, que ho presenti Esquerre Republicana perquè nosaltres 
mateixos hem recorregut aquesta decisió del Govern i perquè també aquest Govern municipal, quan 
les coses no es fan ben fetes, sigui del color que sigui però en aquest cas sigui també del nostre 
color polític, entenem que cal denunciar-ho i, per tant, intentar resoldre-ho, que és el que ha fet 
l’alcalde resolent-ho i, per tant, a partir d’ara podrem rebre aquests fons altra vegada amb les 
mateixes quantitats que tocaven al seu moment. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Crec que és una moció que el que suposa que d’alguna 
manera se li pegui la volta a aquesta situació que era tan..., que agreujava a 107 municipis de 
Catalunya respecte a la resta de municipis. 
 
Celebrar que els grups municipals de l’Ajuntament de Tortosa així ho vegin també. 
 
I després voldria fer algun petit aclariment o matisació, per exemple, al portaveu de Plataforma per 
Catalunya, que Esquerra no està al Govern, és el primer grup de l’oposició, no està al Govern com 
ha dit vostè. 
 
Al Partit Popular el que li voldria dir és que els pressupostos els ha aprovat, i també el grup 
d’Iniciativa, perquè són els pressupostos més socials que es podien fer amb el pressupost que deia 
en percentatge, no té res a veure amb la moció, val?, però recordar-li això. 
 
El 71% dels pressupostos es destinen a Sanitat, a Educació, a Benestar Social, són aquestes 
pinzellades que són tangencials a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde.  
 
Senyor Monclús, jo no he dit això que m’ha dit vostè. Jo no he dit que Esquerra Republicana 
estigués al Govern. Jo he dit clarament que era el Govern a l’ombra durant l’últim any. Un Govern a 
l’ombra no és, ni més ni menys, que aquells que hi ha al darrera però que són els que realment 
manen, encara que moltes vegades no donen la cara. Res més que això. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo simplement dir-li, senyor Monclús, que lo dels 
pressupostos socials em pareix molt bé i ja els firmaria jo. L’únic dubte que tinc és que no em parla 
de percentatges, parlen de les quantitats que s’han pressupostat per a aquest any en comparació 
amb les que es van pressupostar l’any anterior. També en percentatges m’ho pot fer, no? Perquè 
això queda molt bonic: amb el 70% se dedica a acció social i tal. Però aquest 70%, en relació a 
l’anterior pressupost, quina diferència hi ha?  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, només al senyor 
Monclús dir-li que no comparteixo aquesta idea que vostè diu que són els pressupostos més socials 
de la història, perquè en termes de quantitats això és absolutament fals. Hi ha més retallades que 
mai a la història. I jo li recordo que a l’any 2012 Convergència i el Partit Popular van fer retallades 
per valor de 1.400 milions, a l’any 2013 per 1.500, i a l’any 2014 per 2.000 amb el seu suport. 
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I davant d’aquesta realitat, el nostre grup, al Parlament de Catalunya va presentar una proposta 
alternativa per evitar aquestes 2.000 milions de retallades a partir de la lluita contra el frau fiscal i 
l’augment d’impostos als qui més tenen, i el seu diputat, el senyor Pere Aragonès, va reconèixer que 
eren molt bones les idees però que al final no ho acabaven aplicant. 
 
Per tant, vostès saben que al nostre grup sempre estarem a favor del dret a decidir, de la consulta i 
de plantar cara a l’Estat espanyol en tot el que faci falta, però també, també... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant, senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit reprèn la seva intervenció el Sr. Jordan: ...estem a favor de plantar cara als qui més tenen 
perquè en aquests moments hi ha moltes desigualtats a Catalunya. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Respecte al frau fiscal és una competència, la 
inspecció del frau fiscal, que està en mans de l’Estat. Tan de bo prompte, aquesta i totes les 
competències, puguin estar en mans de la Generalitat. Així ho desitgem, a veure si el 9 de 
novembre es pot votar i llavors, a partir d’aquí, comencem un camí que ens porti a poder construir 
uns pressupostos, no només proporcionalment en percentatge més alts dedicats al que estàvem 
comentant, Salut, Educació, Benestar Social, sinó també en valors absoluts. 
 
Dit això, agrair als grups municipals que han donat suport a aquesta moció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER GARANTIR 
PARCS INFANTILS ACCESSIBLES A PERSONES AMB DISCAPACITAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que els parcs infantils són llocs per l’esbarjo dels xiquets i xiquetes i haurien de ser 
accessibles per tots ells, incloent a aquells xiquets i xiquetes amb diferents tipus de discapacitat. 
 
Atès que els ajuntaments haurien d'adaptar aquestes zones a la nova normativa comunitària (UNE-
EN 1176 i 177) en matèria de parcs infantils que, entre els seus preceptes, recomana que es 
garanteixi l’accessibilitat de xiquets i xiquetes amb discapacitat. 
 
Atès que aquests espais haurien de reunir determinades condicions d'accessibilitat real i 
d’adaptació a les zones i aparells de joc, com ara jocs pintats amb colors cridaners perquè resulti 
més fàcil el seu ús per a discapacitats visuals, gronxadors adaptats per a usuaris en cadires de 
rodes o jocs arran de terra. 
 
Atès que aquests parcs haurien de disposar d'espais més amplis i sense graons perquè puguin 
jugar en ells xiquets i xiquetes o familiars que utilitzen cadires de rodes. 
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Atès que en aquests espais hauria d'haver-hi estructures de joc amb diferents textures, perquè els 
petits invidents o amb problemes de visió siguin capaces de distingir unes zones d'unes altres, així 
com gronxadors en els quals caben dues persones perquè els xiquets i xiquetes puguin muntar 
acompanyats i se sentin segurs. 
 
Atès que aquestes línies de joc, en general, es caracteritzen per l’estabilitat i l’horitzontalitat de les 
instal·lacions (sense desnivells), o per disposar de plataformes i passarel·les amb diferents textures i 
colors. 
 
Atès que existeixen parcs infantils instal·lats en ciutats de tot el món, en els que els seus elements 
són realment accessibles, de manera que promouen la integració i l'equiparació d'oportunitats, 
disminueixen la desigualtat entre xiquets i xiquetes per causa d'un entorn discapacitant, i 
aconsegueixen un accés normalitzat a l’oci. 
 
Atès que a la nostra ciutat existeixen tot un seguit de parcs que no compleixen en l’actualitat amb 
les recomanades condicions adequades perquè accedeixin xiquets i xiquetes amb alguna 
discapacitat, donat que molts d'ells tenen pedres o sorra com a terra tant en la zones de jocs com 
en l’entorn (vorades, paviments i graons ...). 
 
Atès que, en qualsevol cas, no es tracta de dissenyar para específics per a xiquets i xiquetes 
discapacitats sinó de crear, en els ja existents, llocs i estructures en els quals tinguin cabuda i se 
sentin còmodes tots els menors. 
 
Atès que actualment no existeixen parcs que disposin de seients amb sostre que permetin a xiquets 
i xiquetes jugar sols al mateix temps que a certa distancia d'uns altres xiquets i xiquetes, les veus o 
activitats dels quals podrien estimular massa a els qui pateixen autisme; o de gronxadors que 
funcionen fins i tot sense necessitar impuls de les cames, adaptats per els qui no poden fer-ho. 
 
Atès que no existeixen parcs amb rètols en llenguatge Braille que expliquen els colors, com per 
exemple els de l’arc de Sant Martí, als xiquets i xiquetes invidents, o elements a nivell del sòl per 
facilitar l’accés amb cadires de rodes. 
 
Atès que del que es tracta és que xiquets i xiquetes amb discapacitats i sense elles puguin jugar i 
compartir el mateix lloc. 
 
Atès que per aconseguir la integració cal aplicar els nous criteris de disseny en parcs infantils 
accessibles sense exclusió a cap tipus de discapacitat, cosa que no es reflecteix en els dissenys 
actuals. 
 
Atès que entenem que els parcs infantils haurien d'oferir també avantatges a adults discapacitats, 
sobretot a iaios i iaies, que podrien acompanyar a les seves famílies en parcs infantils totalment 
accessibles. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent  PROPOSTA D'ACORD: 
 
Primer – Reconèixer que l’Ajuntament de Tortosa ha estat treballant en la implementació de nous 
parcs infantils a la ciutat respectant la normativa de preceptiu compliment. 
 
Segon – L’Ajuntament de Tortosa, en la implementació de nous parcs infantils, possibilitarà que 
aquests siguin accessibles i puguin ser utilitzats per usuaris amb algun tipus de discapacitat. 
 
En aquest procés s’haurà de tenir en compte que: 
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1. Els parcs infantils o zones de joc de nova creació hauran de comptar íntegrament amb aquests 
paràmetres d'accessibilitat. 
 
2. Quan es realitzin reposicions de mobiliari o materials danyats que hagin de ser substituïts es 
reposaran per uns altres que compleixin amb aquestes característiques d'accessibilitat. 
 
3. Quan es projecti l’ampliació d'algun parc ja existent es dura a terme seguint els criteris 
expressats. 
 
4. Es donarà prioritat a aquells llocs on la demanda sigui destacable per l’ús que facin els centres 
on es treballa amb xiquets i xiquetes discapacitats, així corn pares i mares en la mateixa situació 
que podrien gaudir així d'un espai d'oci i esplai amb els menors.  “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Senyores regidores, senyors regidors, permetem que inici el meu parlament d’aquesta forma, citant 
una altra vegada: El nen ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els quals han d'estar 
orientats cap a les finalitats perseguides per l'educació. La societat i les autoritats públiques 
s'esforçaran per promoure el gaudir d'aquest dret. 
 
Es tracta de l’article 7è de la Declaració dels Drets del Nen de l’ONU que va ser aprovada l’any 
1959. 
 
És evident que tots estaran d’acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya de Tortosa que els 
xiquets i xiquetes necessiten espais de joc on compartir el seu temps, sense importar quines siguin 
les seves capacitats, i on aprenguin a viure en igualtat. 

 
A la nostra ciutat i als nostres pobles el joc en els espais públics està recolzat pels parcs infantils. 
No obstant això, no tots els xiquets poden gaudir en igualtat de condicions del seu dret al lleure. 
D’aquesta forma pensem que l'accessibilitat als parcs infantils constitueix un repte pendent de les 
administracions públiques per a la inclusió dels xiquets i xiquetes, pares i mares, iaios i iaies, amb o 
sense discapacitat, en un mateix espai de joc. 
 
Els xiquets amb discapacitat són moltes vegades els grans oblidats al no tenir veu pròpia com a 
col·lectiu. No obstant això, ningú podrà negar la gran necessitat d'espais de joc inclusiu que tenen 
els pares i mares d'aquests menors. 
 
Pensar en un parc infantil accessible i inclusiu és just i necessari, i creiem que els tècnics 
municipals han de tenir en compte aquests criteris a l'hora de dissenyar els parcs infantils de la 
nostra ciutat. Aquesta és sens dubte una reivindicació i torno a repetir: justa i necessària, en la 
defensa del dret a jugar en igualtat per als xiquets i xiquetes amb capacitats diferents.  
 
Per a això, els objectius finals que s'haurien d'aconseguir pels parcs i que s’inclouen en aquesta 
moció són: 
 
Ú - Accessibilitat i seguretat: L'espai de jocs ha de ser un lloc accessible en el qual tots els xiquets i 
xiquetes puguin entrar i desplaçar-se de forma segura. Les mesures d'accessibilitat han d’estar 
sempre del costat de la seguretat. 
 
Dos - Un objectiu social inclusiu: Els parcs Infantils han de ser uns llocs inclusius, perquè els xiquets 
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i xiquetes es diverteixin junts, coneixent les diferències. És necessari crear un espai solidari en el 
qual es fomentin els valors socials, com l'amistat i el companyerisme. 
 
Tres - Un acte responsable: S'han de fomentar els valors socials en els quals volem formar als 
nostres xiquets i xiquetes i promoure la participació activa del nostre Ajuntament en projectes amb 
un clar i directe benefici social.  
 
La reivindicació de l'accessibilitat als parcs infantils permet conscienciar a l’Ajuntament i a la pròpia 
societat sobre la necessitat de l'accessibilitat universal. I quines condicions hauria de complir un 
parc infantil per ser considerat accessible? En primer lloc, almenys un de cada dos elements de joc 
d'una mateixa família haurien de ser elements de joc accessibles, com gronxadors per a 
discapacitats o l’ús de llenguatge Braille. 
 
En segon lloc, el paviment ha de ser de cautxú ja que s'ha comprovat que és l'únic material 
universalment accessible per als parcs infantils i no pot ser exclusivament de grava o d’arena. 
 
En tercer lloc, s'hauria de fer una recerca sobre la població de la zona, per si fos necessari introduir 
un element de joc especial o específic per a la discapacitat. 
 
I en quart lloc que, òbviament, compleixin les recomanacions en matèria de seguretat de les 
Normes UNE de la Comunitat Econòmica Europea. 
 
Sabem en el moment econòmic en què ens trobem, per això no demanem que és canviïn de cop 
tots els parcs infantils de Tortosa, encara que entendríem que aquesta petició també estaria 
justament fonamentada, sinó que demanem que en els parcs de nova creació i en aquells que 
s’ampliïn o s’hagin de reparar es tingui en compte criteris que els facin accessibles. 
 
L'objectiu desitjable seria que la major part dels parcs infantils del nostre municipi comptessin amb 
criteris d'accessibilitat universal, on poguessin jugar junts tots els xiquets i xiquetes, 
independentment de les seves capacitats. 
 
A més, pensem que la reivindicació de l'accessibilitat als parcs infantils permet conscienciar a la 
societat sobre la necessitat de l'accessibilitat universal i el disseny per a tots. I ho fem a través 
d'una proposta àmpliament recolzada i percebuda per a la ciutadania. Estem completament 
convençuts que vostès també pensaran així i, de fet, hi ha una proposta consensuada amb el grup 
de Convergència i Unió, que crec que s’ha parlat en Junta de Portaveus, pel qual finalment la 
proposta d’acord quedaria, en compte d’un punt únic, en dos: 
 
Reconèixer que l’Ajuntament de Tortosa ha estat treballant en la implementació de nous parcs 
infantils a la ciutat respectant la normativa de preceptiu compliment. 
 
Punt dos: L’Ajuntament de Tortosa, en la implementació de nous parcs infantils, possibilitarà que 
aquests siguin accessibles i puguin ser utilitzats per usuaris amb algun tipus de discapacitat. 
 
En aquest procés s’haurà de tenir en compte que els parcs infantils o zones de joc de nova creació 
hauran de comptar íntegrament amb aquests paràmetres d’accessibilitat. Que quan es realitzin 
reposicions de mobiliari o materials danyats que hagin de ser substituïts es reposaran per uns 
altres que compleixin amb aquestes característiques d'accessibilitat. 
 
Tercer - Que es projecti l’ampliació d'algun parc ja existent es dura a terme seguint els criteris 
expressats. 
 
I quart i final - Es donarà prioritat a aquells llocs on la demanda sigui destacable per l’ús que facin 
els centres on es treballa amb xiquets i xiquetes discapacitats, així com els pares i mares en la 
mateixa situació que podrien gaudir així d'un espai d'oci i esplai per als menors. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només 
per manifestar el nostre absolut suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres 
també estem d’acord i no ho podríem deixar d’estar, doncs, amb els diferents aspectes de la moció, 
per exemple, amb els jocs pintats amb colors cridaners, amb els gronxadors adaptats, amb els 
espais amplis i sense graons, amb les estructures de joc amb diferents textures, amb les 
instal·lacions sense desnivells i amb els elements accessibles, etc., i amb la proposta d’adaptació 
progressiva dels parcs o zones de jocs infantils a la normativa europea, considerant nous espais i 
modificació dels espais antics com, de fet, l’Ajuntament de Tortosa, aquí es reconeix, està fent des 
de ja fa temps, no? 
 
La normativa europea de qualitat estableix una sèrie d’exigències en matèria de seguretat que són 
les que han de complir els parcs infantils per evitar accidents. Sin embargo, aquesta normativa hi 
ha recordar que no és obligatòria en el seu compliment, sols França ho està aplicant d’una forma 
real, tot es tracta d’una recomanació tècnica. No és ni una directiva, ni és un reglament europeu i 
no és una llei de l’Estat. 
 
La normativa que s’està complint, que s’intenta complir, que recomana aquesta moció que es 
compleixi és l’UNE/EN 1176 i la 1177, que parlen de l’equipament de les àrees de joc i parlen del 
revestiment de les superfícies de les àrees de joc absorbents. 
 
En quant a Espanya, les autoritats han determinat que aquesta normativa, de moment, és de lliure 
aplicació, el que no deixa de ser un buit legal existent. No obstant, ens unim positivament a aquesta 
moció i demanem a l’Ajuntament de Tortosa que segueixi en el camí de millorar la seguretat i dels 
parcs infantils. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem davant 
d’una moció del Partit Socialista per millorar els parcs infantils de Tortosa, per millorar-los en el 
sentit de que siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.  
 
Ens sembla una proposta en positiu, a més a més ens consta que en part ja s’està fent i, per tant, 
votarem a favor perquè pensem que sí, que és necessari adaptar tots aquests parcs infantils, totes 
aquestes zones infantils que hi ha a la nostra ciutat per garantir que tots els xiquets i xiquetes de 
Tortosa, més enllà de les seves discapacitats, puguin “disfrutar-los” com qualsevol altre perquè són 
ciutadans. Per tant, el nostre vot serà favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, jo penso que és d’agrair aquesta moció, és d’agrair. Jo recordo que estàvem a l’Associació de 
Veïns de Ferreries i ja ho demanàvem. No ens en vam sortir amb l’alcalde Mariano Curto. Ho vam 
demanar amb l’alcalde Sabaté i tampoc ens em vam sortir. I sí que he dir en això, que la senyora 
Meritxell se’ns va apropar essent jo presidenta de la Federació de l’Associació de Veïns, per 
transformar el que era el parc infantil del Parc, i per això van sorgir dos zones molt diferenciades 
d’edat, perquè precisament s’han de diferenciar. 
 
Dit això, sí que la moció la creiem molt correcta i, a més molt bona, però també podríem afegir que 
en aquests parcs infantils cal una informació degudament retolada, que hi hagi l’edat, la prohibició 
de fumar, la prohibició d’entrar animals i amb els telèfons d’urgència corresponents que s’han de 
tenir a tots els parcs. 
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També hi hauria d’haver un mínim de serveis, com papereres, bancs, fonts d’aigua potables 
degudament també il·luminats i amb arbres de fulla caduca per a que el sol entrés a l’hivern i a 
l’estiu pogués haver-hi ombra. 
 
Però sobretot, sobretot, sobretot el manteniment. El manteniment del mobiliari, tant en la seva 
reparació com pugui ser la pintura, com en la seva reposició quan es trenca, i com la seva neteja. És 
importantíssim. I potser em diran que ho fan, però potser es podria fer una mica millor. 
 
Cal tenir en compte que un parc infantil és un dels llocs fonamentals on se socialitza un xiquet i una 
xiqueta, juntament amb la família i l’escola i que és un focus on es comença a crear una societat, 
una societat que pugui ser més assertiva i una societat que pugui ser sociable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, com ja s’ha 
exposat pel representant del Partit Socialista, hem arribat a un acord pel que fa al redactat de la 
moció perquè, en tot cas, nosaltres creiem que si algú ha cregut amb els parcs municipals, amb els 
parcs infantils municipals ha estat aquest Govern. L’anterior mandat només cal recordar l’estat en 
que es trobaven els parcs i els nous parcs implementats al llarg d’aquests anys o els nous parcs 
creats, abans en feia referència la senyora Gamundi, al Parc hi ha dos nous parcs infantils o el parc 
de la plaça Mestre Monclús o la plaça Pius XII. O parcs, per exemple també, al poble de Vinallop i al 
poble dels Reguers, sempre complint amb la normativa que és preceptiva perquè també, s’ha de 
dir, això són normatives comunitàries que al final s’han transposat amb recomanacions pel que fa a 
l’aplicació i, per tant, nosaltres hem cregut i hem portat a terme de forma..., hem implementat 
aquells parcs infantils, sempre intentant complir amb la major mesura amb totes les normatives 
existents pel fet de poder portar a terme parcs el més accessibles possibles i que puguin tenir accés 
el major nombre de xiquetes i xiquetes de Tortosa. 
 
Per tant, per això li hem proposat aquesta transacció, on demanem que es reconegui que 
l’Ajuntament ha estat treballant en aquest sentit, perquè creiem amb els parcs infantils, perquè 
creiem que són necessaris per a la ciutat i, per tant, continuarem treballant per substituir aquelles 
peces que puguin ser, que puguin suposar algun problema i també per implementar nous parcs 
amb les millors condicions possibles. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Només, serè breu que és 
tard, agrair a tots els grups municipals el suport que han donat a la moció. El fet d’haver pogut 
transaccionar, com ha dit la senyora Roigé. 
 
Estic segur també que les aportacions que ha fet la senyora Gamundi es poden incloure 
perfectament, no literalment, sinó que el Govern cuidarà d’intentar, en la mesura del possible, fer 
aquestes mesures i, per tant, estem convençut de que avui hem aprovat una moció que vetlla per 
aquella gent que moltes vegades són els grans oblidats de la nostra societat i que tenen 
mancances i discapacitats i els quals hem de cuidar. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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PART DE CONTROL 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 59/2013, de 23 de desembre 
- 60/2013, de 30 de desembre 
- 01/2014, de 07 de gener (extraordinària) 
- 02/2014, de 13 de gener 
- 03/2014, de 20 de gener 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2787/2013 a la 3065/2013 
- De la 1/2014 a la 22/2014 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
El senyor alcalde informa del següent:  
 
D’informes d’alcaldia no n’hi d’altres que els que haguéssim pogut presentar ja en Junta de 
Portaveus i que fan referència, essencialment, a un plantejament nou en l’àmbit educatiu que 
implica l’obertura del nou col·legi de Sant Llàtzer de cara al curs que ve. I la implementació als 
espais no utilitzats a la mateixa Escola de Sant Llàtzer d’una extensió de primer i segon d’ESO de 
l’Institut Cristòfol Despuig. 
 
 
 
17- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: A veure, són quatre qüestions.  
 
Tornar a preguntar-li si hi ha alguna..., s’ha avançat en alguna cosa en el tema del contracte de 
l’enllumenat que vaig preguntar en el darrer Ple, per si hi ha algun avanç més. Vostè va dir que ja 
estaven, que hi havia hagut algunes al·legacions al contracte i, per tant, si podíem saber perquè la 
preocupació pel tema del manteniment i espais foscos, doncs, continua essent. I si es poguessin 
millorar algunes reparacions. 
 
Ens ha arribat també, ens ha arribat la situació dels carrers, d’uns veïns del carrer Alcanyís que 
tenen un problema d’accessibilitat degut a que la vorera està desnivellada i que quan volen entrar a 
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casa, en quant plou i volen entrar a casa tenen que inclús col·locar uns palets i que es veu que ho 
han demanat a l’Ajuntament i que, per tant, a veure com està el tema.  
 
Un altre tema és que, crec que també n’ha parlat vostè avui a la Junta de Portaveus, que ens van fer 
arribar que al carrer Mercaders número 4 hi havia un pis, allò que es diu vulgarment, 
col·loquialment ocupes i que hi havia una problemàtica dels veïns de l’edifici. 
 
I per últim, també una demanda dels veïns de la passarel·la de Renfe, la del barranc de Caputxins, 
en que es veu que quan plou rellisca molt, i si es pogués fer alguna demanda a ADIF perquè hi ha 
hagut algun accident i si es pogués posar alguna mesura. Moltes gràcies. 
 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començaré pel final, si li sembla bé. 
 
Respecte a les actuacions a les passarel·les, com se va anar signant els acords amb ADIF en cada 
moment processal de la implantació d’aquestes passarel·les, el manteniment li correspon a 
l’Ajuntament i l’està fent. La passarel·la del barranc dels Caputxins es va il·luminar, ho va fer 
l’Ajuntament de Tortosa; ho hem pintat, el sòl, vàries vegades per a que no rellisqui; s’han adaptat 
els accessos a les passarel·les; avui mateix hem estat a la que hi ha davant el barranc de la Llet, 
amb el regidor Domingo Tomàs, precisament per ficar enllumenat, que no n’hi havia. Hem adaptat 
molt bé els accessos, però ara s’ha de procedir al “vallat” d’aquella zona i, precisament, miràvem 
també d’evitar que es creuessin les vies, que entenc que és una demanda de tots els regidors i 
regidores presents i que hem d’evitar que aquesta pràctica es produeixi i ficar totes les mesures 
oportunes. 
 
Per tant, no és un tema d’ADIF, és un tema d’Ajuntament. Ho estem fent i no solament amb el tema 
de si patina o no patina quan plou, sinó sobretot també el tema de l’enllumenat, que és un tema 
que ens preocupa, que ja hem resolt a una passarel·la i que estem a punt de resoldre a l’altra. 
 
En relació al carrer Mercaders número 4, efectivament, ho ficava jo com a exemple, perquè no és el 
problema d’un pis. Concretament, al carrer Mercaders número 4 el problema que tenim és que tota 
una planta, tres pisos concretament d’aquesta planta, tres pisos que pertanyen a entitats 
financeres han estat ocupats. Ocupats il·legalment i el més trist és que cap de les entitats 
financeres està fent res per traure aquests ocupants, que no és un problema de que tinguin dret a 
una “vivenda” digna, sinó que tenen dret a una “vivenda” digna i, a la vegada, els seus veïns tenen 
dret a un comportament digne dels ocupes. 
 
Aquest és un problema dels ocupes però també és un problema total i absoluta de les entitats 
financeres. És per això que el meu grup municipal, ja els hi ha plantejat en Junta de Portaveus, que 
quan féssim aquest reglament per sancionar les entitats financeres que mantenen desocupats els 
pisos de forma reiterada en el temps, també volem incorporar un procediment sancionar per a 
aquelles entitats financeres que, deixant ocupar els pisos il·legalment, els deixen ocupar a gent que 
té uns comportaments que genera un problema gravíssim al veïns i, per tant, l’Ajuntament no pot 
actuar. En aquest cas concret l’Ajuntament ha tallat l’aigua a aquests pisos que tenien connexions 
il·legalment. I jo mateix he parlat amb les diferents, jo mateix, no és que ho hagi encarregat a un 
regidor, amb diferents entitats financeres, a part d’enviar els requeriments corresponents, i tinc la 
sensació que preocupa poc a les entitats financers. 
 
Per tant, en aquest cas concret no és un pis; en són tres en una mateixa planta. Són tres de tres 
entitats financeres diferents i estem fent tot el possible. Em consta, perquè ens hem reunit vàries 
vegades, no només amb els veïns, sinó amb l’administrador de la propietat, amb els veïns 
col·lectivament, amb els veïns individualment, que també des de la Comunitat de Propietaris estan 
fent reclamacions a les entitats financers per a que actuïn, però l’Ajuntament el que no pot és 
procedir a desallotjar una propietat que no és seva i que no presenta problemes de seguretat. 
 
Saben que quan hi ha hagut cases desocupades, si han generat problemes al veïns i aquestes 
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cases desocupades estaven ocupades il·legalment i tenien problemes estructurals que podien ficar 
en perill la seguretat de les persones ocupants, nosaltres mateixos desallotgem, però desallotgem 
per un tema de seguretat. En aquests casos no podem desallotjar, estem fent tot el possible. I l’únic 
que també els demano, ho he dit en Junta de Portaveus, és que s’afegeixin a la nostra petició de 
poder sancionar a aquestes entitats financeres que no actuen judicialment contra aquesta gent que 
tenen un comportament tan incívic. 
 
En relació al carrer Alcanyís i una vorera, vull pensar que s’està referint al número 36 del carrer 
Alcanyís, que no l’ha dit, ja li dic jo i li dic perquè conec com està la situació. Se’ns ha fet arribar. El 
regidor de barri n’és conscient i ho havia transmès al regidor de Serveis. És més, l’Associació de 
Veïns de Ferreries també ens havia fet notar, i està dins de la programació, que no sabem quan es 
farà però properament, dins, al llarg d’aquest trimestre, dins la programació d’actuacions que té la 
Brigada Municipal en quant a arreglar. 
 
En el tema del que vostè diu, les al·legacions respecte al concurs de l’enllumenat públic, dir-li que no 
recordo haver parlat d’al·legacions perquè no són al·legacions. Dir-li que se li va informar a l’última 
Comissió Informativa, perquè vostè ho va demanar la setmana passada, si no recordo malament, 
per tant, la informació ja la té. Però si vol que jo li reiteri i li corregeixi, li reitero i li corregeixo: no són 
al·legacions, és una impugnació que fan dos empreses que la mesa de contractació, els tècnics van 
decidir excloure perquè no complien i presenten aquesta impugnació davant l’organisme de la 
Generalitat que vetlla sobre la contractació pública, que és la que resolt els dubtes en caràcter previ 
abans d’anar als tribunals. 
 
Aquest organisme té tres mesos per resoldre. De fet, hem fet gestions. No per a que resolgui d’una 
forma o de l’altra, que seria una imprudència o una temeritat, però que intentem resoldre el més 
ràpid possible. Se’ns fa arribar que tenen molta feina i que ho resoldran quan puguin. 
 
Tampoc no tenim les garanties que ens respectaran els terminis, però és veritat que aquestes 
empreses, vull pensar que pensant que defensen el seu legítim interès, el que estan fent és 
bloquejar aquesta solució. Tenen dret a fer-ho i, per tant, l’únic que podem fer és el que hem fet. 
Vam remetre tota la documentació el més ràpid possible per a que poguessin resoldre i esperar la 
resolució que, en tot cas, doncs ja haurem de respectar. 
 
Ens preocupa a nosaltres, els hi preocupa a vostès, però ens preocupa a nosaltres perquè, 
evidentment, millorarà molt substancialment la qualitat de l’enllumenat públic a Tortosa. Suposaria 
una inversió 1.500.000€, que també és una inversió considerable, i generaria un estalvi de vora 
200.000€ anuals al pressupost. Per tant, també tenim molt interès en que es pugui resoldre quant 
abans millor. 
 

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