
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
02 / 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  
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 
 
Excusen la seva assistència: 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
 

 
 
Tortosa, essent les disset hores i trenta-quatre 
minuts del dia tretze de gener de dos mil 
catorze, prèvia convocatòria girada a l'efecte, 
es reuneixen en primera convocatòria al Saló 
de Sessions de la casa consistorial, els 
membres de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Tortosa que al marge es relacionen, a l’objecte 
de realitzar sessió ordinària sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
 
- Extraordinària 16/2013, d'11 d'octubre. 
- Ordinària 17/2013, de 4 de novembre. 
- Extraordinària i urgent 18/2013, de 15 de novembre. 
- Extraordinària 19/2013, de 22 de novembre. 
- Extraordinària 20/2013, de 28 de novembre. 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
“Alineacions Pla Parcial Jesús Nord”  
 
03 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM  “PA-SIM 
2024/10e” 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

04 -  Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional d'imposició de la taxa per l'estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, i de l'ordenança fiscal T14 
reguladora de la mateixa 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
05 - Dictamen de proposta d'acord de modificació de l'ordenança municipal de circulació. 
 

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
06 - Proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per esdevenir Tortosa 
municipi cardioprotegit. 
 
07 - Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i 
Iniciativa Entesa per Tortosa, en relació amb l'anunci de convocatòria d'una consulta per tal de 
decidir si la nació catalana vol esdevenir un estat independent. 
 
08 - Proposta del grup municipal d'Iniciativa – Entesa per Tortosa, per deixar sense efecte l'ampliació 
de la zona blava. 
 
09 - Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a garantir el lliure dret a 
manifestació a Tortosa el dia primer de maig. 
 
10 - Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, de rebuig al Projecte de Llei 
de seguretat privada. 
 
11 - Proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per al pacte local per 
l'ocupació de Tortosa 
 
 

PART DE CONTROL 
 
12 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
- 53/2013, de 18 de novembre 
- 54/2013, de 22 de novembre 
- 55/2013, de 28 de novembre 
- 56/2013, de 2 de desembre 
- 57/2013, de 9 de desembre 
- 58/2013, de 16 de desembre 
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b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 2277/2013 a la 2786/2013  
 
13 -  Informes de l’Alcaldia.  
 
14 -  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 16/2013, d'11 d'octubre. 
- Ordinària 17/2013, de 4 de novembre. 
- Extraordinària i urgent 18/2013, de 15 de novembre. 
- Extraordinària 19/2013, de 22 de novembre. 
- Extraordinària 20/2013, de 28 de novembre. 
 
 

*-*-* 
 
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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM “ALINEACIONS PLA PARCIAL JESÚS NORD” 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la documentació tècnica que acredita la oportunitat i conveniència de la modificació puntual 
del POUM “alineacions Pla parcial Jesús Nord”. 
 
Vist l’informe jurídic envers l’esmentada modificació del planejament incorporat a l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 85, 96, i 99 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la comissió informativa de Serveis al Territori. 
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Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “Alineacions Pla parcial Jesús Nord”. 
 
Segon - Suspendre la tramitació de plans derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
així com també l’atorgament de llicències en l’àmbit esmentat, de conformitat amb els articles 73 i 
74 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel 
termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
 
Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb 
el del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel 
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 
l’esmentada modificació puntual. 
 
Sisè - Notificar el present acord als propietaris o titulars de drets reals sobre les finques afectades 
incloses dins l’àmbit d’actuació i existents durant els últims cinc anys anteriors a la data d’adopció de 
la present resolució. “ 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM  “PA-SIM 2024/10E” 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per part de la CUTE, i dins de l’expedient tramitat en el seu dia per l’Ajuntament de modificació 
puntual del POUM PA-SiM 2024/10e, es va emetre informe per la seva aprovació definitiva en el que 
es retornava l’expedient, als efectes de procedir per part de l’Ajuntament a una nova tramitació del 
mateix al considerar-se que la modificació comportava un increment de densitat de l’ús residencial i 
per tant li era d’aplicació l’article 99 de la Llei d’urbanisme. 
 
Vista la nova documentació tècnica que acredita que no hi ha un increment del sostre edificable ni de 
la densitat de l’ús residencial, i la oportunitat i conveniència de la modificació puntual del POUM “PA-
SIM 2024/10e”. 
 
Vist l’informe jurídic envers l’esmentada modificació del planejament incorporat a l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al 
Territori. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
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Primer - Deixar sense efecte els acords d’aprovació inicial i provisional de la modificació puntual del 
POUM PA-SIM 2024/10e adoptats pel plenari municipal en sessions de 8 de novembre de 2010 i 6 
de juny de 2011, respectivament. 
 
Segon - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “PA-SIM 2024/10e”. 
 
Tercer - Suspendre la tramitació de plans derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
així com també l’atorgament de llicències en l’àmbit esmentat, de conformitat amb els articles 73 i 
74 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Quart - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel 
termini d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
 
Cinquè - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin 
amb el del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Sisè - De conformitat amb l’article 8.5 del text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel 
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 
l’esmentada modificació puntual. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del la Sra. Galiana 
A continuació pren la paraula la senyora Galiana: El nostre vot serà abstenció. 
 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
04 -  DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL D'IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER 
L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS, I DE 
L'ORDENANÇA FISCAL T14 REGULADORA DE LA MATEIXA 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Incoat per decret d’alcaldia 3093/2013 expedient amb la finalitat d’aprovar la imposició i ordenació 
de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 
(zona blava), vista la memòria econòmica i l’informe de la Intervenció municipal així com el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals adoptat en sessió de data 8 de gener de 
2014, al Ple municipal proposo l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER - Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals. 
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SEGON - Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal T-14 reguladora de l’esmentada taxa, amb el 
següent text íntegre: 
“  
 
Núm. T-14  
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
  
Article 1 - Fonament legal.  
En ús de les facultats concedides pels articles 15, 20, 57 i concordants del Reial decret legislatiu 
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals (zona blava).  
  
Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle la 
durada de la qual sobrepassi els dos minuts, sempre que no estigui motivada pels imperatius de la 
circulació.  
  
Article 2 - Fet imposable.  
El fet imposable de la taxa és l’estacionament d’horari limitat de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques i zones del municipi determinades per l'Ajuntament.  
 
Article 3 - Exempcions.  
Està exempt de complir les disposicions d'aquesta ordenança  els vehicles següents:  
 
a) Els vehicles oficials amb logotip de l'Ajuntament de Tortosa.  
b) Els de policia, bombers, agents rurals i de Protecció Civil amb logotip de Tortosa, en servei.  
c) Vehicles fúnebres en prestació de servei. 
d) Els vehicles amb targetes de minusvàlids, d'acord a l'establert a l'article 32 de l'OMC. 
e) Els vehicles sanitaris amb logotip, en servei. 
 
Article 4 - Subjectes passius I responsables tributaris.  
1. Són subjectes passius de la taxa a títol de contribuent, els conductors que estacionin els vehicles 
de tracció mecànica en les vies públiques i zones del municipi determinades com a zones 
d’estacionament d’horari limitat.  
  
2. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques, i les entitats que determina com a 
tals la Llei 58/2003, general tributària i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals.  
 
Article 5 - Quota tributària  
1. La quota tributària que regula l'ordenança és la que resulta de l’aplicació de les següents tarifes, 
amb imports proporcionals a altres temps d'estacionament:  
  
30 minuts  0,40 euros 
60 minuts  0,75 euros 
90 minuts  1,10 euros 
120 minuts  1,50 euros 
  
2. Anul·lació de la denúncia:  
De conformitat amb l'establert a l'article 43 de l' Ordenança municipal de circulació. Les infraccions 
als apartats 42.2a, 42.2c i 42.2e de l'OMC es podran anul·lar amb l'adquisició d'un tiquet d'anul·lació 
de la màquina expenedora per un import de 3,00 euros.  
 
Article 6 - Acreditació.  
1. L’obligació de pagament d’aquesta taxa neix en el moment en què es duu a terme l’estacionament 
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en les zones que determina l'annex.  
  
2. El pagament de la taxa s’ha de realitzar per mitjà de l’adquisició dels tiquets d’estacionament 
expedits per l’Ajuntament, els quals han de ser adquirits en les màquines expenedores habilitats amb 
aquesta finalitat i només són vàlids pels períodes màxims establerts a l’article corresponent a 
l'Ordenança municipal de circulació.   
  
Article 7 - Gestió i liquidació de les taxes.  
1. L’abonament de les quotes d’aquesta taxa s’efectuarà en règim d'autoliquidació mitjançant els 
tiquets d’estacionament expedits per l'Ajuntament en les màquines expenedores situades en les 
zones designades com a blaves.  
  
2. Per acreditar el pagament de la taxa el tiquet s’ha d’exhibir a la part interior del parabrises, de 
manera que sigui totalment visible des de l’exterior.  
  
3. Els vehicles que tinguin distintius especials els hauran d’exhibir de forma totalment visible des de 
l’exterior.  
  
Article 8 - Infraccions.  
Serà d’aplicació allò disposat a la Llei general tributària i l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals.  
  
Disposició final -  Entrada en vigor.  
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 13 de gener de 2014, començarà 
a regir des de l’endemà a la publicació definitiva i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
“ 
 
TERCER - Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
i l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, l’acord precedent a informació pública i audiència dels 
interessats per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOPT, de manera que en 
aquest període els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes. 
 
QUART - Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, l’acord adoptat 
restarà aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 
5 de març. “ 
 

*-*-* 
Intervenció del senyor Alcalde 
El senyor Alcalde fa la següent explicació: El punt 4 i el puny 5, malgrat són dos punts diferents i 
procedim a la votació per diferents, corresponen a la mateixa situació. És simplement l’aprovació 
d’una ordenança, aprovació provisional d’una ordenança per a que sigui el propi Ajuntament de 
Tortosa qui pugui recaptar, si així finalment decidim que sigui la gestió, a efectes de fer la transició i a 
efectes de que això s’aprova avui, es publica i no entra en vigor fins a d’aquí un mes. 
 
I l’Ordenança municipal de circulació també només es modifica en l’aspecte de que a la zona blava, 
en lloc d’estar 1 hora i mitja, es pugui estar 2 hores, com ja es venia sol·licitant.  
 
Qualsevol modificació que s’hagi de fer sobre la zona blava en quant a les zones d’aplicació, horaris, 
etc., etc., ja els avanço que es farà properament i no serà a través d’aquests punts. 
 
També els avanço, sé que hi ha alguna moció a posteriori, que la voluntat és fer correccions, però 
petites correccions, no tornar-ho enrera tot, que crec que ara no és el moment del debat, ja arribarà 
el seu moment però, en tot cas, per a que sàpiguen quina és la posició del Govern municipal. 
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I també els hi avanço que, tal i com els hi vaig dir en Junta de Portaveus o a la Comissió, no ho 
recordo, la possibilitat ara més ferma és que sigui l’Ajuntament, encara que sigui transitòriament, qui 
desenvolupi aquesta activitat. No és una decisió presa, tampoc no l’estem prenent aquí, però amb 
caràcter preventiu, donat que si ho ha de fer l’Ajuntament es necessita una taxa i aquesta taxa 
s’hauria d’aprovar amb un mes d’antelació, el que fem és que la portem a aprovació avui. També 
quan haguéssim pres la decisió al respecte ja els hi comunicarem. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Només és per manifestar la 
nostra abstenció al punt 4 i 5. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, doncs nosaltres també ens abstindrem. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, també per abstenir-nos. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició també serà la d’abstenció, però voldria 
fer una matisació perquè, per exemple, dins les excepcions que diu a l’article 3, entre altres, el 
vehicles funeraris, fúnebres en prestació de servei no tenen, o sigui, podran aparcar a la zona blava. 
Sembla assenyat, però clar, no diu res dins les excepcions que els vehicles sanitaris en prestació de 
serveis puguin aparcar. I clar, jo crec que això, el nostre grup Esquerra Republicana de Catalunya a 
Tortosa pensem que això s’hauria d’incloure.  
 
Perquè, concretament, aquest article diu: els vehicles oficials amb logotip de l’Ajuntament de Tortosa, 
els de policia, bombers, agents rurals i de Protecció Civil, els vehicles fúnebres i els vehicles amb 
targetes de minusvàlids. Jo proposaria el mateix.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: M’està parlant de l’Ordenança, no?, si no recordo malament? 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Al punt 4. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: D’acord. De l’Ordenança?, article 3, no? 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Sí. És el dictamen de proposta d’acord.., sí, article 3. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: D’acord. Vehicles oficials, policia..., molt bé. Jo crec que 
això és una transcripció exactament del que havia. Fins ara no s’ha produït cap problema al respecte. 
És possible que estigui emparat per la mateixa Ordenança municipal de circulació que després 
modifiquem. 
 
De totes formes, no tenim cap tipus d’inconvenient i no sé si, encara que sigues redundar en la 
situació, podríem incorporar com un apartat E als vehicles de caràcter sanitari amb prestació de 
servei a més a més, entenent que els vehicles de caràcter sanitari són, exclusivament, els vehicles 
habilitats. No són el vehicles d’un metge, una infermera, perquè sinó aquí ja hi ha molts serveis. És 
simplement les ambulàncies, per que ens entenguéssim. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Ambulàncies o els cotxes, els que s’utilitzen per a que 
les infermeres o infermers i metgesses o metges es desplacen a fer urgències, que són vehicles que 
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estan senyalitzats. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Els cotxes “logotipats”, per a que ens entenguéssim. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: D’acord. De totes maneres, la nostra posició és 
d’abstenció però proposem d’introduir aquesta millora. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors el 
nostre vot serà negatiu. I ho serà perquè la taxa considerem que aquesta només té en compte 
l’anul·lació de la denúncia fins a una hora després  que hagi estat imposada pel vigilant. 
 
Pensem que s’hagués pogut ampliar el temps d’anul·lació de la denúncia. És a dir, demanem que 
l’anul·lació de la denuncia, després d’haver superat el límit d’estacionament, s’ampliï fins a dos hores 
i no en una com hi ha ara, i tenen d’altres Ajuntaments.  
 
D’altra banda proposaríem una nova anul·lació, que quan s’hagi excedit l’anul·lació d’aquestes dos 
hores, es pugui pagar un import de vuit euros per poder anul·lar-la durant tot el dia.  
 
D’aquesta forma evitaríem molts problemes de tràmit burocràtic a l’Administració i la despesa 
corresponent a anul·lar una denúncia i moltes molèsties als ciutadans que per motius professionals a 
vegades no poden sortir del seu lloc de treball. 

Pel que fa a la modificació de l’Ordenança de circulació el nostre vot també serà negatiu. I per què ho 
serà? Perquè en el redactat de l’article 40.2 no especifica com determinarà l’Ajuntament 
l’establiment de noves zones blaves. Entenem que hauria de ser pel Ple, però deixa la porta oberta 
per a altres possibilitats, no?, que potser per un decret de l’Alcaldia, mitjançant un decret es puguin 
ampliar o modificar. I és aquí on entenem que nosaltres voldríem que fos exclusivament pel Ple. 
 
Nosaltres pensem que la zona blava ha estat, com ja vam manifestar el dimarts, senyor alcalde, una 
de les pitjors decisions del seu Govern. I no m’estendré en el tema de la resolució del contracte, que 
justament aquestes dos modificacions vénen a resultes d’aquesta modificació del contracte de la 
zona blava i el pàrquing del Rastre que vam resoldre en el Ple passat. 
 
I també, en tindrem oportunitat de parlar-ne posteriorment en la moció que ha presentat Iniciativa 
per Catalunya, però enteníem que les nostres propostes, i segueixen en peu, que s’elimini la zona 
blava del Temple i de l’estació, retornant al status quo que hi havia i també l’horari inicial a Ferreries. 
 
La possibilitat de que, ja que no es fa el pàrquing del Rastre, ja ho tenim clar ja, que es faci una zona 
verda d’ús restringit per a veïns. Que es faci un estudi, com sempre hem demanat, per veure quines 
són les noves zones o quines sí, quines no puguin ser a la ciutat. I també que no es posi en marxa 
cap, cap zona blava fins que aquest estudi no estigui consensuat pels agents i actors socials 
implicats. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde:  Moltes gràcies senyor Roig. 
 
Molt breument, en tot cas l’estudi existeix. Ara votem el que votem. A diferència de vostès, Iniciativa sí 
que ha presentat una proposta, és la proposta d’Iniciativa, no és la seva proposta. I després ja 
discutirem la proposta d’Iniciativa. No porti presa per menjar-li el terreny a Iniciativa. 
 
La proposta que vostè fa en quant al tema de les hores i el tema de les anul·lacions de denúncies, 
home, si ens ho haguessin fet arribat amb una miqueta d’antelació, fins i tot ho haguéssim pogut 
estudiar però intueixo, així molt ràpidament, si vostè permet una anul·lació amb 8 euros al final del 
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dia, a la gent li surt més a compte no ficar tiquet i al final del dia anul·lar tota la denúncia de tot el 
dia. Per tant, és una mostra de la incongruència d’aquestes propostes que fan a corre-cuita. 
 
Segurament vostè té un problema que no té conceptuat de què és la zona blava i quin és l’objectiu 
de la zona blava. Però bé, en tot cas això no ho arreglarem ara aquí.  
 

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

ESPAI PÚBLIC 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
CIRCULACIÓ. 
 
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 ordinària del dia 7 de maig de 2012, va aprovar 
definitivament la proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació i va entrar en vigor 
el dia 18 de setembre de 2012. 
 
Atès que a partir de la verificació de l’ús de la zona blava de la ciutat, es desprèn que cal disposar de 
diferents temps màxims permesos d’utilització i no únicament el genèric com fins ara.  
 
Atès que amb la nova Ordenança fiscal de regulació de la zona blava, cal combinar el redactat de 
l’Ordenança municipal de circulació amb l’esmentada Ordenança fiscal  
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, de modificació de l’Ordenança municipal 
de circulació. 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió del dia 9 de gener de 2014, ha dictaminat 
favorablement el text de modificació de l’Ordenança municipal de circulació, que ha redactat la Unitat 
de Mobilitat encarregada de modificar-lo, nomenada per Decret de l’alcalde 10/2014. 
 
Amb la finalitat de resoldre aquesta situació dins de la redacció del text, proposo: 
 
Primer - Modificar l’Ordenança municipal de circulació, d’acord amb la següent descripció: 
 
Article 39. 
 
Afegir al final del punt 2: 
“ L’Ajuntament podrà determinar altres horaris i períodes, així com les dates en les quals  no es 
prestarà aquest servei.” 
 
Modificar el redactat del punt 4, el qual queda així:  
“ Les exempcions de complir les disposicions d’aquest títol es troben regulades en la corresponent 
Ordenança fiscal municipal". 
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Article 40. 
 
Es canvia el redactat del punt 2:   
“L’Ajuntament determinarà les zones sotmeses a control, la seva classificació i els temps màxims 
d’estacionament en cada una d’elles, en les quals els usuaris tindran dret a utilitzar aquest règim 
especial d’utilització.” 
 
Article  42. 
 
Es canvia el redactat del punt 1:   
“L’estacionament de vehicles en les zones sotmeses al control estaran subjectes al pagament de l’import 
fixat en  la corresponent Ordenança fiscal municipal". 
 
Article 43.   
 
1. Les denúncies per infracció als apartats 42.2 a), 42.2.c) i 42.2.e) es podran anul·lar sense donar lloc a 
sanció, si l'usuari, dins de l’hora següent a la que figura en el butlletí de denúncia, adquireix un tiquet 
d'anul·lació en la màquina expenedora i el diposita a la bústia habilitada a tal efecte. Cal remarcar que el 
tiquet d'anul·lació s’ha de dipositar efectivament a la bústia esmentada,  dins de l’hora següent a la que 
figura en el butlletí de denuncia perquè es consideri correcta l'anul·lació. Les infraccions a l’apartat 
42.2b) no  es poden anul·lar. 
 
2. L’import del tiquet d’anul·lació el fixa la corresponent ordenança fiscal municipal". 
  
Segon -  Que el Ple de l’Ajuntament aprovi aquesta modificació. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que el sentit de la votació es pot reproduir també 
al punt cinquè, tal i com havíem manifestat anteriorment.  
 

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

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
06 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER ESDEVENIR 
TORTOSA MUNICIPI CARDIOPROTEGIT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades: 
 

- 11 / 50 -           JACE / sbh 
  



“ Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental i, d'entre 
aquestes, destaca la mort sobtada cardíaca. La majoria de les morts sobtades cardíaques succeeix 
fora de l’àmbit sanitari. L'evidencia científica ha establert que les possibilitat de sobreviure a una 
aturada cardíaca depenen d'un reconeixement precoç d'aquesta situació d'aturada cardíaca, definida 
com a una situació en que hi ha una  
persona inconscient i que no respira amb normalitat, una activació i resposta precoç dels sistemes 
d’emergències, un inici precoç de les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) i 
desfibril·lació precoç. Totes aquestes accions formen part de les tres primeres anelles de 
l’anomenada cadena de supervivència. 
 
La fibril·lació ventricular és la responsable inicial de fins a un 85% de les parades cardíaques 
extrahospitalàries. L’experiència acumulada en les darreres dècades en les unitats de vigilància 
intensiva demostra que l’efectivitat de la desfibril·lació primerenca en la recuperació d'un ritme 
cardíac eficaç arribar al 90% quan és possible efectuar la desfibril·lació en el primer minut d'evolució 
de la fibril·lació ventricular. Aquesta efectivitat disminueix molt ràpidament per cada minut que passa, 
fins al punt que passats deu minuts les possibilitats de sobreviure són escasses. 
 
Hi ha unanimitat en la literatura i en les societats científiques sobre l’estratègia per a respondre 
davant de la parada cardíaca. Aquesta estratègia descansa en les anelles que, relacionades entre si, 
formen la cadena de supervivència: 
 
1. Alerta immediata davant d'una possible parada. 
2. Inici precoç de la ressuscitació cardiopulmonar bàsica. 
3. Desfibril·lació. 
4. Suport vital avançat en escassos minuts. 
 
En aquesta seqüència, la desfibril·lació  precoç  és la clau per a la supervivència. Avui en dia, es pot 
disposar de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA), que poden utilitzar qualsevol persona, 
sense necessitat de ser metge (infermers, auxiliars de clínica, tècnics de transport sanitari, zeladors, 
forces de l’ordre públic, socorristes, etc.), després d'un curs formatiu adequadament acreditat. Es 
tracta de desfibril·ladors semiautomàtics de fàcil maneig, i compten amb un enorme avantatge de 
seguretat, ja que els elèctrodes de l’aparell detecten quan el cor fibril·la i només en aquest cas 
autoritzen la  descàrrega elèctrica, que es fa polsant només un botó. És fàcil entrenar qualsevol 
persona en el seu maneig, encara que no disposi de formació sanitària específica, i poden ser 
instal·lats en múltiples espais públics, des de zones esportives fins a centres comercials, passant per 
altres espais amb una alta concurrència. 
 
Tenint en compte aquesta tecnologia, i la demanda social existent, els poders públics han regulat la 
possibilitat de disposar de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari, així com la formació del personal 
no sanitari en el seu ús. En aquest sentit, la Generalitat regula aquest àmbit a través del Decret 
151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de 
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d'entitats formadores en aquest 
ús. I al mateix temps, el Reial decret 365/2009, de 20 de marc, estableix les condicions i els 
requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i 
semiautomàtics fora de l’àmbit sanitari. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - Reconèixer que l’Ajuntament de Tortosa des del 2010 està dotant d’aparells desfibril·ladors a 
les instal·lacions esportives municipals, així com impartint formació d’aquesta als treballadors 
municipals i a col·laboradors de les entitats esportives i culturals. 
 
Segon - L'Ajuntament continuarà instal·lant de forma progressiva, desfibril·ladors externs (DEA) en 
espais públics, impulsant que Tortosa esdevingui un municipi cardioprotegit. Concretament, es proposa 
estudiar-ne la instal·lació en els espais més concorreguts tant dels pobles com de Tortosa ciutat, 
particularment a la zona esportiva municipal de Ferreries, al mercat municipal, a l’auditori Felip Pedrell, 
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a la biblioteca Marcel·lí Domingo i la comissaria de la Policia Local, entre d'altres instal·lacions 
públiques, particularment les esportives. 
 
Tercer - Que es continuï impartint la formació necessària entre el personal que presta el seu servei en 
aquestes dependències per a la utilització d'aquests aparells, així com entre els col·laboradors de les 
entitats a través de les entitats formadores autoritzades, d'acord amb la normativa vigent ”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Amb caràcter previ a l’exposició de la proposta, el senyor alcalde diu: Per presentar la proposta, sé 
que em consta que hi ha alguna modificació però, en tot cas, potser ho expliqui el senyor Monclús o 
la senyora Roigé. Té la paraula el senyor Monclús i després saben que, seguint l’acord que tenim, les 
restriccions de temps de 3 i 5 minuts, donarem la paraula a tots els portaveus. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet:  Bé, gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, regidors, regidores bona 
tarde.  
 
El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa presenta aquesta moció perquè és ben 
conegut que cada anys a cada Catalunya perden la vida entre 3.000 i 4.000 persones per una 
aturada cardíaca, el que en diem una mort sobtada. Això és, a dir, consisteix en que el cor deixa de 
bombejar sang i al no bombejar sang no arriba oxigen al cervell, no arriba oxigen a les diferents parts 
de la nostra economia i això en pocs minuts, aquella persona mor si no es fa alguna cosa per revertir 
aquesta situació. 
 
Aquesta situació pot passar en totes les edats, en tots els sexes i és una situació imprevisible. Hem 
vist que en proves esportives de gent que està molt preparada, doncs, ha pogut passar i han passat 
morts sobtades. 
 
L’única manera de salvar la vida d’aquesta persona és reconeixent, en primer lloc, que aquella 
persona està inconscient, ha perdut el coneixement i això és fàcil de fer-ho, vull dir, si li pegues un 
copet i veus que no es mou, que no contesta, de seguida veus que aquella persona està inconscient. 
A continuació cal demanar ajuda al 061 o al 112. I iniciar el que es diu la ressuscitació 
cardiopulmonar, això que hem sentit dir del massatge cardíac i de la respiració boca a boca. Això no 
és molt complicat, simplement hi ha que estar una mica entrenat. 
 
I a continuació, l’altre pas és la desfibril·lació. El desfibril·lador per fer la desfibril·lació és un aparell 
que emet un impuls de corrent elèctrica que fa que el cor torni a bategar tal com abans d’aquest 
episodi ho havia fet. I aquest, el desfibril·lador, que s’utilitzen al carrer per dir alguna cosa, poden ser 
automàtics o semiautomàtics. O sigui, són uns aparells que ells detecten si realment hi ha que 
aplicar aquesta descàrrega elèctrica i, si s’ha d’aplicar, el automàtics ells ho fan i els semiautomàtics 
et diuen: ho pots fer i tu has de prémer un botó per a que hi hagi la descàrrega. De fet és el mateix, 
els primers, els automàtics et donen més seguretat de que no es produeixi la descàrrega si no fa 
falta. 
 
Fins ara a Tortosa d’aquests aparells en tenim alguns, ubicats a instal·lacions esportives, però no a 
tot arreu que caldria. Inclús tampoc en tenim d’ubicats a nivell de les zones més transitades de la 
ciutat. 
 
És per això que reconeixem la feina, l’esforç que ja s’ha vingut fent des de l’any 2010 per part de 
l’Ajuntament de Tortosa, però no podem opinar que Tortosa en aquests moments sigui una ciutat 
cardioprotegida, I llavors, per això hem entrat aquesta moció, el redactat de la qual l’hem modificat 
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en alguns aspectes, d’acord amb el grup de Convergència i Unió de l’Ajuntament i ara procediré a 
llegir el redactat, que se m’ha traspaperat. 
 
Diu així: Primer, reconeixem que l’Ajuntament de Tortosa, ja des del 2010, està dotant d’aparells 
desfibril·ladors a les instal·lacions esportives municipals, així com impartint formació d’aquesta als 
treballadors municipals i a col·laboradors de les entitats esportives i culturals. 
 
El segon: l'Ajuntament, instem a que l’Ajuntament continuarà instal·lant de forma progressiva, però com 
més ràpid millor, desfibril·ladors externs en espais públics, impulsant que Tortosa esdevingui un 
municipi cardioprotegit. Concretament, es proposa estudiar-ne la instal·lació en els espais més 
concorreguts tant dels pobles de Tortosa, com de Tortosa ciutat, particularment a la zona esportiva 
municipal de Ferreries, al mercat municipal, a l’auditori Felip Pedrell, a la biblioteca Marcel·lí Domingo i 
la comissaria de la Policia Local, entre d'altres instal·lacions públiques, particularment les esportives. 
 
I tercer: que es continuï impartint la formació necessària entre el personal que presta el seu servei en 
aquestes dependències per a la utilització d'aquests aparells, així com entre els col·laboradors de les 
entitats a través de les entitats formadores autoritzades, d'acord amb la normativa vigent. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar el nostre vot favorable a aquesta moció. 
 
I bé, també per comentar que a altres ciutats on tenim representació municipal també hem presentat 
mocions molt similars a aquesta, on s’han aprovat majoritàriament. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, nosaltres també, senyor alcalde, senyores i senyors 
regidors, intervenim per donar el nostre posicionament favorable a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Senyor alcalde, regidores, regidors, vagi per davant que 
nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció perquè ja fa temps que el Consell Català de 
Ressuscitació està fent un esforç per a que aquesta formació i aquests desfibril·ladors que 
l’Ajuntament de Tortosa ha ficat a alguns llocs ja, tirin endavant. 
 
Però també volia apuntar que, com ha explicat molt bé el senyor Monclús, per la seva feina, aquesta 
cadena de supervivència que és alerta immediata, és a dir, saber reconèixer si hi ha una aturada o 
no; el segon punt: inici precoç de la ressuscitació, que seria ja la part de formació; la tercera part és 
la desfibril·lació, que és la que estan demanant i que n’estem totalment d’acord; i la quarta és el 
suport vital avançat en escassos minuts. Volia remarcar només una petita contradicció del grup 
d’Esquerra Republicana que està demanant això que recolzem, però que després, aprovant amb 
Convergència i Unió els pressupostos de la Generalitat amb 2.000 milions de retallades, queda molt 
curt per tenir aquest suport vital avançat a escassos minuts de molts llocs on sí que hi haurà 
desfibril·lador i després no podrà haver el quart cercle d’aquesta cadena de reanimació. Solament 
aquest petit apunt. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, el 
nostre grup municipal serà favorable a la moció presentada per Esquerra Republicana. I ho serà 
perquè considerem que el tractament del accidents cardiovasculars mitjançant desfibril·ladors és una 
eina molt útil i necessària amb la qual s’ha demostrat la seva eficàcia amb els casos que s’ha pogut 
salvar una vida. 
 
Així mateix, valorem positivament la Així mateix valorem positivament la implantació d’aquests 
aparells en zones esportives, espais públics que concentren gent i instal·lacions municipals per poder 
fer intervencions ràpides. Moltes gràcies.  
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, per part d’aquest 
Govern es va creure des d’un inici que calia tenir i dotar els equipaments de la ciutat d’aparells 
desfibril·ladors perquè entenem que és necessari i també convenient tenir-los i per això, al llarg dels 
darrers anys, hem anat adquirint diferents aparells per instal·lar-los al equipaments principalment 
esportius de la ciutat i també dels pobles. 
 
L’any 2010 es van adquirir 2 aparells, un es va ubicar al pavelló de Remolins, l’altre a l’estadi 
municipal, quan es va posar en funcionament el pavelló del Temple es va ubicar un aparell allí també, 
i ara a finals d’aquest any passat s’han adquirit dos aparells més, de manera que també quedarà 
coberta l’equipament de la piscina municipal. 
 
A banda, també l’EMD de Bítem també disposa d’un aparell adquirit recentment i també les 
instal·lacions esportives de Bítem també s’hi troben. I altres pobles del nostre municipi també estan 
en condicions de, en breu, tenir nous aparells. 
 
Pel que fa a l’equipament, als diferents llocs on en tenim, per exemple a l’estadi municipal, el tenim 
ubicat a la infermeria i hi tenen accés tant els “fisios” com les diferents persones autoritzades per 
cadascuna de les entitats que fan ús dels camps de futbol, a banda de, evidentment, el personal de 
Tortosasport, tenint en compte que hi fan servei diferents entitats com el Club Deportiu Tortosa, 
l’Ebre Escola Esportiva, el Club de Futbol Femení Tortosa Ebre, l’Agrupació de Veterans o el Club 
d’Atletisme de les Terres de l’Ebre. 
 
A banda d’això i pel que fa a la formació, des del moment en que es van començar a adquirir aquests 
equips, es va iniciar un procés formatiu per tal d’acreditar, a part de la plantilla del personal de 
Tortosasport que s’ha anat cada vegada formant més tota plantilla, i també amb conveni amb els 
clubs i entitats esportives per tal de que si anessin, puguin formar, juntament amb usuaris 
d’instal·lacions municipals, entrenadors, tècnics esportius i delegats i directius, per tal de poder anar 
ampliant tota aquella gent que pogués tenir cada vegada més coneixement. 
 
Per això creiem que ja estem treballant en aquest sentit, per això li hem fet aquesta proposta, que 
agraeixo, al grup municipal d’Esquerra Republicana que ens hagi acceptat, perquè creiem que ja s’hi 
està treballant, que en tot cas volem continuar treballant en aquest sentit per tenir la nostra ciutat 
cada dia més equipada. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Jo crec que és de celebrar que el nostre consistori i tots 
els regidors de tots els grups municipals estiguin desitjosos de que Tortosa sigui un municipi 
cardioprotegit. 
 
I el que li voldria contestar a la companya del grup d’Iniciativa, la senyora Galiana, és que, òbviament, 
el suport vital avançat és una situació d’últim nivell, el qual ho porta en marxa personal molt 
entrenat, o sigui, metgesses o metges, infermers o infermeres, amb ambulàncies medicalitzades, per 
això deia, insistia que és tan important en el moment en que una persona es dóna compte que ha 
caigut al terra, saber, i això ho pot saber qualsevol del carrer, si està conscient o inconscient. I la 
segona cosa que s’ha de fer immediatament és demanar ajuda. Demanar ajuda i trucar al 112 o al 
061. I la cadena de supervivència s’activa.  
 
I l’últim pas, que és el d’activar un equip medicalitzat, això no té res a veure amb els pressupostos 
qui els aprovi. Aquí, a les Terres de l’Ebre tenim des de fa molts anys unes dotacions d’ambulàncies 
medicalitzades, amb centres, amb unes isòcrones  que estan calculades per al temps d’arribar. I jo, 
per la meva experiència professional, els hi puc dir que sempre que ho he necessitat he activat 
aquest sistema i ha vingut ràpidament, Per tant, això jo crec que una cosa poden ser els 
pressupostos de la Generalitat, òbviament, tot això es paga dels pressupostos de la Generalitat, però 
jo crec que , bé, que no hem de tenir temor ningú en que es tocarà aquest tema perquè això és una 

- 15 / 50 -           JACE / sbh 
  



cosa que no té res a veure, o sigui, com diríem vulgarment són figues d’un altre paner. 
 
 

*-*-* 
 
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 - PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA I INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA, EN RELACIÓ AMB L'ANUNCI DE CONVOCATÒRIA D'UNA 
CONSULTA PER TAL DE DECIDIR SI LA NACIÓ CATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTAT INDEPENDENT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i  Iniciativa – Entesa per Tortosa – Entesa: 
  
“ Davant l'anunci de la convocatòria d'una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de 
Tortosa, vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que farà 
possible la celebració d'una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i 
democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants legítims del 
poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 
 
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte 
democràtic, decidint el seu destí ”. 
 

*-*-* 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta conjunta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, 
senyora Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, el passat mes de 
desembre totes les forces polítiques que donem suport a la celebració d’una consulta, encapçalades 
pel president Mas, vam arribar a un acord històric fixant la data, fixant la pregunta per a la consulta, 
per tal de decidir si la nació catalana ha d’esdevenir o no un Estat independent. 
 
Un acord que dóna resposta a la voluntat del poble de Catalunya, expressada ara fa 1 any i poc més 
que es van celebrar les eleccions a l’any 2012. Que l’acord compta amb una majoria àmplia al 
Parlament, amb 87 de 135 diputats, i exemplifica la gran majoria que existeix a la societat catalana a 
favor del dret a decidir d’aquesta convocatòria, d’aquesta consulta. 
 
Per això avui, els mateixos partits que tenim representació aquí a l’Ajuntament de Tortosa ho 
presentem, amb la voluntat de que aquesta consulta sigui una realitat i que el poble de Catalunya 
pugui ser consultat, que puguem dir sí o no i que puguem dir, en definitiva, l’essència de la 
democràcia que és poder votar. 
 
I aquí vull deixar clar que això no és un procés en contra de ningú, és un procés per al país, que 
compta amb els país i que, per tant, és el país qui ha de decidir quin és el seu futur. I en aquest 
sentit, ningú s’ha de sentir atacat per tal de que l’únic volem és que es pugui votar  i, en aquest 
sentit, tampoc hi sobra ningú. 
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I aquí sí que voldria demanar també i aprofitar per demanar al Partit Socialista, al grup municipal del 
Partit Socialista que s’unís, que s’unís a aquest acord perquè a dia d’avui comptaríem amb el 75% 
aproximadament de regidors de l’Ajuntament de Tortosa, però jo crec que seria convenient poder 
ampliar aquest suport, poder comptar amb el 90% dels regidors, als altres ja no m’atreveixo a 
proposar-ho, perquè al final jo entenc que pels principis que té el Partit Socialista han d’estar amb 
aquells que creiem en la democràcia, amb aquells que creiem que el que han de fer és poder votar la 
ciutadania. I crec que tant la ciutat de Tortosa com el nostre país així s’ho mereix. 
 
I tampoc no diem res que no sigui nou, perquè tenim exemples, només cal veure aquí al territori el 
que ha passat a Flix, a Móra d’Ebre o al Perelló, o la posició també de la meva companya diputada al 
Parlament que és la seva presidenta a nivell de Terres de l’Ebre i, per tant, i més enllà de les Terres 
de l’Ebre també aquells municipis que a dia d’avui en són molts com Badalona, Cervera, Olot, 
igualada o Vic o Montblanc o la Bisbal o Santa Coloma o Arenys de Munt o Ripoll, Berga o Palafrugell 
per exemple, tenint en compte, a més a més, que estem a poques setmanes des de que es va produir 
aquest acord i que aniran desenvolupant-se diferents plens municipals que farà que sigui encara més 
ampli els municipis que puguin comptar amb el suport de molts i molts grups municipals, però també 
del grup municipal del Partit Socialista i, per tant, els insto que s’uneixin avui a aquest acord que han 
presentat en un principi Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió, però 
amb la voluntat de poder-lo ampliar al màxim de regidors. 
 
Tot plegat, he dit al principi, demanem que el poble de Catalunya pugui votar. A partir d’aquí que 
cadascú cregui el més convenient i decideixi si és que sí o és que no, però en tot cas, que 
s’acompleixi el que dèiem al principi, no?, l’essència de la democràcia, que la gent pugui decidir quin 
és el futur que vol, a més a més, tenint en compte que aquest suport a la consulta compta amb més 
del 80% del suport de la població de Catalunya i, per tant, creiem que avui calia portar aquest acord 
aquí a l’Ajuntament de Tortosa, que avui calia que Tortosa ens posicionéssim en aquest sentit en 
aquest plenari. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Per exposar la proposta conjunta pren la paraula la regidora del grup municipal d’ERC, senyora Alícia 
Gamundi i Vilà: Molts gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors , el 9 de novembre 
tenim una cita amb la democràcia. Per primera vegada en la història, els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya serem convocats a votar sobre la independència i tindrem l’oportunitat de manifestar la 
voluntat d’un poble a les urnes per decidir el nostre futur col·lectiu com a país.  
 
L’article 1.2 de la Carta de les Nacions Unides determina com un dels seus propòsits fonamentals 
desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al principi de la 
igualtat de drets dels pobles i del seu dret a l’autodeterminació. 
 
Al llarg de la història, la força de la voluntat de la gent ha estat imparable. Ho va ser el 1931 quan, 
després d’unes eleccions municipals, va caure la monarquia espanyola i es va proclamar la Segona 
República. També ho va ser aquelles vegades amb que la il·legalitat per la força i la voluntat d’un 
poble va passar a ser democràticament legal al  1933, quan les dones exercien per primera vegada 
el dret a vot a Catalunya, concretament a Canet de Mar. Ho va ser el 1965, quan la població 
afroamericana va votar als Estats Units de forma generalitzada. Ho va ser, precisament, el 9 de 
novembre del 1989 quan la pressió popular va fer caure el mur de Berlín. Ho va ser el 1994, quan els 
africans liderats per Nelson Mandela van votar i van tombar l’apartheid. Què hagués passat si encara 
estiguéssim parlant de il·legalitat com alguns partits ho volen fer? Volen fer un etern problema i 
només veuen el no com a resposta i no una construcció cap endavant, la voluntat d’un poble català 
que lluita pels seus drets. 
 
I els catalans i les catalanes votarem el nostre futur, sense cap dubte, perquè hem demostrat al món 
la nostra ferma voluntat d’esdevenir un nou Estat d’Europa. I ho hem demostrat de forma massiva, 
cívica, democràtica, respectuosa. I ho farem per construir un nou país per a tothom, un nou país que 
naixerà del vot dels seus ciutadans i ciutadanes, un país que podrem dibuixar des de la il·lusió 
col·lectiva del nostre poble. 

- 17 / 50 -           JACE / sbh 
  



 
Tenim l’oportunitat de construir un dels països socialment i econòmicament més avançats d’Europa i 
en aquesta línia demanem amb  tot el respecte i serietat que el PSC avui s’hi sumi i  el 16 de gener 
també se sumi en la construcció d’aquest país votant si  a la petició en el  Congrés dels Diputats per 
a que ens transfereixin la competència de poder convocar el referèndum que preveu l'article 150.2 
de la Constitució espanyola. Recordin que no fa tant de temps el PSC demanava justament amb 
Iniciativa i Esquerra Republicana de Catalunya el traspàs d'aquesta competència, fins i tot a través de 
dirigents que ara recelen especialment del procés sobiranista. 
 
El 16 de gener tenim la responsabilitat conjunta de votar pel dret a la democràcia de lliure elecció 
que construirà un país, la majoria de forces polítiques al Parlament s’han posat d’acord.  
 
Ens quedaran per davant 11 mesos, un període durant el qual som importants. Ens cal, encara que 
sembli mentida, guanyar-nos el dret a votar. I encara ens sembla més una cosa exagerada tenir que 
demanar el dret a la democràcia davant d’un Estat que no ens ho posarà fàcil. I no renunciarem a 
cap mesura democràtica ni de mobilització social per fer-ho. 
 
Els catalans tenim l’oportunitat històrica, tenim el privilegi de construir un projecte engrescador, un 
Estat radicalment democràtic, que regeneri els defectes d’un sistema polític viciat per segles 
d’oligarquies i de corrupció, per segles de supeditació a unes elits econòmiques hispanocentristes. 
Un nou país per a tothom, integrador, on no importi l’origen sinó el futur que volem construir junts. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Per exposar la proposta conjunta pren la paraula la regidora del grup municipal d’I-ET-E, senyora 
Cinta Galiana i Llasat: Senyor alcalde, regidores, regidors, Iniciativa per Catalunya Verds ja es va 
presentar a a les eleccions a favor amb el dret de decidir. I fidels al programa pensem que cal que el 
poble de Catalunya pugui exercir aquest dret a saber quin futur vol com a país, si ser un Estat 
independent amb el “Sí / Sí”, un Estat federat amb el “Sí / No”, o continuar com ara: una comunitat 
autònoma.  
 
Sempre hem dit que aquest procés ha de ser plenament democràtic i s’hauria d’impulsar en la 
majoria dels partits possibles. Per això estem ben satisfets de que s’hagi arribat a un acord entre 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa, amb moltes diferències ideològiques però 
units sempre pel bé de Catalunya i perquè no hem de tenir temor a fer aquesta consulta.  
 
La gent ha de poder votar, és un fet de maduresa política, un fet democràtic. El procés s’ha de fer de 
manera correcta, per tant, el primer pas és demanar la competència al Govern de Madrid, perquè es 
pugui fer aquesta consulta de forma legal. 
 
Fem també una crida al PSC perquè en el seu programa ja portava el dret a decidir i molts dels 
socialistes volen tenir aquest dret a decidir. Recordar-los que històricament havien defensat el dret a 
l’autodeterminació i que ara és quan cal exercir-lo. Que si després voten en contra de la 
independència no passa res, o a favor de l’Estat federal, cadascú que voti el que vulgui. Però el que 
ara estem parlant és si es fa o no es fa aquesta consulta. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des de 
Plataforma per Catalunya no serem còmplices d’aquesta aixecada de camisa que des del Govern de 
la Generalitat, i molt especialment el seu president, està fent contínuament al poble de Catalunya. 
 
Els catalans no ens mereixem aquest teatre per part d’uns irresponsables que van anunciant una 
pregunta i una data d’un suposat referèndum que sabem, saben perfectament que no es farà. De fet, 
Plataforma per Catalunya des del primer dia que es va anunciar aquesta consulta, hem estat des del 
primer dia l’única formació política que sempre hem dit que aquesta consulta no es faria. 
 
Aquesta consulta no és res més que una excusa per tapar vergonyes, corrupteles i incapacitat per 
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governar.  
 
La veritat és que per estimar Catalunya no cal ser independentista, simplement el que cal és tenir 
seny. Permeti’m que els hi doni només tres motius pels quals aquesta consulta no es farà: 
 
Primer. L’article 149.1 / .32 de la Constitució diu que l’Estat té la competència exclusiva per les 
consultes populars via referèndum. L’article 92 ens diu que decisions polítiques d’especial 
transcendència poden ser sotmeses a referèndum consultiu no vinculant de tots els ciutadans, però 
són les Corts Generals les que han de donar forma a una convocatòria de referèndum, és a dir, que 
podria haver una consulta no vinculant sobre Catalunya pactada amb l’Estat i per tots els espanyols. 
 
A més a més, la Constitució espanyola no reconeix en cap cas el dret a decidir. 
 
Segon. Aquest referèndum pactat hauria de preguntar si s’està a favor de que els catalans iniciïn un 
procés de canvi del seu status polític, per a lo qual necessitarien una reforma de la Constitució, una 
reforma que implicaria una majoria de 2/3 del Congrés, la dissolució immediata de les Corts i 
acordar un referèndum per la seva ratificació. 
 
Tercer. Preguntar als catalans per la independència trenca el títol preliminar de la Constitució sobre la 
indissoluble unitat de la nació espanyola, per tant, el Govern de l’Estat no pot fer altra cosa que 
prohibir aquesta consulta tan aviat com la Generalitat ho faci oficial. 
 
Per evitar polèmiques, aquest 3 motius els ha publicat recentment el senyor Xavier Tajadura, 
professor de dret constitucional de la Universitat del País Basc, per tant, hem de suposar que és una 
persona que sap de què parla.  
 
Per tot aquí, per to el que hem acabat de dir ara mateix i perquè nosaltres no volem enganyar a 
ningú, no tenim altre remei que votar en contra d’aquesta moció. 
 
Catalans sempre, evidentment, això és indiscutible, però sempre dintre de la legalitat vigent. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo seré molt breu 
en aquest tema i l’únic que és dir que el posicionament del grup municipal del Partit Popular a 
l’Ajuntament de Tortosa és, en aquest moment, i vull ressaltar això, en aquest moment en que encara 
no s’ha consensuat o encara no s’ha reconegut o encara no s’ha clarificat la legalitat de la consulta, 
que no del dret a decidir, desfavorable a la moció presentada avui. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, 
permeti’m que comenci afirmant, amb tots els meus respectes, que com va dir Salvador Paniker, el 
PSC no està per traçar fronteres, sinó millor per trencar-les. 
 
No vull estendre’m en la futura consulta independentista, que és de moment il·legal, i per això 
votarem que no a aquesta moció. 
 
La consulta hauria de ser legal i pactada. I creiem que el procés esta viciat des del primer moment i 
que el Govern de la Generalitat ho proposa només per a buscar el no i, per tant, la confrontació. 
 
No vull estendre’m en que la Unió Europea ha dit, per activa i per passiva, que una decisió unilateral 
comporta l’expulsió. 
 
Ni m’estendré en defensar que pensem que l’alternativa és federal. I no ho faré perquè no creiem en 
projectes que divideixen, sinó que creiem en projectes que sumen. Altres forces polítiques no, i 
respectem la seva postura, com no podia ser d’una altra manera en una democràcia. Perquè és allò 
que correspon fer en una democràcia, que és respectar la postura dels altres. 
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Per aquesta raó respectem especialment la postura d’Esquerra Republicana de Catalunya que  
compta en el seu haver ser independentista des de sempre. No es pot negar que ells fa anys que 
defensen la Independència i ho fan amb els governs progressistes d’esquerres a la Generalitat i ho 
estan fent ara, encara que estan recolzant al Govern que ha aprovat els pressupostos més antisocials 
de la història del nostre país. Senyora Gamundi, des d’aquí el nostre reconeixement. 
 
Respectem, com no podia ser d’una altra manera, la postura d’Iniciativa per Catalunya. Respectem 
que hagi volgut sortir a la foto amb el Govern de les retallades, posant però, posant però per davant 
de la lluita social, la nacional.  
 
I respectem, com no podria ser d’una altra forma, perquè repeteixo crec que en això consisteix la 
democràcia, la postura de Convergència i Unió.  
 
Convergència i Unió s’ha pujat al carro del independentisme més tard, és cert, però ho ha fet amb  
radicalitat, i aquella radicalitat que normalment tenen els conversos. Per això respectem que l’alcalde 
de Tortosa sigui independentista. I seria molt fàcil fer allò que ell fa moltes vegades i dir que mai 
abans li havíem sentit defensar la independència de Catalunya, però no ho farem. Respectem el seu 
dret a canviar d’opinió.  
 
Ara bé, mirant l’ordre del dia d’aquest Ple hi ha una cosa que no em deixa de cridar l’atenció: Mentre 
el PSC presenta una moció per aconseguir un gran pacte per l’ocupació que pot crear fins a 275 llocs 
de treball i que esperem votin a favor totes les forces polítiques d’aquest plenari, Convergència i Unió 
presenta una moció per aconseguir la independència de Catalunya. 
 
Mentre els socialistes de Tortosa volem un pla de xoc contra l’atur per a contractar el màxim nombre 
de persones en petites i mitjanes empreses, dirigit a garantir un ingrés a famílies amb tots els seus 
membres a l’atur, Convergència i Unió defensa una moció per la independència. 
 
Mentre que el Partit Socialista proposa un pla d'ocupació i formació per a joves aturats que pugui 
combinar la formació amb contractes d’aprenentatge en petites i mitjanes empreses, Convergència i 
Unió... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant, senyor Roig. Ja ha superat el 
temps. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: De seguida. 
 
...Convergència i Unió es capfica en proposar la independència. 
 
Mentre que el Partit dels Socialistes de Tortosa proposa un programa d’incentius empresarials de 
caràcter innovador, facilitant l’assessorament per posar en marxa projectes que puguin... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig, ha superat el temps i el que proposa el Partit 
Socialista ho explicarà després. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Però deixi’m acabar, senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Doncs cenyeixi’s a la moció o sinó ha passat 30 segons del 
seu temps. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Acabo de seguida, no es preocupi. 
 
...puguin acabar en la creació de noves empreses i llocs de treball al municipi, el Govern de 
Convergència i Unió s’ha preocupat pel procés independentista. I així fins a 20 propostes que 
desprès, com molt bé diu l’alcalde, exposaré.  
 
Vostès pensen que s’estan preocupant dels problemes reals de la gent? Nosaltres sí que ho fem i 
moltes gràcies.  
 
I un advertiment, si em permet l’alcalde, la presidenta del nostre partit, senyora Roigé, és la senyora 
Maria Beltran, alcaldessa de Tivenys. La senyora Núria Ventura, diputada, és primera secretària. 
Molts gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
A continuació pren la paraula la Sra. Galiana: Senyor alcalde, molt breument, per dos coses. La 
primera, contestar-li al senyor Roig: la democràcia mai divideix, suma. No ens ha de fer temor poder 
anar a votar. Després cadascú que voti el que vulgui, ja li he dit en la meva intervenció. Però mai 
divideix el fet democràtic. Hem de ser madurs i poder decidir el que cada català i cada catalana vol 
dir. 
 
En tot cas, només reiterar la meva satisfacció per aquest acord de la majoria de forces polítiques i el 
nostre compromís amb el dret a decidir. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies. En primer lloc, donar les gràcies a tots el 
que han recolzat aquesta moció. 
 
Si més no, algú ha dit: què cal per governar Catalunya? Per governar Catalunya l’únic que cal és ser 
demòcrata, res més.  
 
Avui ha quedat palès qui ha estat d’acord amb la lliure elecció del simple fet de poder votar. 
 
La il·legalitat? La il·legalitat de vegades s’ha de fer legal. Per què? Doncs, els ho he explicat amb un 
exemple que entén tothom: si la il·legalitat no s’hagués fet legal, les dones no estaríem ni aquí en 
aquest Ple, ni podríem votar. Però és que els negres serien esclaus i així els hi podria explicar una 
successió de coses. 
 
Per què de vegades la il·legalitat s’ha de fer legal? Perquè és de sentit de comú i sobretot, sobretot, 
és de democràcia. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, a veure, 
alguns portaveus que m’han precedit, per exemple han dit que per estimar Catalunya no cal ser 
independentista. Segurament no caldria però, en tot cas, el que estem demanant aquí no és si votem 
sí o no a ser independents. El que estem, perquè veig que a alguns, el senyor Casanova però també 
el senyor Roig, no s’han degut llegir bé el que diu la moció, perquè el que aquí estem dient és que la 
gent, que la ciutadania de Catalunya pugui decidir quin és el futur, que puguin votar que sí i que 
puguin votar que no també. En tot cas, no estem dient aquí això que estan dient vostès. 
 
La senyora Gamundi també els ho ha dit, totes les constitucions, si haguéssim d’anar mirant el que 
deien les constitucions, a dia d’avui no estaríem com estem. 
 
I ho volem fer dintre de la legalitat, per això s’ha demanat al president de l’Estat espanyol que accepti 
poder-ho pactar i fer-ho de forma legal i pactada, com estan fent a Escòcia i a Anglaterra, en tenim un 
exemple aquí al costat. 
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I ens diu el senyor Roig que l’alternativa és l’alternativa federal. Llàstima que no s’ho creguin ni els 
seus perquè, en tot cas, no s’ho creuen els seus. També llàstima que al principi estiguessin dintre, 
estiguessin pujats al carro i després se’n sortissin; suposo que Rubalcaba deu manar més del que 
estan manant els dirigents històrics de Catalunya, que poc a poc, del Partit Socialista, estan deixant 
de formar part d’aquest partit. 
 
Ens diu també que si la nació catalana ha d’estar o no ha d’estar i tal. És que simplement caldria que 
es miressin això. També ens diu la part econòmica, principalment per la part econòmica estem 
demanat això també molta de la gent, perquè veiem l’espoli fiscal que està patint Catalunya i perquè 
creiem que tenint més recursos, tenint Estat propi, no ens passaria el que ens està passant. 
 
I a més a més, també li voldria demanar, a veure si m’ho aclareix, a la primera secretària, no 
presidenta, aquesta primera secretària que vostès no segueixen, jo entenc que la primera secretària, 
jeràrquicament al seu partit és més important que la presidenta, però en tot cas, a la primera 
secretària o als ajuntaments ebrencs que han passat pels seus plenaris, al del Perelló, al de Móra 
d’Ebre, perquè vostès estan quedant-se sols a nivell de Tortosa respecte el que estan votant els seus 
companys socialistes. Això també és el que voldria saber perquè realment no deuen ser tan dolents 
aquests ajuntaments que ho estan o aquests grups municipals del Partit Socialista que estan 
acceptant que la gent pugui votar. És que estem demanant poder votar, no estem demanat res més 
que això, per tant, no s’entén com a dia d’avui els regidors socialistes de l’Ajuntament de Tortosa, 
malauradament, estiguin votant que no pugui decidir, la gent de Tortosa i la fent de Catalunya, quin 
futur vol per al seu país. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Si no tinc malentès, es pot aprovar amb el vot favorable 
de tots els regidors i regidores presents i únicament cinc vots en contra, el qual, com deia algun 
portaveu, manifesto la meva satisfacció de que aquesta moció pugui sortir endavant amb el 75% dels 
vots dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Tortosa. Moltíssimes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2) i  
I-ET-E (1), i cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del  
PSC (3), PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA, PER DEIXAR SENSE 
EFECTE L'AMPLIACIÓ DE LA ZONA BLAVA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa: 
 
“ Gairebé tres anys després de l’entrada en vigor del contracte d'explotació de la zona blava amb 
l’empresa concessionària Quatuor, i de dos anys de l’increment de places en el municipi i una 
ampliació horària al barri de Ferreries, a canvi de la construcció d'un aparcament soterrat al barri del 
Rastre, aquest passat dimarts 7 de gener mitjançant un Ple extraordinari aquest Ajuntament ha 
aprovat resoldre el contracte amb l’empresa. 
 
Atès que l’ampliació de places en el municipi i l’ampliació horària a Ferreries es realitzava a canvi que 
l’empresa concessionària construís un aparcament soterrat al barri del Rastre i que aquest no ha 
estat realitzat. 
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Atès que la ciutadania ha sufragat gairebé durant dos anys aquest increment acceptant que era a 
canvi de poder disposar d'un nou aparcament soterrat al barri del Rastre i, ara, aquest aparcament 
no es realitzarà. 
 
Atès que els tortosins i tortosines hauran d'assumir una despesa de gairebé 300.000€ per pagar 
l’empresa concessionària de l’explotació de la zona blava per la inversió efectuada ampliant les 
zones de pagament i instal·lant nous parquímetres. 
 
El grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa proposa al Ple els següents acords: 
 
PRIMER - Que partir del dia en que la gestió de la concessió de l’explotació de la zona blava passi a 
ser municipal es deixin sense efecte les places ampliades i es torni al nombre anterior a la signatura 
del contracte d'explotació de la zona blava amb l’empresa esmentada. 
 
SEGON - Que a partir del dia en que la gestió de la concessió de l’explotació de la zona blava passi a 
ser municipal es deixi sense efecte l’horari actual de pagament al barri de Ferreries i torni a ser 
exclusivament de dilluns a divendres de 9.00h fins les 14.00h tal i com es feia amb l’anterior etapa. 
 
TERCER - Que a partir del dia en que la gestió de la concessió de l’explotació de la zona blava passi a 
ser municipal es realitzi una reducció de la tarifa actual, acordada dins la comissió de Serveis 
Centrals “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal d’I-ET-E, senyora Cinta Galiana 
i Llasat, qui reprodueix la proposta transcrita més amunt. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ara fa 
menys d’una setmana, el nostre grup municipal vam comentar aquí en aquesta mateixa sala que ja, 
bé, que ja ens venia bé, que ja estàvem d’acord en que l’Ajuntament, de forma temporal, es fes 
càrrec de la gestió de la zona blava. 
 
Ara bé, també vam dir que s’havia de tornar al número de places de pagament anteriors i als horaris 
de pagament anteriors. Per tant, aquesta moció que aquí ens presenten, doncs naturalment, hi 
estem totalment d’acord. 
 
I també ens agradaria comentar que, tot i que nosaltres no ho vam dir al seu moment, sí que estem 
totalment d’acord en que les tarifes es modifiquin o s’estudiïn, una modificació a la baixa. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, la moció per 
a nosaltres planteja una proposta que tan el grup municipal del Partit Popular com altres grups 
municipals hem plantejat durant un temps i segueixen plantejant i o ferint a la ciutadania de Tortosa 
sols per un motiu: en defensa dels seus legítims interessos, que estan per damunt de qualsevol tipus 
d’interès, partidista o d’altre tipus. 
 
Aquest és el nord que ens guia a nosaltres i estem segurs que també guia a la resta de partits de 
grups municipals que defensen el que la moció que avui planteja Iniciativa per Catalunya està donant 
a votació. 
 
Un dels aspectes més punyents de la crisi és que podem denominar de les piscines, que no és així 
perquè les piscines no..., hi havia molt més fato, com diem a Tortosa, més temes que les piscines, o 

- 23 / 50 -           JACE / sbh 
  



que la piscina, és que l’Ajuntament va concedir una ampliació de les places d’aparcament en zona 
blava, tan al barri del Temple i alhora també una ampliació horària, tardes de dilluns a divendres i el 
dissabte al barri de Ferreries, a canvi de que l’empresa adjudicatària o l’empresa concessionària 
realitzés un pàrquing soterrat a la plaça del Rastre. 
 
D’això fa 3 anys, més o menys, i mentrestant els tortosins i les tortosines hem anat pagant la zona 
blava però, lògicament, no tenim la compensació pactada contractualment del pàrquing de referència 
a la plaça Mossèn Sol, al barri del Rastre. 
 
A sobre hi haurà que pagar a l’empresa concessionària 300.000€ per la inversió feta ampliant la 
zona blava i instal·lant els nous parquímetres, en resum, ens pareix un exemple de la més excel·lent 
gestió municipal. 
 
Per tant, per millorar aquesta excel·lent gestió ens posicionem, el grup municipal del Partit Popular, a 
favor de les demandes que fa la moció i també, especialment, en lo que és la reducció de les tarifes 
actuals de la zona blava. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, aquesta moció que vostès han entrat deriva d’un 
incompliment, podríem dir inclús un greu incompliment d’un contracte, un acord que hi havia entre 
un conglomerat d’empreses, Quatour, i l’Ajuntament de Tortosa. 
 
I havien de construir a la plaça del Rastre, a la plaça Mossèn Sol un aparcament soterrat. I a canvi 
se’ls hi donava l’explotació de l’aparcament i, a més, la gestió dels aparcament en superfície de 
Tortosa, el que coneixem com a zona blava. 
 
Però no era prou això. Es va tenir que ampliar per a que poguessin tenir més negoci i més 
compensacions, les places a la zona del Temple. I a Ferreries, que només hi havia horari de matí, es 
va ampliar per la tarde i em sembla que també el dissabte pel matí, que abans es podia aparcar de 
franc. 
 
Pensem, el nostre grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa, que aquesta empresa té 
com un acord, l’Ajuntament o el grup que ens governa han fet les paus per dir-ho d’alguna manera, i 
se n’han anat amb 300.000€ a les butxaques. 
 
I en defensa dels ciutadans i de les ciutadanes de Tortosa creiem que, si més no, si això ja està 
aprovat, perquè no li pegar la volta, i ja està aprovat, a partir d’ara que es torni a les places que hi 
havia abans, que es torni als horaris que hi havia abans i que es rebaixi una mica el preu. 
 
Per tant, votem sí a la moció que ha presentat i ha entrat Iniciativa per Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
senyora Galiana, vagi per endavant que votarem que sí. I votarem que sí perquè, entre altres coses, 
és la mateixa moció o molt similar a la que nosaltres vam presentar al mes d’abril passat en aquest 
plenari. 
 
La mateixa, l’argumentari, que el grup socialista va presentar i va demanar la setmana passada a 
l’alcalde de Tortosa, en el Ple extraordinari quan es va plantejar la resolució dels contractes de la 
zona blava i del pàrquing del Rastre que ja no es farà. I també li agraïm a Iniciativa per Catalunya que 
recolzi també les nostres propostes que ja fa temps que vam fer. 
 
Però la votarem a favor, no tan sols perquè nosaltres ho haguéssim dit  fa temps, sinó perquè creiem 
que l’ampliació de la zona blava de Tortosa ha estat un dels majors fracassos del Govern municipal. 
 
Un Govern que comença a rectificar veladament, dissimuladament, perquè com sembla, ja ho ha 
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apuntat inclús avui l’alcalde i l’altre dia en l’últim plenari, hi hauran reajustos. Ja es veuran quins són 
els reajustos per eliminar places i segurament veurem algun canvi. 
 
Però a pesar d’això, l’ampliació de la zona blava ha estat un desastre i ho hem repetit moltes 
vegades. Només fa falta mirar el carrer Rosselló, la ronda Docs, per davant de l’estació i sempre està 
buit, no hi ha mai cap cotxe. 
 
La pregunta és: tant costa reconèixer que s’han equivocat? Tant? De veritat, és que no hi ha cotxes 
aparcats. La zona blava ha estat un absolut fracàs, l’ampliació. Assumeixin que s’han equivocat. 
Eliminin l’ampliació de la zona blava i, sense dubte i ho repetirem cada vegada, que ha estat una de 
les seves pitjors decisions del Govern municipal de CiU. 
 
I ho diem sense embuts, la zona blava és una forma de recaptar diners i per aquesta raó, ja ho vam 
fer fa vuit mesos, igual que la setmana passada, li demanem al Govern que anul·li l’ampliació 
 
Que els tortosins i les tortosines vegin que el seu Govern els escolta i que no és una màquina de 
recaptar diners.  
 
Per aquesta raó i conscients de la problemàtica d’estacionaments a la nostra ciutat, tornem a 
plantejar el que hem dit, com diu la moció, eliminar l’ampliació de les 235 places de la zona blava 
corresponent al Temple i l’estació de tren, tornar-los a la seva condició original de l’adjudicació, així 
com canviar l’horari inicial al barri de Ferreries. Moltes gràcies  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré per 
dir-li a la portaveu d’Iniciativa, i també a la resta, a alguns dels portaveus que també ho han 
comentat, que la zona blava en cap cas era a canvi de cap aparcament, sinó que era a canvi d’un 
cànon, només cal veure l’adjudicació o el contracte o el plec de condicions, basant-se en un estudi 
de mobilitat. 
 
Uns estudis que vostès són experts en demanar però que en aquest cas, doncs, no els hi ha 
interessant tenir-lo, no els hi ha interessat demanar-lo, ni els hi ha interessat saber què diu l’estudi 
de mobilitat i què és el que proposa. 
 
També és fals que haguem de pagar aquests 300.000€ que ens està dient. Ja els ho vam explicar 
reiteradament el passat Ple, però avui ho tornem a dir, fins i tot el senyor Monclús ha tornat a dir lo 
dels 300.000€ a les butxaques i en el seu moment vostè va tenir que dir que no, que això tampoc 
era, però bé, al final avui ho torna a reiterar, per tant, jo li demanaria de nou que, ja li va dir l’alcalde 
en el seu moment, que això no ha estat així, que per tant, no ho torni a dir perquè sap que no ha 
estat així. 
 
És fals que haguem de pagar això, com ja els hi he dit. Tampoc és veritat, al portaveu d’Iniciativa que 
avui no està present però també va dir que ara es pagava més de zona blava que abans, això tampoc 
és cert. 
 
Les modificacions que es facin o s’hagin de fer i que es faran i que, a més a més, ja ho vam anunciar 
així i l’alcalde també avui ho ha reiterat, que farem alguns canvis, ja ho vam anunciar, però aquests 
canvis no seran canvis substancials, ja els hi dic ara també, sinó que seran canvis que partiran 
també d’aquest estudi de mobilitat. Un estudi que al seu moment el vam aplicar d’una forma molt 
limitada i molt matisada, pel que deien al seu moment, que era anar inclús més enllà. I no es va 
ampliar aquesta zona blava per fer negoci, com també ha dit algú, em sembla que ha sigut el senyor 
Roig, sinó basant-se en aquest estudi. 
 
I pel que fa a les tarifes és evident que com menys millor i mira, si al final no paguem res doncs 
encara millor per a tothom. Però clar, al final s’han de generar uns ingressos, som una ciutat gran, 
tenim una zona blava, jo crec que tots estem d’acord en que hem de tenir aquesta zona blava. I que 
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és molt fàcil, des de l’oposició, anar dient: anem baixant, anem baixant, però no generem ingressos 
de cap altre lloc. I ja mira, com aquesta és la feina dins de l’oposició, doncs molt fàcil. 
 
Per tant, tenint en compte que estem en un procés de revisar-ho, en un procés d’aplicar 
modificacions i que això en breu els ho presentarem i, a més a més, com ha saben que nosaltres no 
funcionem a cop de moció, doncs, en tot cas entendran, i suposo que ja partien d’això, de que no 
comptaran amb el nostre suport. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, senyora Roigé, ja em va bé, ja m’agrada que 
comencin a replantejar-se que alguna d’aquestes coses no els hi ha funcionat. 
 
Jo crec que no els hi ha funcionat cap ampliació, sinó ho poden preguntar als veïns de tot el tram de 
la Generalitat que sempre està buit o a ronda Docs o als veïns del Poeta Vicent García i tot el Rosselló 
o l’avinguda Lleida. O preguntin als de Ferreries si l’estudi de mobilitat és encertat, perquè a les tarde 
allí no aparca ningú. 
 
Per tant, si replantegen ja algun canvi està bé. Rectificar és de savis i no passa res d’equivocar-se, no 
passa res de fer autocrítica però s’ha de fer en profunditat, perquè aquesta ampliació, doncs, no ha 
donat resultat i, en tot cas, s’haurien d’eliminar totes aquestes places que han costat als tortosins i a 
les tortosines i s’hauria d’intentar mirar alguna manera de reduir, ja que hi ha tanta crisi i que a 
Tortosa estem com estem, les taxes d’aparcament. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (1), 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. 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, PER A 
GARANTIR EL LLIURE DRET A MANIFESTACIÓ A TORTOSA EL DIA PRIMER DE MAIG. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
  
“ Atès que el Dia Internacional dels Treballadors, que se celebra el Primer de Maig, és la festa per 
antonomàsia del moviment obrer mundial.  
 
Atès que és una jornada que s'ha utilitzat habitualment per realitzar diferents reivindicacions socials i 
laborals. 
 
Atès que des del seu establiment en la majoria de països, i per acord del Congrés Obrer Socialista de 
la Segona Internacional, celebrat a París en 1889, és una jornada de lluita reivindicativa i 
d'homenatge als Màrtirs de Chicago.  
 
Atès que aquests sindicalistes van ser executats als Estats Units per la seva participació en les 
jornades de lluita per la consecució de la jornada laboral de vuit hores, que van tenir el seu origen en 
la vaga iniciada l'1 de maig de 1886 i el seu punt àlgid tres dies més tard, el 4 de maig, en la Revolta 
de Haymarket.  
 
Atès que en l'actualitat és una festa reivindicativa dels drets dels treballadors en sentit general, i se 
celebra en molts països. 
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Atès que a Tortosa, des del restabliment de la democràcia, per part dels sindicats de treballadors es 
commemora aquesta data i en els darrers any se celebra a les 12.00 hores una manifestació que 
recorre l’avinguda Generalitat fins a la plaça Espanya, on es procedeix a la lectura del manifest del 
Primer de Maig.  
 
Atès que en els últims anys l’Ajuntament organitza una cursa d’atletisme i una caminada popular que 
tenen lloc a la mateixa hora i que ocupa part del recorregut pel que passa la mobilització sindical. 
 
Atès que, degut a la coincidència dels dos esdeveniments, en algun cas s’han donat situacions de 
coincidència d’espais i horaris que donen lloc a un deslluïment de les dues activitats, podent arribar 
a perjudicar-se mútuament i a afectar d’alguna manera a l’esperit dels participants. 
 
Atès que la Cursa Popular Ciutat de Tortosa, recuperada en l’actual data de l’1 de maig a l’any 2008 
pel Govern de Convergència i Unió, i que en altres moments s’havia celebrat en altres dates, com a 
l’any 2007, que se celebrava en el marc de les festes de la Cinta.  
 
Atès que la Constitució espanyola reconeix com a dret fonamental de les persones el dret de 
manifestació.  
 
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: 
 
ÚNIC. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa, organitzador de la Cursa Popular Ciutat 
de Tortosa i Caminada Ciutat de Tortosa, per a que l’esdeveniment esportiu no coincideixi amb la 
manifestació sindical del Dia Internacional del Treballador, el Primer de Maig. 
 
L’acord es podria fer, quedant a criteri dels serveis tècnics, amb alguna de les següents fórmules: 
 
Cercant una altra data per organitzar l’esdeveniment esportiu, com pot ser el cap de setmana 
anterior o posterior a l’1 de maig, o el dia anterior o posterior si la festivitat obrera cau en cap de 
setmana.  
 
Establint un altre tram horari que no coincideixi amb el de la manifestació que tradicionalment es 
celebra a les 12:00 hores, garantint que entre l’inici i el final d’ambdós actes hi hagués un interval 
mínim de tres hores. 
 
Organitzant la prova esportiva de manera que aquesta es desenvolupi per un recorregut que no 
coincideixi, ni totalment, ni en part, amb el de la manifestació obrera, que tradicionalment comença a 
la plaça de Carrilet, i discorre per l’avinguda Generalitat, fins a la plaça de l’Ajuntament. “ 
 

*-*-* 
 
 
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, presentem avui 
aquesta moció des del més absolut respecte a totes les persones que  el dia Primer de Maig 
prengueren part en la prova esportiva “Cursa ciutat de Tortosa”. 
 
Sense dubte que són persones que tenen tot el dret de participar en una prova esportiva que sense 
dubte serveix per a promocionar el nom de la ciutat i a la que donem tot el nostre recolzament.  
 
Però no és menys cert que el Primer de Maig és, des de l’any 1889, la data en la que se celebra el 
Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, festa del moviment obrer mundial.  
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I ho és, des de que va ser establert en la majoria de països per acord del Congrés Socialista de la 
Segona Internacional, celebrat a París, convertint-se des d’aquell moment en una jornada de lluita 
reivindicativa i d'homenatge als Màrtirs de Chicago.  
 
Com vostès saben els Màrtirs de Chicago van ser sis sindicalistes que van ser executats a Estats 
Units per la seva participació en les jornades de lluita per aconseguir que els treballadors i 
treballadores tinguessin una jornada laboral de només vuit hores. 
 
Els sindicats de Chicago van iniciar una jornada de lluita el dia 1 de maig de 1886 i que va 
desencadenar, el 4 de maig, una la Revolta de Haymarket amb un seguit d’enfrontaments provocats 
per la incompetència dels responsables policials encarregats de la protecció de l’acte.  
 
Des de llavors el Primer de Maig és una jornada que s'ha utilitzat per realitzar diferents 
reivindicacions socials i laborals, una festa per tal de reforçar i recordar els drets dels treballadors i 
treballadores, uns drets que com podem observar en aquests temps estan cada cop més minvats i 
en retrocés. 
 
Per aquesta raó, els sindicats fa uns anys vàrem decidir celebrar una manifestació reivindicativa a la 
nostra ciutat, que des de llavors, recorre l’avinguda Generalitat fins a la plaça Espanya, essent cada 
any la seva sortida cap a les 12.00 del migdia.  
 
Aquesta manifestació des de fa uns anys coincideix amb la cursa d’atletisme i la caminada popular 
que se celebra a la mateixa hora i que ocupa una part important del recorregut pel qual és 
desenvolupa la mobilització sindical. 
 
Aquest fet ha provocat que els dos actes es desenvolupin amb algun entrebanc, provocant d’una 
banda certa incomoditat als treballadors que han de passar per un arc d’arribada, i de l’altre als 
corredors als quals se’ls ha retardat, en més d’una vegada la sortida. De fet, en alguna ocasió els 
responsables sindicals de les nostres terres han manifestat la seva voluntat de poder desenvolupar 
la jornada sense tenir que patir les incomoditats esmentades.   
 
És evident que allò ideal fora que els dos esdeveniments es fessin en el mateix dia, ja que significaria 
un bon indicador de normalització cívica i ciutadana, però no és menys cert que no es poden fer 
coincidir en temps i lloc dos esdeveniments d’índole tan diferent i pensem que dividir el carrer amb 
tanques, com ha passat en alguna ocasió, no és la solució més adequada.  
 
Per aquesta raó creiem que s’hauria de trobar una alternativa que permeti compaginar els dos actes, 
és a dir, que pogués permetre que els ciutadans que vulguin fer ús del seu dret fonamental de 
manifestació ho facin, però aquells que vulguin gaudir del seu dret a l’esport ho puguin fer sense 
entrebancs.  
 
I la nostra proposta és que sigui la manifestació la que tingui preferència. Es tracta d’una posició 
madurada i meditada, basada en la importància del dia, que a la fi és festiu precisament per ser el 
dia dels treballadors i les treballadores.  
 
Ningú entendria l’elecció de qualsevol altre criteri, com ningú entendria que els sindicats 
convoquessin una manifestació el dia de la desfilada de la festa del Renaixement o el dia de la 
processó del Corpus, pel mateix recorregut i a la mateixa hora de qualsevol dels dos esdeveniments. 
 
És per aquest motiu que  instem a l’Ajuntament de Tortosa, en tant que organitzador de la Cursa 
popular ciutat de Tortosa i Caminada ciutat de Tortosa, per a que l’esdeveniment esportiu no 
coincideixi amb la manifestació sindical del Dia Internacional del Treballadors, el Primer de Maig 
 
Això es podria fer de diverses maneres, quedant a criteri dels serveis tècnics, amb una de les 
següents fórmules: O bé utilitzant un altre tram horari que no coincideixi amb el de la manifestació; O 
bé programant la prova en un altre recorregut que no coincideixi amb el de la manifestació; O bé 
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utilitzant una altra data per organitzar l’esdeveniment esportiu, com pot ser el cap de setmana 
anterior o posterior a l’1 de maig. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la veritat, 
senyor Roig, és que quan comentava aquesta moció amb els meus companys de formació, se’ns feia 
difícil de creure. Fins i tot , la pregunta era òbvia: això és una broma? La veritat és que em va costar 
de fer-los creure i de fer-los entendre que no, que el que estava comentant era una moció que havia 
entrat el Partit Socialista. 
 
La veritat és que se’ns fa difícil pensar que a una ciutat com Tortosa no hi puguin haver-hi actes 
diversos el mateix dia i, fins i tot, a la mateixa hora. 
 
Entenem que cadascú pot fer allò que cregui més convenient i, per tant no sé, aquesta moció jo la 
veritat és que la veig una mica fora de lloc. 
 
Sí que quan ens l’hem mirada bé, sí que ens ha fet pensar que degut a que els sindicats s’han 
quedat al segle XX, a mitjans del segle XX, i que degut als escàndols de corrupció que des de ja fa 
temps apareixen cada dia a la premsa sobre aquestes organitzacions que viuen dels diners públics, 
molt ens temem que aquesta moció vingui motivada per pensar que aquesta manifestació de l’1 de 
maig es pugui quedar sense parroquians. 
 
La veritat, jo torno a dir, cadascú el dia 1 de maig que faci el que li doni la gana, perquè em sembla 
que és el més lògic i el més democràtic possible. Però bé, tot i així, com que hem de votar alguna 
cosa, hi votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, vagi per davant 
que nosaltres votarem a favor d’aquesta moció i ho votarem per un motiu molt clar, no? Sí que es 
podria resoldre d’una altra forma potser més ràpida, més pràctica, sense arribar al Ple d’un 
ajuntament, però bé, està aquí, està motivada i té el seu sentit i, per tant, nosaltres votarem a favor. 
 
A favor perquè bé, lògicament, si coincideixen dos esdeveniments, un és la Cursa popular ciutat de 
Tortosa i l’altre la Caminada ciutat de Tortosa, bé, doncs són dos esdeveniments importants des del 
punt de vista esportiu i popular que coincideixen amb un altre esdeveniment important des del punt 
de vista laboral i des del punt de vista d’exercici d’un dret fonamental de les persones, reconegut per 
la Constitució, que és el dret de manifestació. Manifestació que en aquest cas és la manifestació 
sindical del Dia Internacional del Treballador, és a dir, el Primer de Maig. 
 
Els dos, ens diu la moció i és així perquè ho hem vist algun any, coincideixen en dia, en hora i en part 
del recorregut i bé, hi ha que donar una solució adient a aquesta coincidència. Quina pot ser? Vostès 
les indiquen aquí, em pareix molt bé, no?, o sigui, o buscar una altra data o buscar un altre horari o 
buscar un altre recorregut o buscar una cosa mixta entre aquestes tres possibilitats, que jo espero i 
crec que es resoldran de forma fàcil. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, Iniciativa 
Catalunya Verds – Entesa per Tortosa també votarà a favor. 
 
És que, per la meva part per exemple, estava dient a un company que es podia anar a la que volgués. 
Jo estic molt implicada tant amb els sindicats com amb l’esport i veig absurd que no es pugui fer a 
diferent hora o a diferent dia. 
 
Si no recordo malament, va ser abans que van ficar la cursa que lo del Primer de Maig, però és igual 
què va ser primer, si l’ou o la gallina. És tan fàcil de solucionar. Imagineu-vos que el dia de la Marató 
de Nova York o de la Cursa del Corte Inglés fiquen també una manifestació sobre el dia del treball o 
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sobre qualsevol altra cosa. Doncs es passa a la tarde, es passa a un altre dia, hi ha mil possibilitats. 
 
Realment hi ha gent que voldríem estar a les dos coses i que no pensem perquè és molt senzill i és 
possible solucionar-ho. Per tant, votarem a favor de la possible solució pactada. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
votarà que sí. No tenim cap problema en la data, no tenim cap problema en el lloc, en l’hora. Pensem 
que s’hauria d’entendre per tal de que les dos coses es puguin fer, si convé el mateix dia, doncs el 
mateix dia, si convé a la mateixa hora, la mateixa hora; si convé diferent, diferent. Que es parlin i que 
no hi ha cap inconvenient en que es puguin fer dos activitats, una esportiva i l’altra sindical, el dia 1 
de maig. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, molt sorpresa per 
les manifestacions de votacions però, en tot cas, la Cursa popular ciutat de Tortosa s’ha 
desenvolupat, ara aquest any farem la 15a. edició, i s’ha desenvolupat sempre sense cap absolut 
problema, excepte els dos últims anys que s’han volgut crear problemes allà on no n’hi havia. 
 
Però amb diàleg, sense protagonismes  hem pogut fer compatibles totes les activitats i no ha passat 
absolutament res, perquè som una ciutat, abans algú ho ha dit i, per tant, és el més normal que hi 
hagi diferents activitats a la mateixa hora, els mateixos dies, perquè és del més normal i és el que 
ens pot passar. 
 
I també és normal i, bé doncs, hem de triar, que ens agradi anar a les dos activitats. Perquè a mi em 
passa de vegades, i a tots suposo que els passa que a la mateixa hora i el mateix dia fan activitats 
però hem d’anar a la que creguéssim més convenient, perquè per això som una ciutat com Tortosa, 
amb els habitants que té i amb les entitats que té. 
 
Per tant, la voluntat d’aquest Govern ha sigut, des de sempre, poder tenir com més activitats millor i, 
per tant, fer-les possibles a la ciutat i així ho seguirem fent. 
 
I durant molts anys, i quan també governaven vostès, quan governava el tripartit tortosí, es van portar 
a terme aquestes curses, l’any 2002 per exemple es va portar a terme aquesta cursa i es va portar a 
terme la manifestació i no va passar absolutament res, igual que no ha passat la resta dels anys. I la 
pena va ser que després ho van deixar perdre i, d’acord amb la política esportiva que també portaven 
en aquell moment, que era anar-se allunyant de les diferents entitats esportives, doncs bé, al final 
van deixar perdre aquesta cursa que no es va poder celebrar durant anys i que després aquest 
Govern municipal va recuperar i només cal veure la participació que cada any va creient de forma 
exponencial, essent una cursa referent, no només a Terres de l’Ebre, sinó a tot el país. 
 
I també es estrany que parlin tan bé dels sindicats o els vulguin donar tant de suport, als sindicats, 
perquè avui estem prioritzant això per sobre d’aquesta activitat esportiva, no estem dient que es 
puguin celebrar una i altre, sinó que estem dient que primer tenim aquesta activitat quan després, 
quan governaven, només cal fer referència a com estaven les relacions i com actuaven respecte als 
sindicats. I que, en tot cas, essent alcalde el senyor Sabaté, continuava exercint-se, continuava fent-
se aquesta cursa a la mateixa hora i el mateix dia. 
 
Per tant, com creiem que és compatible, com creiem que amb diàleg s’arregla, com creiem que 
parlant ens entenem respecte quin ha de ser el circuit, respecte quin horari ha de sortit i com creiem 
que, a més a més, totes dues coses es poden fer però creiem que la Cursa ciutat de Tortosa no ha 
ser cap impediment per celebrar cap altra manifestació del dia 1 de maig, i creiem que és el dia 
millor per fer-ho perquè així s’ha celebrat sempre, evidentment, nosaltres no podran comptar amb el 
suport del grup de Convergència i Unió en una moció com aquesta, que al final, també em sembla, 
com algú ha dit, ridícul portar una moció d’aquest tipus a l’Ajuntament de Tortosa.  
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Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, el nostre grup municipal agraeix el vot 
favorable als regidors i regidores que així ho han fet. 
 
I mirin, veig que hi ha moltes vegades que Plataforma per Catalunya i Convergència i Unió 
coincideixen en el seu vot. No sé perquè serà però és evident que hi ha un problema i nosaltres ho 
veiem així. 
 
Hem intentat, des del respecte, aportar una solució. Es tracta de compaginar el dret a manifestar-se i 
el dret a fer esport. Es tracta de que convisquin les dues activitats sense que ningú tingui que 
renunciar. 
 
Pensem que l’1 de maig, el Primer de Maig només hi ha un a l’any i en canvi per fer esport, proves 
esportives hi ha 364 dies més. 
 
Però és que la solució és senzilla, avancem o retardem l’hora, canviem el recorregut, fem-ho un altre 
dia qualsevol. I és que és molt senzill.  
 
I sí que és ben cert, és ben cert que la cursa es feia abans que els sindicats organitzessin la 
manifestació i per això no hi havia la coincidència. I ara, en un moment convuls com l’actual i des de 
que s’organitzen les manifestacions de l’1 de maig, s’hauria de preservar el dret a manifestar-se dels 
tortosins i de les tortosines, i intentar i afavorir que es pugi celebrar amb dignitat i sense conflictes. 
Per a nosaltres és una qüestió de voluntat, que sembla que vostès no tenen. Una llàstima. Moltes 
gràcies  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: De forma molt breu, senyor alcalde, només per dir-li al 
senyor roig que més enllà de les formacions polítiques hi ha el sentit comú i hi ha el seny de les 
persones. Res més que això. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Sobre les coincidències de vot, fa dos votacions que ha votat 
juntament amb Plataforma per Catalunya i no estàvem ni Iniciativa, ni Esquerra, ni jo mateixa, i en 
tindríem un munt d’aquestes votacions, per tant, no sé ara...  
 
I a més a més, ens està dient que pugui decidir la gent a quina, si va a una cursa o a una 
manifestació, però la gent no pot decidir quin futur vol per al seu país. És molt curiós això. La seva 
voluntat i la seva democràcia és dir a segons quines coses sí i segons quines coses no. Bé, en tot cas 
crec que ha quedat evident. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Seny i sentit comú sempre. I veig que a vostè li sap mal que 
li digui que ha coincidit en una votació amb Plataforma per Catalunya. 
 
Nosaltres estem convençuts del que hem votat abans i estem convençuts de que aquesta proposta 
vostès no l’accepten perquè no tenen clar que la gent tingui el dret a manifestar-se el dia 1 de maig. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Tothom té el dret a manifestar-se, tothom 
té el dret a decidir, malgrat alguns s’hi oposin, i tothom té el dret a presentar mocions al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa. Aquesta, donat que només té 7 vots a favor i 13 en contra, no queda 
aprovada. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set 
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vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (1), PSC (3), 
ERC (2) i PP (1), i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de CiU (12) i PxC (1). 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, DE REBUIG AL 
PROJECTE DE LLEI DE SEGURETAT PRIVADA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que el Govern de l’Estat està tramitant una nova Llei de seguretat privada que en aquests 
moments s’està debatent a les Corts Generals.  
 
Atès que aquesta Llei significa un atac al sector públic i a un servei bàsic com és el de la seguretat. 
 
Atès que la Llei no pretén institucionalitzar la prestació de serveis de seguretat de forma subsidiària o 
restringida a la defensa dels interessos específics de particulars, sinó de manera complementària al 
de les forces i cossos de seguretat. 
 
Atès que aquesta Llei fa apologia de la primacia de la seguretat ciutadana enfront de les de les 
llibertats individuals, de forma que pot restringir la llibertat i afectar a drets fonamentals. 
 
Atès que en un estat democràtic, la seguretat i la defensa dels drets i llibertats i el monopoli de l'ús 
de la força ha de ser competència exclusiva de les forces de seguretat, i mai d’empreses privades. 
 
Atès que es tracta d’un text legal que afavoreix de forma descarada a les empreses de seguretat 
privades, ja que amplia els seus espais, donant més negoci a les mateixes, tal i com ha reconegut el 
propi ministre de l’Interior Jorge Fernández.  
 
Atès que aquesta Llei ve provocada per la limitació de la contractació de personal a l’Administració 
pública, personal que en l’àmbit de la seguretat serà substituït per vigilants.  
 
Atès que això pot acabar constituint una substitució encoberta de la seguretat pública.  
 
Atès que la Llei amplia encara més el terreny d'acció dels vigilants privats, que podran fer vigilàncies 
pels carrers comercials i urbanitzacions, i tindran potestat per detenir, identificar i escorcollar a qui 
cometi algun delicte flagrant o alguna infracció administrativa dins de la seva àrea de treball. 
 
Atès que la formació d’un policia és d’ aproximadament dos anys, nou mesos de teoria i un any de 
pràctiques, en una institució pública de reconegut prestigi, com l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, i que la formació d’un vigilant de seguretat són sis setmanes o 180 hores lectives en una 
institució privada sense cap garantia.  
 
Atès que la formació és un dels aspectes que perfila la nova Llei, però que no aclareix ja que 
l'esborrany deixa la porta oberta a concretar-la amb programes de formació professional o 
universitaris, però sense més detalls.  
 
Atès que la reforma legislativa relaxa la formació que s'exigeix als vigilants armats, que ara estan 
obligats a fer dues pràctiques de tir a l'any, mentre que a l'esborrany de la llei únicament diu que el 
manteniment de l'actitud en l'ús d'armes es farà amb la participació d'instructors de tir habilitats, 
sense especificar quina aptitud han de tenir els preparadors, ni el nombre de pràctiques ni de 
tirades.  
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Atès que la reforma permetrà que els vigilants no dipositin l'arma en l'empresa en algunes ocasions, 
ja que en aquests moments els permisos d'armes són atorgats a les empreses, no als seus 
treballadors, per la qual cosa els vigilants estan obligats a deixar-la en mans de l’empresa cada 
vegada que acaben el servei, però que ara, amb la nova Llei, podran deixar-la en els llocs de treball 
per evitar que hagin de desplaçar-se fins a la seu de la seva empresa, sense control de si 
efectivament es deixa o no aquesta arma.  
 
Atès que fins i tot els sindicats policials han mostrat la seva preocupació per una mesura que, en 
consonància amb altres lleis com la de reforma de la Llei de règim local que resta competències als 
ajuntaments, vol privatitzar la seguretat.  
 
Atès que el Govern en matèria de seguretat ha impulsat tota una sèrie de lleis per a donar a les 
empreses privades funcions que fins ara realitzen els cossos de seguretat, entre els que es troba la 
policia local. 
 
Atès que amb la possibilitat que la seguretat privada pugui actuar a la via pública s’obre alhora la 
possibilitat de tenir carrers controlats per empreses privades, i en les que els alcaldes no tinguin cap 
competència sobre el seu control.  
 
Atès que la reforma del estatuts dels vigilants privats és innecessària i redundant, ja que la Llei 
d'enjudiciament criminal ja disposa que qualsevol ciutadà que presencia un delicte ha de posar-ho en 
coneixement de les autoritats deixant les detenció en mans dels funcionaris, no essent necessari fer-
ho patent en la Llei de seguretat privada.   
 
Atès que els vigilants treballen per a empreses que, malgrat estar sotmeses a tràmits habilitants, no 
impliquen un enquadrament jeràrquic al poder polític similar al de les forces de seguretat de l'Estat, 
autonòmiques o locals.  
 
Atès el risc evident de que la protecció dels drets fonamentals, que ja varia segons quina sigui la 
força pública actuant, sigui encara més desigual en ser prestada per una diversitat de companyies 
sense connexió.  
 
Atès que el Govern fa un desistiment de les funcions de l'Estat, en aprofundir en la dualitat de la 
seguretat de la població a protegir: d'una banda, la que es paguin els ciutadans, empreses o 
institucions; per una altra, la que pugui exercir l'autoritat pública amb les forces que depenen d'ella o 
del poder judicial.  
 
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. Manifestar el compromís d’aquest Ple amb la seguretat pública.   
 
SEGON. Manifestar el rebuig frontal del Ple de l’Ajuntament de Tortosa al Projecte de Llei de 
seguretat privada que menyscaba greument la llibertat individual dels ciutadans. 
  
TERCER. Instar a tots formacions polítiques catalanes representats a les Corts Generals a que 
recolzin, si es produeixen, les esmenes a la totalitat dels grups parlamentaris que les presentin, o les 
esmenes als articles que doten de competències de vigilància a la via pública a les empreses 
privades.  
 
QUART. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple als grups amb 
representació parlamentària a les Corts Generals i al Govern d’Espanya. “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el Govern de l’Estat 
més retrògrad i antisocial de la història està tramitant una nova Llei de seguretat privada que en 
aquests moments s’està debatent a les Corts Generals. 
 
Aquesta Llei, segons els experts, significa un atac més, l’enèsim, al sector públic i en aquesta ocasió 
a un servei bàsic com és el de la seguretat de tots els ciutadans i les ciutadanes. 
 
L’aprovació d’aquesta Llei significa un canvi substancial en el concepte de la seguretat de tots i totes 
obrint una porta molt perillosa per a les llibertats i els drets de les persones. 
 
Això és així perquè aquesta Llei canvia la concepció de la seguretat privada que fins ara ha existit en 
el nostre país, passant d’un sistema on aquesta era subsidiària a la seguretat pública i restringida a 
la defensa dels interessos específics de particulars en espais tancats, a proposar una seguretat 
complementària al de les forces i cossos de seguretat. 
 
Es pretén passar a un nou escenari on es restringiran les llibertats públiques i s’atacarà al nucli més 
important dels drets fonamentals. No podem oblidar que sense drets no hi ha igualtat, sense igualtat 
no hi ha llibertat i sense llibertat no hi ha democràcia. I és precisament això el que està passant en el 
nostre Estat. 
 
En un Estat democràtic, la seguretat i la defensa dels drets i llibertats i la seva forma de garantir-les 
mitjançant el monopoli de l'ús de la força, ha de ser competència exclusiva de les forces i cossos de 
seguretat públics, i mai, repeteixo, mai d’empreses privades. 
 
El Govern del Partit Popular lluny d’aquest mandat democràtic ha decidit aprovar, gràcies a la seva 
majoria absoluta, una Llei que afavoreix a les empreses privades, ampliant els serveis actuals i 
donant més negoci a les mateixes. I no ho diem natros, ho diu el propi ministre d’Interior Jorge 
Fernández.  
 
Sens dubte es tracta d’una Llei que té el seu origen en la limitació de la contractació de personal a 
l’administració pública. El Govern ha trobat la solució: la falta de policies al carrer serà substituïda 
per vigilants. 
 
Tot això acabarà constituint una substitució encoberta de la seguretat pública ja que, amb la nova 
Llei els vigilants privats, podran patrullar pels carrers comercials i les urbanitzacions, i tindran 
potestat per detenir, identificar i escorcollar a qui cometi algun delicte flagrant o alguna infracció 
administrativa dins de la seva àrea de treball i, fins i tot, al que li sembli que pot estar a punt de 
cometre-la. 
 
I ho farà quasi sense formació. No podem oblidar que el període de formació d’un policia és de quasi 
dos anys, nou mesos de teoria en una institució pública de reconegut prestigi, com és l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, el que es coneix com l’escola de policia de Mollet, i un any de 
pràctiques acompanyats en tot moment d’un professional amb experiència i sota la supervisió dels 
seus comandaments al carrer, mentre que la formació d’un vigilant de seguretat són sis setmanes en 
una institució privada.  
 
I és que la formació és un dels aspectes més conflictius d’aquesta Llei, ja que la mateixa no aclareix 
com es farà, tot i rebaixant les exigències actuals, inclús permetent als vigilants no dipositar les seves 
armes en les empreses com fins ara. 
 
I no només ho han denunciat les forces polítiques progressistes, sinó que fins i tot els sindicats 
policials han mostrat la seva preocupació per una mesura que privatitza un servei tan essencial per a 
defensar els drets i deures dels ciutadans, com és la seguretat. 
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I això és un problema que afecta a l’Ajuntament de Tortosa?, pot pensar algú. Per descomptat que sí. 
No oblidem que l’Ajuntament de Tortosa té un cos policial propi i que les forces de la dreta han posat 
aquesta bateria de lleis per tal de donar a les empreses privades un seguit de funcions que fins ara 
realitzen els cossos de seguretat, entre els que es troba la Policia Local. 
 
Amb aquesta Llei s’ha obert la porta a la possibilitat que la seguretat privada actuï a la via pública i 
que als nostres carrers es trobin vigilants de seguretat controlats per empreses privades demanant el 
carnet d’identitat als ciutadans que els hi sembli i on els alcaldes, en tant que president de la Junta 
Local de Seguretat, i màxims responsables, segons la llei, de la seguretat en un municipi, no tinguin 
cap competència sobre el seu control.  
 
Algú vol tenir els seus carrers vigilats per porters de discoteca, amb tots els respectes? Nosaltres no. 
Els vigilants treballen per a empreses privades que no estan sotmeses a l’enquadrament jeràrquic de 
les forces de seguretat produint-se un risc evident.   
 
Per això demanem a aquest plenari que manifesti el seu compromís per la seguretat pública 
mitjançant el rebuig frontal al Projecte de Llei de seguretat privada, ja que menyscaba greument la 
llibertat individual dels ciutadans i de les ciutadanes. Moltes gràcies 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del 
nostre grup municipal sempre hem estat al costat de les forces de seguretat públiques i els hem 
manifestat el nostre suport absolut. Fins i tot, ho hem fet de forma pública i en diversos escrits 
publicats a la premsa on felicitàvem les seves actuacions. 
 
No cal ni dir que sempre tindran el nostre suport, siguin les forces de seguretat locals, autonòmiques 
o nacionals, però públiques. 
 
Ara bé, també cap que siguem molt conscients de que les forces de seguretat han de disposar de 
tots els mitjans humans i tècnics que siguin necessaris per a que la seva feina sigui eficaç. 
 
Tal i com diu la moció, no podem permetre que els efectius policials vagin disminuint cada dia més. 
Tots els governs han de garantir que les forces de seguretat tinguin el personal adient per arribar a 
tots els ciutadans. Cas contrari, i no volem enganyar a ningú, els ciutadans, per tal de garantir la seva 
seguretat, la de les seves famílies i la de les seves propietats, es veuran obligats, ens agradi o no, a 
utilitzar qualsevol altra resposta. En aquest cas, la seguretat privada. Això ens portaria a una situació 
molt delicada i molt perillosa. 
 
Per altra banda, més enllà de mostrar el suport a les forces de seguretat, també caldria demanar a 
les autoritats i als jutges que tota la bona feina policial fos recompensada amb condemnes 
exemplars per als delinqüents, de tal manera que anar a la presó no fos com passa ara una cosa 
excepcional. 
 
Cal que la feina policial vingui acompanyada d’una feina judicial ràpida, eficaç, exemplar i 
contundent. Cas contrari, per molta feina que faci la policia, als nostres carrers no es veu reflectida i 
la sensació d’inseguretat dels ciutadans cada dia va a més. 
 
Donarem suport a aquesta moció, però insistim que sense unes lleis i un sistema judicial més eficaç, 
la policia difícilment podrà fer més del que fa. 
 
Per cert, senyor Roig, ara coincideixo amb el mateix posicionament que la seva formació política. No 
sé si això li semblarà raro. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo com 
sempre dic, aquesta és una moció dirigida a un Avantprojecte, no?, o sigui, al conjunt de treballs 
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preliminars per redactar un projecte de llei que després serà aprovat al Congrés, al Senat i al final 
promulgat. És un Avantprojecte. Deixem que discorri el seu camí parlamentari i a veure que passa, 
no?  
 
I en segon lloc, ens superiors al nostre, al Ple de l’Ajuntament de Tortosa, aquí hi ha que fer 
bàsicament municipi, no hi ha que fer ni nació, ni Estat. Per això, jo sempre dic que als plens 
municipals fem mocions municipals. Per què? Perquè al Congrés aquesta desena legislatura hi ha 
350 diputats i al Senat hi ha 266 senadors, entre ells el nostre alcalde. Al Parlament de Catalunya hi 
ha 135 diputats, entre ells la nostra primera tinent d’alcalde; deixem que facin ells la feina que els 
competeix, que els correspon i no ens dediquéssim nosaltres a fer una feines que, la veritat, fa poc 
he sentit una altra moció i tal que no són pròpies nostres, són pròpies d’estaments superiors i que, a 
més, estan treballant en aquests temes. Per tant, deixem-los que treballin en el seus temes i 
nosaltres treballem amb els temes municipals. 
 
Jo, dos punts en la moció: Amb el tema de fons de la moció, el contingut fonamental estem d’acord, 
eh, vull dir que estem d’acord i esperem que en aquestes seus parlamentàries que jo he citat es 
vagin fent les esmenes necessàries per retallar els aspectes negatius que puguin haver, 
possiblement entre les quals estigui el que es dóna un paper excessiu i unes competències 
excessives a la vigilància privada enfront de la vigilància pública, no? 
 
Nosaltres creiem, el grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tortosa creiem que hi ha que 
modular aquest desequilibri entre competències assignades a la seguretat privada i a la seguretat 
pública, però això ho ha de fer el Parlament, ho ha de fer el Congrés, el Senat o, en el seu cas que no 
és aquest, doncs, el Parlament, però no ho hem de fer nosaltres. I és un avantprojecte. 
 
En segon punt, em xoca la moció i això que la votarem a favor, però em xoca en un punt, no?. Diu: 
Manifestar el rebuig frontal al Projecte de llei de seguretat ciutadana. Home, frontal no perquè vostè 
únicament està atacant 1 punt, important però no és el de més contingut d’aquesta Llei, no? Llavors, 
la veritat, frontal no. Digui: rebutjar la part que es refereix a les competències que dóna aquesta Llei 
o que pretén donar, que pretén donar la seguretat ciutadana privada en detriment de la seguretat 
ciutadana pública, no?, perquè jo crec que aquesta Llei té aspectes positius. Per exemple, és positiu 
que per primer cop es defineixen els concepte de seguretat ciutadana, ordre públic d’abans, segons 
el Conveni de Drets Humans i dels Tribunal Constitucional. És positiu pensem també que s’elimini el 
concepte de faltes penals per passar-les al concepte de faltes administratives, amb el que es baixa la 
intensitat de penalització, però ull, es guanya la penalització, entre cometes, des del punt de vista 
administratiu, és a dir, des del punt de vista econòmic i de “multis”. 
 
És positiu que una Llei com aquesta pretén... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, seria positiu que anés finalitzant, donat 
que ha sobrepassat el seu temps. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació prossegueix el Sr. Dalmau: De seguida. Dintre d’aquesta positivitat que vostè 
assenyala, i acabo de seguida, és positiu una Llei que garanteix més i millor la convivència i el dret de 
reunió, de manifestació, d’informació, d’expressió i que, a més, delimita i castiga les actuacions 
violentes de grups violents, els actes vandàlics i augmenta el caràcter dur que ha de tenir la 
seguretat ciutadana. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, vagi per 
davant que nosaltres votarem a favor de la moció. Ens sembla una barbaritat més de privatització 
d’un Govern que ha privatitzat la sanitat, que està privatitzant molta part de l’educació i que 
privatitza ara, fins i tot, la seguretat ciutadana. 
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Molt breument, només dir que al final només tindran seguretat qui tingui butxaca per pagar-la i ens 
sembla fonamental que hi hagi un serveis públics també en això. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Suposo que aquesta proposta del grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya ve arrel de que l’Estat està treballant en el tema de la seguretat 
privada. Suposo que ve arrel d’això, no? 
 
I el que està clar és que un Estat, un dels pilars que defineixen qualsevol Estat és el de temptar tenir 
l’ordre públic i que aquest ordre públic estigui basat en el monopoli de la força, però per persones 
que estan dotades d’una autoritat que emana de l’Estat, en el cas si ens referim a Espanya. 
 
Per tant, tot el que sigui delegar a aquestes funcions a través d’una privatització, si és que alguna 
privatització és aconsellable, diem que tot el que sigui en la línia de permetre l’actuació de privats en 
un àmbit tan delicat dels drets dels ciutadans és un perill, tant a la curta com a la llarga. 
 
I potser la reflexió seria, per al Partit Socialista també no?, que són els que proposen aquesta moció, 
que si no forméssim part d’aquest Estat aquesta Llei no ens afectaria, una raó més per dir-li adéu a 
aquest Estat i per demanar-li que ens cedeixi la competència de poder fer referèndums.  
 
El nostre posicionament, de totes maneres, és que sí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré 
demanant al senyor Roig la votació separada dels punts de la moció per votar separat el punt primer, 
ara els hi explicaré el motiu, més enllà de moltes de les incongruències que presenta la moció. 
 
Ja li he dit alguna vegada que quan li enviïn una moció del carrer Nicaragua o del carrer Ferraz, en 
aquest cas, abans, quan abans de presentar-la al Registre, miri si està actualitzada. Miri si està 
actualitzada, per què sap que passa? Que després ens parla d’esborranys i ja és un projecte de llei, 
algun ha dit avantprojecte, no és un projecte de llei; o ens parla de quan es votin les esmenes a la 
totalitat i ja estan votada i, per tant, a veure, clar, si agafa una moció que ve de Madrid, de Madrid va 
a Barcelona, de Barcelona a Tortosa, doncs ha passat un temps entremig i, per tant, després ens 
trobem que parla de coses a la moció que ja s’han produït i que, per tant, resten moltes 
incongruències, però en tot cas queda molt clar el sucursalisme que, una vegada més, el Partit 
Socialista de Tortosa té en aquest avui respecte al PSOE. 
 
I li demanàvem la votació separada perquè, clar,  que ens digui “el compromís amb la seguretat 
pública”, doncs jo li voldria també recordar qui ha tingut i qui té compromís amb la seguretat pública 
aquí al municipi. Com tenien dotada la Policia Local, quines infraestructures tenien, com tenien la 
plantilla, quins mitjans tenien, com tenien les instal·lacions, per tant, va ser un dels pilars del nostre 
últim mandat, la seguretat. Jo crec que es va demostrar amb el fet de com ha millorat la seguretat i 
també com ha millorat el que és la pròpia plantilla i el cos de seguretat de la Policia Local de Tortosa. 
Per tant, queda molt clar que, en tot cas, no s’ha mirat massa el que ens età presentant. 
 
Però a més a més, tampoc s’han mirat, la resta de portaveus perquè ningú ho ha dit tampoc, què ha 
passat amb el tema competencial, perquè si ho sabessin, si haguessin seguit el debat o si algú 
s’hagués llegit la llei, i també li voldria demanar al senyor Roig si s’ha llegit la Llei, que entenc que no 
perquè sinó no diria tot el que ha dit o no presentaria la moció com l’ha presentada, sabria que al 
Congrés dels Diputats es van acceptar 70 esmenes de Convergència i Unió que han suposat blindar 
la competència per a Catalunya i, per tant, el senyor Monclús ens ha dit “si fóssim independents no 
se’ns aplicaria”, però és que ara tampoc. Però tampoc gràcies a Convergència i Unió que ha blindat 
les competències per a Catalunya i, per tant, serà el Parlament de Catalunya qui tot aquest llistat que 
ha dit abans el senyor Roig, l’apliqui, el legisli des de la pròpia Catalunya i, per tant, serà des d’aquí 
on s’aplicarà. 
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Per tant, jo sí que els demanaria una vegada més, abans de presentar algo mireu-s’ho una miqueta 
més, digui’m si s’ha llegit la Llei, si segueix el debat i, en tot cas, dir-li que, evidentment, no ho 
compartirem perquè gràcies a aquestes esmenes acceptades s’ha blindat la competència i ara 
aquesta competència no és de l’Estat sinó del Parlament de Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig:  Dir-li que, evidentment, sí que m’he llegit la Llei i dir-li que 
se n’han acceptat 51 d’aquestes 70. 
 
I no entenem, una vegada més, perquè Convergència rebutja aquesta moció, però bé, ja vostè ho ha 
dit aquí i no li entraré, no li entraré si Ferraz, si Nicaragua. De vegades, hauríem d’explicar algun dia, 
si vol, hauríem d’explicar què vol dir Ferraz, Nicaragua i aquestes coses, i les seus dels partits i com 
estan cadascun i com té cadascú la seu dels partits. 
 
Però entenem que aquesta Llei és un veritable desistiment de les funcions de l’Estat i, per tant, d'una 
banda veiem el que fa, que és que fa pagar la seguretat i per tant, hi haurà uns ciutadans que puguin 
pagar-la i altres no.  
 
Vostès sembla que estan d’acord en el contingut i, per tant, entenc que existeix un risc evident de 
que cara a la protecció dels drets fonamentals siguin desiguals, en ser prestada per diverses 
companyies privades i per això entenem que no es pot consentir en un Estat de dret. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: No, només es per..., estic d’acord en que Convergència i 
Unió ha intentat fer una feina de blindatge important, però respecte a Espanya, uuummmmmm, quins 
pocs blindatges són caixa forta. Quins pocs. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (1), 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. 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, PER AL PACTE 
LOCAL PER L'OCUPACIÓ DE TORTOSA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
  
“ Atès que la última Enquesta de població activa (EPA) corresponent al tercer trimestre de l'any 2013 
ha tornat a llançar dades demolidores quant a l’atur, superant la xifra de 840.500 desocupats a 
Catalunya.  
 
Atès que a Catalunya en aquest període l'ocupació ha caigut quasi un 2% respecte a la mateix 
període de l’any passat.  
 
Atès que les dades de les Terres de l’Ebre són també demolidores, tenint en compte que som unes 
de les zones amb major destrucció d'ocupació en els últims anys, per sobre de la mitjana del país. 
  
Atès que si a l'anàlisi de la EPA, afegim les dades mensuals de l'atur registrat, observem que la 
tendència segueix sent molt negativa, confirmant la persistència del comportament negatiu del 
mercat laboral. 
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Atès que a Tortosa esta al llindar de la barrera dels 3.000 aturats, amb 2.999 desocupats al 
desembre de 2013, segons la taxa d’atur registrat que com és habitual proporciona un nombre 
menor que l’Enquesta de població activa.  
 
Atès que la taxa d’atur juvenil a Catalunya de persones menors de 25 anys, és, segons l’Enquesta de 
població activa d’un 47.0%. 
 
Atès que l’atur juvenil a Tortosa també representa un greu problema econòmic i social.  
 
Atès que Tortosa, com a la resta del país, durant últims anys han disminuït de forma molt important 
les taxes d’ocupats convertint-se en un municipi on s’ha destruït molta ocupació.  
 
Atès que aquest grup municipal entén que és necessari posar en marxa mesures de xoc per frenar 
aquesta sagnia d'aturats, que no pot allargar-se ni un minut més.  
 
Atès que entenem que els governs locals també hem de prendre la iniciativa proposant un conjunt de 
mesures per fer front a la desocupació. Unes mesures que entenem han de néixer del pacte i del 
consens, perquè entre totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament puguem treballar 
junts i resoldre el que és sens dubte el major problema dels ciutadans, la desocupació i la situació 
econòmica.  
 
Atès que davant de la realitat en la que estan vivint els ciutadans i les ciutadanes de Tortosa, el grup 
municipal del PSC, donada la situació d'extrema gravetat per la que passa el mercat laboral de la 
nostra ciutat, creiem en la necessitat d'aconseguir un pacte local per l'ocupació, un pacte que tingui 
com a principal i únic objectiu l'elaboració d'un pla d’ocupació local.  
 
Atès que creiem que aquest pla s’ha de convertir en la base d'una política activa de 
desenvolupament local, de creació d'ocupació i de promoció econòmica dirigida a gestionar el procés 
de millora del mercat de treball de la nostra ciutat, a través de la implicació i participació dels agents 
econòmics, socials i polítics més representatius de Tortosa i de les administracions públiques 
competents. 
 
Atès que les estratègies partidistes no han de passar per davant dels interessos dels ciutadans i les 
ciutadanes, i per aquest motiu entenem que tots els grups polítics municipals han de treballar 
plegats per aconseguir solucionar el principal problema que avui afecta als nostres conciutadans.  
 
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: 
 
ÚNIC. Que l’Ajuntament de Tortosa promogui la signatura un gran pacte local per l'ocupació i la 
cohesió social, per al propers quatre anys, per part de tots els grups polítics amb representació a 
l'Ajuntament en el qual s'estableixi, de forma prioritària i immediata la creació d'una taula local 
d'ocupació amb la finalitat de dur a terme una anàlisi del mercat de treball de la nostra ciutat i 
d'elaborar un pla d'ocupació, que estigui formada per tots els grups polítics amb representació a 
l'Ajuntament i els agents econòmics i socials més representatius de la ciutat.  
 
Aquesta taula, que no tindria remuneració alguna, valoraria i estudiaria la conveniència de les 
següents 20 propostes concretes, estudiant-les, desenvolupant-les, millorant-les i implementant-les, 
si escau, obrint la porta a moltes d’altres que poguessin ser aportades pels seus participants: 
 
Creació d'un pla de xoc contra l’atur que suposi el foment de la contractació del màxim nombre de 
persones possibles en períodes de sis mesos, mitjançant la concessió d’ajudes no reintegrables a les 
petites i mitjanes empreses i el professionals, dirigit a garantir un ingrés a aquelles famílies que 
tenen tots els seus membres a l’atur. 
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La creació d'un pla d'ocupació i formació per a joves, posant en marxa un sistema de formació dual 
que permeti combinar la formació amb contractes d’aprenentatge en períodes de sis mesos, basats 
el foment de la contractació, mitjançant la concessió d’ajudes no reintegrables a les petites i 
mitjanes empreses i el professionals.  
 
Creació del fons per a emprenedors, amb una dotació del 0,05% dels pressupostos municipals, 
acompanyat d’un programa d’incentius a la emprenedoria.  
 
Creació de tres tallers: un de recerca d’ocupació dirigit a dones, un de recerca d’ocupació mitjançant  
la xarxa dirigit a joves i un de recerca d’ocupació mitjançant la xarxa, per a tots els públics. 
 
Implantació de programes d’incentius empresarials de caràcter innovador, basat en ajudes a 
emprenedors amb negocis innovadors, facilitant l’assessorament per posar en marxes projectes. 
 
Impuls de campanyes de promoció comercials: com per exemple, la tornada a l’escola; Tortosa, una 
aposta pel comerç; campanyes de Nadal: “els Reis a la teua ciutat” i  d’altres iniciatives de suport al 
consum. 
 
Desenvolupament d’accions destinades a la formació empresarial, com per exemple: cursos de 
planificació i iniciativa emprenedora o el curs pràctic de creació d’empreses. 
 
Pla de Formació de perfils professionals associats al turisme “Casa d’oficis del turisme” per a formar 
a joves a l’atur en oficis vinculats al turisme.  
 
Ofertes de formació en idiomes, en especialitat d’atenció turística. 
 
Creació del Pla condueix a l’ocupació, que comporti la impartició de cursos per a llicencies de 
conduccions especials (transport de mercaderies, transport de mercaderies perilloses, transport 
escolar...) 
 
Creació del mercat setmanal artesanal de les Terres de L’Ebre i d’altres mercats esporàdics. 
 
Establir el pla de formació “Connectant” que potenciï la formació empresarial en informàtica i en 
noves tecnologies. 
 
Implantació del laboratori de projectes d'ocupació i empresarials (desenvolupament de 
microexperiències). 
 
Foment de trobades d’inversors i idees de negoci amb la creació del banc d'idees de negoci. 
 
Establir mecanismes per afavorir la liquiditat de les empreses com ara  microcrèdits a la petita 
empresa.  
 
Fer un reconeixement públic de bones pràctiques locals d'ocupació i empresarials a Tortosa. 
 
Projecte Queda’t a l’escola! mitjançant la concessió d’ajudes no reintegrables a  associacions i 
Ampes, per a la contractació de monitors juvenils per a complimentar les activitats de caràcter lúdic, 
cultural i educatiu en els nivells d’educació infantil i primària dels centres públics de la ciutat.   
 
La col·laboració amb el tercer sector per a la realització de diferents programes d'ocupació - formació 
dirigits fonamentalment a col·lectius en risc d'exclusió. 
 
Establir el Programa Mentoring d’acompanyament dels nous projectes empresarials per part 
d’empresaris i empresàries consolidats i consolidades i de jubilats que vulguin aportar el seu capital 
intel·lectual als nous emprenedors. 
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Implementar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, un programa per eradicar la pobresa 
extrema de les famílies de Tortosa, especialment d'aquelles que tenen menors al seu càrrec.  
 
Totes aquestes propostes serien presentades en detall pels integrants del grup municipal socialista 
als membres de la taula per al seu debat i estudi i, com ja s’ha dit, valorar la seva idoneïtat, 
desenvolupament millora, i implementació. 
 
Per tal de dur a terme el finançament de les mesures proposades en el marc del pacte local per 
l'ocupació i la cohesió social, s’estima que els cost anual estaria al voltant de 2,5 milions d’euros, 
provinents del refinançament del deute de l’Ajuntament de Tortosa. 
   
Amb l’execució d’aquestes mesures es podria procedir a la contractació directa d’aproximadament: 
150 persones pel pla de xoc d’ocupació, 70 joves dins del programa d'ocupació juvenil, 22 professors 
i monitors, a més de l’atenció de 33 persones de programes assistencials, i per tant afavoriria a un 
total de 275 famílies de Tortosa.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, la falta de feina és, sense 
dubte, la primera preocupació de molts tortosins i moltes tortosines. I en ocasions, aquells que ens 
dediquem a la vida política sembla que ens oblidem d’escoltar a les persones i d’escoltar els 
problemes que estan tenint.  
 
A Tortosa el mes passat, segons dades oficials, hi havia 2.999 aturats, molts d’ells joves. Per aquesta 
raó, el PSC oferim aquí mitjançant aquesta moció, a la resta de forces polítiques, un gran pacte local 
per l’ocupació i la cohesió social.  
 
Ho fem perquè creiem que des dels Ajuntaments també hem de prendre la iniciativa proposant 
mesures per fer front al atur. Unes mesures que han de néixer del pacte i del consens entre totes les 
forces polítiques.  
 
Per això proposem un pacte en el qual s'estableixi, de forma prioritària i immediata la creació d'una 
taula local d'ocupació formada per tots els grups polítics d’aquest Ajuntament, els agents econòmics i 
socials més representatius de la ciutat, especialment els sindicats, Cambra de comerç i 
organitzacions empresarials, per tal d'elaborar un pla de quatre anys. 
 
Per a que aquesta taula comenci a treballar proposem 20 propostes per estudiar, desenvolupar, 
millorar, implementar i, si es considera convenient, estem disposats a consensuar i es deixa la porta 
completament oberta a d’altres mesures. Repassem de forma molt ràpida alguna d’aquestes 20 
propostes:  
 
Un pla de xoc contra l’atur que, mitjançant la concessió d’ajudes no reintegrables a les petites i 
mitjanes empreses, permeti contractar en períodes de 6 mesos a persones de famílies amb tots els 
membres a l’atur.  
Un pla d'ocupació i formació per a joves, combinant la formació amb contractes d’aprenentatge de 6 
mesos, amb el mateixa tipus de contractació que l’apartat l’anterior.  
 
Fons per a emprenedors: un 0,05% del Pressupost municipal i un programa d’incentius empresarials 
innovadors per assessorar nous projectes. 
 
Pla de formació de perfils associats al turisme com “Casa d’Oficis del Turisme” i formació en idiomes. 
 
Laboratori de projectes empresarials amb microcrèdits, microexperiències. 
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Banc d'idees de negoci de trobades d’inversors i innovadors. 
 
Microcrèdits a la petita empresa per afavorir la liquiditat.  
 
Projecte Queda’t a l’escola! contractant monitors per activitats infantils. 
 
Col·laboració amb el tercer sector per programes d'ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió. 
 
Programa per eradicar la pobresa extrema de les famílies, i així, fins a 20 mesures. 
 
D’on proposem treure el fiançament d’aquestes mesures? Nosaltres pensem que en temps de crisi 
hem de ser agosarats i hem de ser valents. Per aquesta raó, per a començar proposem refinançar la 
meitat del crèdit que aquest Ajuntament amortitzarà aquest any 2014, és a dir, 2.500.000€ i dedicar-
los, en la mateixa quantitat en els propers tres anys, sigui quin sigui el color polític del pròxim 
Ajuntament, ja que és un pacte de totes les forces polítiques.  
 
No és endeutar-nos més, insisteixo, no és endeutar-nos més, és senzillament pagar els nostres 
deutes més endavant. Una cosa que faria qualsevol bon pare de família, donar primer de menjar als 
seus fills i després, més endavant, pagar al banc.  
 
Volem dir-los-hi als senyors banquers que els ciutadans de Tortosa som honrats, i que no pateixin que 
els hi pagarem el deute, sempre ho hem fet, però ara, avui necessitem ajudar als nostres. 
 
En el fons el que proposem és allargar el pagament del deute per a quan no estiguem tant 
necessitats, per a quan no ho estiguem passant tan malament, i una cosa que sens dubte tothom 
entén i faria a casa seva.  
 
Ajornar el pagament als bancs per crear ocupació, és això.  De totes formes, com no podia ser d’una 
altre forma, restem oberts a qualsevol altre opció de finançament que vostès proposin, a qualsevol. 
 
Pensem que aquest pacte podria ajudar de forma directa a 275 famílies, ja que es contractaria de 
forma directa a unes 150 persones pel pla de xoc d’ocupació, a uns  70 joves dins del programa 
d'ocupació juvenil, 22 professors i monitors, i es donaria atenció a 33 famílies en programes 
assistencials.  
 
Algunes d’aquestes persones, sense dubte, es podrien quedar treballant en les empreses que els 
contractessin, generant de facto més ocupació encara. I això sense contar les ajudes a 
l’emprenedoria, amb les quals es podrien arribar a més de 300 persones, el que a la vegada 
generaria uns beneficis indirectes molt importants per a la ciutat. 
 
Aquesta és la nostra proposta: una proposta arriscada, sense dubte, però una aposta pel futur de la 
nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del 
nostre punt de vista, tot això que ens proposen aquí, a una moció que més que una moció és una 
petita novel·la de ciència ficció, no és altra cosa que un grapat de “parxes” que difícilment portaran 
enlloc. 
 
Que des del Partit Socialista se’ns proposin mesures contra l’atur quan, si poguéssim fer un pòdium 
de qui ens ha conduït a aquesta situació, vostès ocuparien el primer lloc i en diferència. La realitat és 
que ens sembla força cínic tot això que ens presenten aquí. 
 
A veure, senyor Roig, no vull dir amb això que siguin els únics responsables de l’atur, evidentment no 
és així. De fet, totes les formacions polítiques que han tingut poder durant els últims 12, 14, 15 anys 
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ens han portat a aquesta situació. 
 
De fet, des de la segona legislatura del senyor Aznar, finals de la legislatura, de la segona legislatura, 
i fins a l’actualitat hem vist com l’atur anava pujant a mesura que els immigrants anaven entrant a 
casa nostra sense cap tipus de control. 
 
Si vol que parlem d’atur, senyor Roig, fent-ho seriosament i amb dades a la mà. Segons les últimes 
dades aportades per la Seguretat Social, dels 7 milions d’immigrants suposadament legals que hi ha 
a casa nostra, tan sols 1,7 milions cotitzen i aporten a les arques públiques. 
 
Voldríem recordar les paraules molt recents del catedràtic d’estructura econòmica de la Universitat 
Ramon Llull, el senyor Santiago Niño Becerra.  Aquest senyor deia “el problema més greu d’Espanya 
és que vam portar 5 milions d’immigrants per fer pisos barats i servir cervesa. Mentre no baixi la 
població activa, no baixarà l’atur a Espanya. Per què? Perquè cap activitat podrà donar feina a 5 
milions de persones. Si tota la immigració marxés la taxa d’atur es reduiria en 10 punts.” Això ho diu 
un catedràtic d’estructura econòmica. 
 
Més enllà de les afirmacions del senyor Niño Becerra, des de Plataforma per Catalunya ens agradaria 
afegir que cal convidar a marxar a aquests 5 milions de persones i que a partir d’aquest moment 
qualsevol lloc de feina que es pugui crear sigui per a la gent autòctona, amb salaris, condicions 
laborals i horaris europeus, no tercermundistes. 
 
Per altra banda, si volem que els ajuntaments puguin tirar endavant polítiques de desenvolupament 
local i plans d’ocupació, el que cal sol·licitar, senyor Roig, és la modificació immediata de l’article 32 
de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que aquesta Llei no 
permet als ajuntaments destinar a l’estalvi, a posar en marxa accions o polítiques públiques 
relacionades a generar ocupació. 
 
De fet, fa uns dies Plataforma per Catalunya va emetre un comunicat de premsa demanant aquesta 
modificació, però com que la nostra formació no va servir diners públics per a que la premsa ens 
publiqui els nostres comunicats, va passar força desapercebut. 
 
Evidentment... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant, senyor Casanova. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit el senyor Casanova reprèn la paraula per finalitzar el seu torn: Acabo de seguida. 
 
Evidentment, com que la seva moció no va al fons del problema ni aporta cap solució més que un 
grapat de “parxes” de dubtosa viabilitat, el nostre posicionament serà contrari. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo voldria 
ressaltar de que les Terres de l’Ebre és una de les zones que té una major destrucció d’ocupació i en 
aquest tema tornem a ser una altra vegada l’altra Catalunya, no?, el nord, Barcelona, Tarragona 
pateixen el mateix flagel de l’atur però, a partir d’aquella dita popular de que “quien parte y reparte 
se queda con la mejor parte”, es defensen molt més millor que el que ens deixen defensar-nos a 
nosaltres. 
 
Tortosa té, més o menys, diu la moció vora 2.000 aturats al desembre del 2013 i l’atur juvenil, per la 
seva banda, és d’un 47% més o menys. Davant d’aquestes dades, que són esfereïdores, les 
estratègies partidistes no han de passar per davant els interessos dels ciutadans i ciutadanes i tots 
els grups han de treballar plegats per resoldre els vertaders problemes dels nostres conciutadans. 
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La moció proposa 20 mesures d’actuació urgent, em pareix molt bé i, a més, molt complertes totes 
elles i tal. L’únic però a la moció, que ja anuncio que votarem a favor, l’únic punt feble és que el 
finançament l’avalua en 2,5 milions d’euros, que segons la moció pervindran del refinançament del 
deute de l’Ajuntament. Aquesta fórmula de finançament, és a dir, el refinançament del deute sols l’he 
escoltat per fer front a altres despeses d’actualitat punyent. Tortosa, crec jo, no pot suportar tants 
refinançaments a manca, lògicament, de que no tenim una tresoreria sanejada. 
 
Esgotada aquesta fórmula del refinançament, que és una fórmula trista per tirar endavant una 
institució pública, quins altres models o tipus o formes de finançament quedarà? Tindrem que vendre 
els mobles; o tindrem que vendre o hipotecar algun edifici municipal; o en “plan” de broma, però bé, 
també a veure si al final tindrem que vendre o hipotecar aquest edifici on estem fen aquest Ple en 
aquest moment. 
 
Recordem que el nostre deute, el deure de l’Ajuntament i el deute de ciutadans i ciutadanes, 
tortosins i tortosines està vora, segons deia la interventora, 50 milions d’euros.  
 
En definitiva, nosaltres estem d’acord i, per tant, votem a favor de la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, s’ha parlat 
del nivell d’atur a les Terres de l’Ebre i s’ha parlat també de l’atur juvenil. 
 
Aquí a Tortosa estem per sobre del percentatge de la mitjana catalana. S’ha parlat del 47% en atur 
juvenil. Som dels punts més alts de tota Catalunya. 
 
Per això cal reaccionar i cal fer actuacions per resoldre aquesta situació. Iniciativa fa temps que 
estem demanant un Pla estratègic. Dintre d’aquest Pla estratègic estarien aquestes actuacions, però 
de moment, mentre no es fa i a llarg termini tenim aquestes mancances, cal actuar. 
 
Hi ha molts ajuntaments que estan salvant aquesta situació mitjançant accions concretes des de 
l’Ajuntament, amb un lideratge en un pla de consens de tot l’equip de l’Ajuntament. 
 
Llavors, per això votarem a favor, perquè hi ha moltes ciutats a Catalunya que ha estan donant 
aquesta resposta i nosaltres també la voldríem donar. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Ja s’ha dit, tothom ho sap, l’atur és possiblement un 
dels problemes que més toquen a totes les famílies, a totes cases, a totes les persones. Això és així. 
 
I que un grup presenti una proposta per a que hi hagi un pacte entre tots els diferents grups que 
formem part d’aquest Ajuntament per tal de millorar l’ocupació, o sigui, baixar aquestes taxes d’atur, 
és bo. Parlant la gent s’entén, si en parlem. 
 
Però jo crec que aquest pacte no hauria de ser, bé jo, el grup que jo represento en aquest moments, 
no hauria de ser només un pacte per l’ocupació de Tortosa de la gent que formem part de 
l’Ajuntament, sinó que hauria de ser més ampli, haurien de tenir cabuda i pugéssim seure a la taula 
als empresaris, als sindicats, Cambra de Comerç, diferents estaments. 
 
I això, possiblement, sí que aniria més en la línia de tingué que fer un Pla estratègic per a la nostra 
ciutat que inclogués aquest pacte, com altres coses s’haurien de fer. 
 
Tot i així, pensem que hauríem de començar a caminar i votarem que sí. Alguna reflexió faré: algunes 
de les propostes que fan vostès, senyor Roig, són raonables i a més senzilles i barates de posar a la 
pràctica, però hi ha algunes idees que són cares o inclús difícils de posar a la pràctica, per tant, més 
que destinar en aquests moments diners, jo crec que s’haurien de seure per tirar endavant un pacte 
local per l’ocupació de Tortosa on estiguessin sindicats, com he dit abans, partits polítics i també els 
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empresaris, les associacions empresarials. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, malauradament 
l’atur és una desgràcia que patim i són encara molts els desocupats aquí, al país, però jo crec que no 
pot traslladar amb el seu to ni és bo tampoc que ho faci, que lleugerament ens hem recuperat una 
mica, lleugerament, respecte l’any passat i, per tant, jo crec que també es bo que això ho anéssim 
dient. 
 
No entraré, en aquest cas, amb el que van fer o com van crear o destruir ocupació allà quan van 
estar vostès governant, però sí que voldria explicar el que estem fen des de l’Ajuntament de Tortosa, 
el que hem fet els últims anys perquè crec que no ha quedat clar o vostè no ho coneix, i em remetré 
als últims 2 anys, per no anar més enllà tampoc. 
 
Per exemple, a l’any 2012 es va crear, amb treballs als barris, 24 llocs amb un dispositiu d’inserció 
laboral, amb 24 plans d’ocupació amb un agent d’inserció laboral, amb 20 persones més pel que fa 
al programa d’experiència laboral, formació que arribava a nombrosos alumnes per tal de poder, en 
aquest cas a 60 alumnes, per tal de poder desenvolupar aquesta tasca desprès formativa que els 
ajudava a la inserció a treballs als barris, pel que fa a la Casa d’oficis, a tallers d’ocupació amb 14 
persones. U 11 persones amb gent d’inserció laboral, experiència laboral, un total de 57 persones 
que van tenir aquesta ocupació. O la formació que arribava a més de 60 alumnes, amb els 
programes de formació per a aturats amb el SEFED o amb el SUMA’T. O també cases d’oficis per 
poder, amb feina per 13 persones. O els plans d’ocupació al nucli antic amb 22 persones, això ja 
l’any passat. O formació i contractació per a joves d’entre 16 i 30 anys que va donar suport a 30 
alumnes. O també formació per a joves sense estudis de 16 a 25 anys. O 8 a col·laboració social, 8 
persones que van poder també treballar, que han pogut treballar. Tretze plans d’ocupació pel que fa a 
treballs als barris. O 2 tècnics per a 75 alumnes, per tal de poder-los inserir. O les actuacions fetes 
també pel que fa a comerç, dintre de l’àrea de Comerç, que ha suposat també, a través de 
l’acompanyament, poder generar 26 llocs nous de treball aquest any passat. 
 
Per tant, s’està fen una feina pel que fa a la inserció laboral, pel que fa a crear ocupació a la nostra 
ciutat, perquè creiem que és molt important tenir aquesta ocupació. 
 
Però al final de tot vostè ens està presentant aquí una carta als Reis, ens diuen de fer no sé quantes 
coses i després un pacte per l’ocupació, que tampoc entenc que sigui una moció per portar-ho, però 
bé, això ja cadascú que faci el que cregui convenient, però ens ho porta aquí al Ple i ens diu al final 
de tot: i això com ho pagarem aquesta carta als Reis? Doncs, ho pagarem, aquests 2.500.000 que 
diu vostè, refinançant el deure. Refinançant el deute, aquesta és la gran solució del Partit Socialista. 
Gran solució que ens ha portat on ens ha portat quan han governat. Anem refinançant el deute, ja ho 
pagarà qui vingui i anem tirant la pilota endavant. I això fa que suposi tenir més endeutament a 
Tortosa, suposa tenir que pagar més interessos perquè si refinancem pagarem més interessos i les 
condicions que teníem no seran les mateixes que les que tindríem en aquest cas, perquè també 
l’insto a que trobi millors condicions. O també crec que està ignorant quina és la situació financera. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant, senyora Roigé. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua, per acabar la seva intervenció, la Sra. Roigé: I tampoc entenc que els altres portaveus 
donin suport a això, quan sempre estan dient que no s’ha d’endeutar més la ciutat de Tortosa. I el 
que estan dient aquí és que es continuï endeutant encara més. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: És cert que es fan, que han fet coses. No ho he dit jo que no. 
I li reconec, eh, i li he reconegut, vull dir, vostès i altres administracions però, evidentment, entenem, 
com aquí també han dit tots els portaveus, que la situació és greu: 2999 aturats segons les últimes 

- 45 / 50 -           JACE / sbh 
  



dades és greu. 
 
I, per tant, el que estem dient és allò que, com he dit abans, el que faria qualsevol pare de família, de 
dir: escolta, aquí hi ha una necessitat, aquí hem de crear ocupació, aquí hi ha gent que s’ho età 
passant molt malament i, per tant, i per tant, pagar el menjar abans que no pagar al banc i 
refinançar. 
 
Jo ho dic amb tota sinceritat: és possible. I al mateix respecte jo ho faria, jo no sé vostès senyora 
Roigé, però jo ho faria. I, per tant, és allò de dir: refinancem el deute, anem als bans i, per tant, 
destinem part d’aquests diners a polítiques d’ocupació. Res més. Moltes gràcies. 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
12 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 53/2013, de 18 de novembre 
- 54/2013, de 22 de novembre 
- 55/2013, de 28 de novembre 
- 56/2013, de 2 de desembre 
- 57/2013, de 9 de desembre 
- 58/2013, de 16 de desembre 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 2277/2013 a la 2786/2013 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
13 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
14- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
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*-*-* 

 
 
01 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Gràcies senyor alcalde.  El nostre prec ens ha vingut donat 
per un grup de pares de l’escola de Ferreries, que el primer dia d’escola després de les vacances de 
Nadal, s’han trobat que han començat la poda dels arbres del voltant de l’escola de Ferreries i de 
dins de l’escola. I també algunes petites obres d’arreglar voreres i el terra. 
 
I llavors, clar, s’ha donat una situació de molt de perill per a les criatures que s’hagués pogut 
estalviar. I també d’incomoditat per als treballadors perquè han d’anar sortejant criatures. Llavors, el 
nostre prec és intentar, en unes altres actuacions d’aquest tipus, aprofitar vacances o ponts o dies 
no lectius on no hi hagin les criatures perquè es donen situacions una miqueta perilloses. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Recullo el seu prec però, en tot cas, dir-los-hi que 
no conec el cas però segur que perill per a les criatures no en va haver perquè no és un tema de 
responsabilitat de la Brigada, sinó dels mateixos professors i de la direcció de l’escola. I no se m’acut, 
en cas cap, que la direcció de l’escola o els professors permetessin que hi hagués cap situació de 
risc per a les criatures. 
 
En tot cas, de l’escola de Ferreries sí que s’han executat unes obres que se’ns havia demanat per 
part de la direcció del centre i de l’AMPA, a efectes de situar unes barreres al voltant de tota l’escola 
per a que, malgrat és transitat, l’Eix de l’Ebre, que és el que llinda amb la mateixa escola, amb 
aquestes barreres que hem situat noves, i és una obra que s’ha executat durant aquestes dates, 
permetin que tots els xiquets i xiquetes de l’escola de Ferreries accedeixin a la via verda amb una 
major seguretat. 
 
Però en tot cas, insisteixo, prenc nota del prec. Ho traslladaré demà a la direcció del centre, però 
estic segur que cap professor hagués permès que hagués cap situació de risc per als xiquets, en 
aquesta o en qualsevol altra situació. 
 

*-*-* 
 
02 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Un suggeriment que ens 
han transmès ciutadans i ciutadanes i que jo ja vaig copsar a la comissió és, si us plau, que revisin la 
gestió de les multes de la zona blava, perquè hi ha molta gent que, dins els canons legals les trau i 
resulta que llavors la mateixa empresa li torna a reclamar la multa, m’explico? No. Bé. 
 
Un ciutadà o ciutadana va a traure la multa que li han posat perquè s’havia passat de temps i estava 
dins els canons de la legalitat en el temps que calia. Llavors, no li han tret aquesta multa. Llavors, a 
nosaltres ens han demanat, ciutadans i ciutadanes, que per favor es revisi la gestió de les multes de 
la zona blava. Així ens ho han fet saber i així nosaltres li diem. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: D’acord. Prenc nota també. Estic una mica sorprès. No vull dir 
que no hi hagi alguna incidència, però en tot cas, vostès sabrà perquè és un servei municipal que tots 
coneixem com funciona, que quan s’anul·la una denúncia, tens un tiquet que parteixes per dos, el 
fiques a la bústia amb l’anul·lació de denúncia i et quedes tu un resguard. Si en algun moment hi ha 
alguna incidència al respecte, un sempre té el resguard de conforme la multa s’ha anul·lat. Si 
presenta la sol·licitud o la instància acreditant el resguard de l’anul·lació de la zona blava, es 
procedirà a l’anul·lació, per tant, en tot cas, si és així, si hi ha alguna incidència se “subsanarà”. 
 
No ho hem notat, hem notat altes incidències, però en aquesta concreta que vostè m’apunta no hem 
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notat cap anormalitat. Hi ha un percentatge d’error humà que pot haver, però no és de les qüestions 
que més ens preocupen en la gestió de la zona blava.  
 
Té la paraula si vol. 
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. En la qüestió que li 
deia, que a la gent, als usuaris els hi crea molta incomoditat tenir que anar a BASE, traure la multa, 
perdre un temps, tenir que fer un cua per, simplement, que una vegada, un error pot passar, però a 
nosaltres ens han incidit que passa moltes vegades. 
  
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: En tot cas, a la Comissió li faré arribar el número d’incidències que hi 
ha en l’anul·lació de multes.  
 
També seria bo que conegués que per a procedir no s’ha d’anar exclusivament a BASE. Aquest escrit 
es pot presentar per correu certificat, es pot presentar al Registre de l’Ajuntament de Tortosa o on 
cregui convenient, ja arriba a BASE.  
 
Sí que li dic, que no en aquest aspecte, però en altres aspectes jo personalment he demanat 
informes perquè sí que hi ha incidències que ni s’haurien de produir en algun cas. En aquestes, ja li 
passaré, jo crec que podrà apreciar que no n’hi ha més de les que habitualment es produeixen. Però 
que, en tot cas, quan a vegades, que jo també me l’he trobat, que he tingut que atendre algun 
ciutadà i em diu “és que jo la vaig anul·lar i vaig perdre el resguard”. Si l’has anul·lat i has perdut el 
resguard i després es dóna la casualitat que t’arriba la sanció, dóna més presumpció de que no s’ha 
anul·lat la multa que si realment s’ha anul·lat. Jo he atès a dos o tres persones que em deien això “és 
que jo sí que la vaig anul·lar, però no tinc el resguard i m’arriba la sanció”. Clar llavors, segurament té 
difícil solució legal. 
 
Però encara així, ja li dic que és un percentatge molt minso. Però, en tot cas, ja li traslladarem, si 
vostè ho va traslladar en comissió, mirarem que li puguin passar el número d’incidències al respecte, 
que n’hi ha alguna però no hem vist, al llarg dels últims anys, cap variació al respecte. 
 
 

*-*-* 
 
03 - INTERVENCIÓ DEL SR. MONCLÚS 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús:  Li faré una pregunta doble. Potser serà perquè en la 
distribució dels Fons de cooperació local a l’Ajuntament de Tortosa no ens han assignat cap euro 
quan als pressupostos em sembla que passava de 300.000, no sé exactament però era 370 i pico 
que, presumiblement, havíem apuntat pensant que ens arribarien aquests diners. 
 
Bé, llavors la pregunta doble és: això és culpa del nostre Ajuntament perquè alguna cosa de 
procediment no hem fet bé? O és culpa del Departament de Governació, que té Unió i que resulta 
que no ens ha ficat ni un duro? 
 
Seguidament respon el Sr. Alcalde: Com vostè li agradaria contestar, això és culpa del Govern de 
Madrid, que ha reduït en 500 milions l’aportació a la Generalitat de Catalunya. I reduint aquest 500 
milions l’aportació a la Generalitat de Catalunya. I la Generalitat de Catalunya, que tenia un 
pressuposto prorrogats, com que l’any que ve els aprovem conjuntament, espero que això es pugui 
“solventar” i tinguem participació en el Fons català de cooperació gràcies a les seves gestions i a les 
meves, la Generalitat va reduir la quantitat al Fons de cooperació català. 
 
Dins d’aquesta reducció, segons se’ns va comunicar molt a última hora, molt a última hora vull dir 
que feien falta 3 o 4 dies per a final d’any, la Generalitat va instar a tenir, va aplicar un criteri que era 
el següent: primera, prioritzar tots els consells comarcals ja que el seu finançament, essencialment, 
ve a través d’aquest fons. I a la resta d’ajuntaments van fer un càlcul de tot el finançament 
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incondicionat que tenien i van agregar, des de la meva òptica i així ho he expressat de forma 
equivocada i errònia, van sumar el que cada ajuntament tenia de participació en tributs de l’Estat i el 
que li correspondria del Fons català de cooperació. I en aquells que de la suma es desprengués que 
era més que lo que tenia l’any passat, anava reduint. 
 
Aquest és un criteri que no tracta a tots els ajuntaments per igual, de fet hi ha em penso que són 180 
ajuntaments, essencialment els més grans, en el cas de Terres de l’Ebre, si no recordo malament, 
Amposta, Roquetes i Tortosa, que no els hi toca, d’acord amb aquestes bases aprovades a última 
hora, participació en el Fons de cooperació local. 
 
Vagi per endavant que aquest alcalde i aquest equip de Govern, com que no estan conformes, han 
presentat el corresponent recurs davant del Departament de Governació, no tant perquè no 
entenguéssim que s’ha de reduir la quantitat si es redueix per a tots, però enteníem que aquesta 
quantitat s’hauria de reduir de forma equitativa per a tots els municipis i no per a uns més o uns 
altres menys. Perquè és veritat que la participació en tributs de l’Estat a alguns creix i altres 
disminueix, però com també vostès saben, aquesta partició en tributs de l’Estat també va en funció 
de l’esforç fiscal, per tant, no entenc just que aquells ajuntaments que facin un esforç fiscal el 
suficientment elevat, que després també és primat a través de la participació en tributs de l’Estat, es 
vegi reduït en el Fons català de cooperació. 
 
L’insto, i així ho he traslladat a la meva diputada i a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya per a que aquest criteri l’any vinent sigui canviat. 
 
Però en tot cas, sàpiguen que nosaltres ja hem presentat les corresponents al·legacions i 
presentarem els recursos perquè no estem d’acord en com s’ha fet ni quan s’ha fet. 
 
Tanmateix, també li avanço que efectivament hi havia 370.000€ pressupostats, que si no haguéssim 
fet una política pressupostària ajustada, això ens podria generar un desequilibri molt important en la 
liquidació del pressupost del 2013. Liquidació, o desequilibri, que no seria imputable a l’equip de 
Govern, donat que això es comunica en 4 o 5 dies d’antelació. 
 
Però en tot cas, esperarem la liquidació però intueixo que, evidentment, tindrem 370.000€ menys a 
la liquidació, però que la liquidació continuarà essent força positiva i que esperem guanyar aquest 
recurs que plantejarem en aquest sentit. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
04 - INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, jo li faria una pregunta i un prec. I va relacionat 
amb el tema del nou contracte de l’enllumenat públic, que si no recordo malament tenia que posar-
se en marxa ja per al pressupost o estava previst al pressupost del 2013. I era preguntar-li en quin 
estat es troba.  
 
I el prec seria que, a la vegada, que mentre no es posés en marxa, pregaria que aquelles zones de 
Tortosa o aquells carrers que especialment tenen algun problema de manca de llum, que se 
solucionessin mentre no es fa la contractació. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Això ho estem fent. Ho estem fent i, a més, jo vull 
agrair l’esforç que està fent el personal de l’Ajuntament de Tortosa per cobrir aquesta eventualitat, 
donat que l’empresa que mantenia un contracte ja vençut amb l’Ajuntament de Tortosa per 
situacions que ara no vénen al cas no podia continuar i l’Ajuntament va decidir que no continués 
prestant aquest servei, encara que fos en forma transitòria. 
 
Dissortadament, això no s’ha resolt. Hi havia una proposta de resolució per part de la mesa al 
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respecte, però la mesa va considerar que hi havien 2 empreses de les que havien arribat a l’última 
fase, que a l’hora de presentar la seva oferta econòmica no van respectar les bases. Van ser 
eliminades segons el criteri tècnic de totes les persones, segons els informes que així es van emetre. 
I aquestes persones han interposat un recurs davant l’organisme corresponent de la Generalitat de 
Catalunya perquè no estan conformes.  
 
Quan es resolgui aquest recurs, jo l’únic que he pogut fer és interessar-me per a que es resolgui el 
més ràpid possible, com sigui. Si és com diuen els tècnics de l’Ajuntament de Tortosa, doncs jo crec 
que millor. I si no ho és, doncs que també ens ho comuniquin per poder adjudicar el més ràpid 
possible. 
 
En tot cas, repeteixo, agraeixo l’esforç que s’està fent, sobretot per part dels treballadors de 
l’Ajuntament de Tortosa, de cobrir  aquesta doble eventualitat. 
  
 

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

- 50 / 50 -           JACE / sbh 
  


	 
	SECRETARIA 
	SERVEIS AL TERRITORI 
	 
	Intervenció del la Sra. Galiana 
	TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
	Intervenció del senyor Alcalde 
	El senyor Alcalde fa la següent explicació: El punt 4 i el puny 5, malgrat són dos punts diferents i procedim a la votació per diferents, corresponen a la mateixa situació. És simplement l’aprovació d’una ordenança, aprovació provisional d’una ordenança per a que sigui el propi Ajuntament de Tortosa qui pugui recaptar, si així finalment decidim que sigui la gestió, a efectes de fer la transició i a efectes de que això s’aprova avui, es publica i no entra en vigor fins a d’aquí un mes. 
	 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció de la Sra. Galiana 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Alcalde 




	 
	 
	PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
	 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep Felip Monclús i Benet:  Bé, gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, regidors, regidores bona tarde.  
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció de la Sra. Galiana 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Intervenció del Sr. Monclús 



