
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
10 / 2014 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
CID GARCIA, ROSA (el senyor Alcalde excusa la 
possible falta d’assistència de la Sra. Cid per 
motius de salut). 
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i quaranta 
minuts del dia cinc de maig 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 la següents acta: 
 
- Extraordinària i urgent 05/2014, de 21 de març. 
   

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
02 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
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sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 
X2013GOV01251. 

03 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 
2014GOVL04020000005.  
 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la celebració de correbous als Reguers. 

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal 
T-1, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
 
06 - Dictamen d’aprovació i de denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal 
relativa a diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques.  

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
07 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per la limitació horària de l’obertura 
dels locals d’oci nocturn que siguin focus de conflictes. 
 
08 – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya contra la introducció de la religió 
islàmica a les escoles. 
 
09 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya: Tortosa, visualitzem les 
muralles. 
 
 
10 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a que l’Ajuntament de 
Tortosa reconegui el deute contret amb les EMD de Jesús, de Bítem i de Campredó per 
incompliment del conveni vigent entre ambdues institucions. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya a favor de la reubicació dels 
mercats setmanals de dilluns i dissabte. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en suport a les activitats que 
es duen a terme en les ramaderies de bous braus de les Terres de l’Ebre 
 
 

PART DE CONTROL 
 
13 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 14/2014, de 28 de març (extraordinària i urgent) 
- 15/2014, de 31 de març 
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- 16/2014, de 07 d’abril 
- 17/2014, de 14 d’abril 
- 18/2014, de 23 d’abril (extraordinària i urgent) 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 501/2014 a la 789/2014 
 
 
14 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
15 -  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, LA SEGÜENT ACTA: 
 
- Extraordinària i urgent 05/2014, de 21 de març.  
 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 
DE JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT X2013GOV01251. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 956/2013, realitzada pels agents municipals números 22-82, en  data 
24 de setembre de 2013, a les 15:00 hores al Sr. Guzman Franch, Miguel Àngel, amb NIF 
47824315R i domicili a pl. Mestre Monclús, 8 de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de 
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gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça stanfford shire 
per les infraccions següents: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens municipal. 
 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 €. 
 
Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 €. 

Art. 7.3 b) 

Portar el gos sense morrió a la via pública. Art. 7.3 e) 
 
L’Alcaldia en data 2 de desembre de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra 
el presumptament responsable Sr. Guzman Franch, Miguel Àngel en qualitat de posseïdor del gos 
de  stanford shire. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò 
que disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador.  
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part 
del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de 
l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets 
constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a 
funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens 
municipal. 

Lleu segons art. 7.2 a) de la 
Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 €. 

Greu segons art. 7.3 b) de la 
Llei 10/1999 

Portar el gos sense morrió a la via pública Greu segons art. 7.3 e) de la 
Llei 10/1999. 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat 
del cens municipal. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
60,10 € fins a 150,25 €. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
150,2 € fins a 1.502,53 € 
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Portar el gos sense morrió a la via pública Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
150,2 € fins a 1.502,53 € 

 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Sr. Guzman Franch, Miguel Àngel, en qualitat de 
responsable el dia dels fets del gos de raça stanford shire. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 
i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, del procediment administratiu sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sr. Guzman Franch, Miguel Àngel, amb NIF 47824315R, responsable de les 
infraccions comeses als articles  7.2 a), 7.3 b) i 7.3 e)de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. Guzman Franch, Miguel Àngel, en funció de les infraccions comeses, i en 
concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60,10 € 
No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 € 

150,20 € 

Per portar el gos sense morrió a la via pública 150,20 € 
T O T A L  310,50 € 

 
3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el 
mateix pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. ” 
 

*-*-* 
 
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 PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 
DE JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2014GOVL04020000005. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ FETS IMPUTABLES 
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Vista l'acta denúncia núm. 942584/2013, realitzada pels Mossos d'Esquadra núm. 7018-17566 
del Departament de la Generalitat de Catalunya, en  data 17 de desembre de 2013, a les 20.30 
hores al Sr. Dembele, Moussa, amb NIE X8473083K i domicili a Polígon 132, parcel·la 15 de 
l'Ampolla, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en 
l'esmentada acta s'identifica la mescla stanfordshire i pitbull per les infraccions següents: 
 
- Portar el gos sense la llicència municipal. 
- Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 

150.253 €. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 €. 

Art. 7.3 b) 

 
L’Alcaldia en data 24 de gener de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr. Dembele, Moussa en qualitat de responsable del gos mescla de  
stanford shire i pitbull. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò 
que disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador. 
 
Atès que el Sr. Dembele presenta al·legacions, manifestant que el gos no està al seu nom, si bé a 
l'acta es reflecteix que portava el gos esmentat, i se li identifica com responsable el dia dels fets, 
d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de 
l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets 
constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a 
funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 

QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens 
municipal. 

Lleu segons art. 7.2 a) de la 
Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 € 

Greu segons art. 7.3 b) de 
la Llei 10/1999 

 
SANCIONS APLICABLES 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat 
del cens municipal. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
60,10 € fins a 150,25 €. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 
150,2 € fins a 1.502,53 € 

 
RESPONSABILITAT 
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És responsable en els fets del present expedient, Sr. Dembele, Moussa, en qualitat de responsable 
el dia dels fets del gos de raça mescla stanford shire i pitbull. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ
Vist l'article 53.1 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 
i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, del procediment administratiu sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sr. Dembele, Moussa ,amb NIE X8473083K, responsable de les infraccions comeses 
als articles 7.2 a) i 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. Dembele, Moussa, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb 
els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60,10 € 
Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 € 

150,20 € 

T O T A L  210,30 € 
 
3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el 
mateix pot interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. ” 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE CORREBOUS ALS 
REGUERS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ El poble dels Reguers, dintre del marc de les seves festes, ve celebrant activitats de caràcter taurí 
i popular, com és la Festa del Correbous, declarada d'interès tradicional per acord del Parlament 
de Catalunya. 
 

- Pàg. 7 de 50 -    JACE / sbh  



Donat que el poble del Reguers té previst celebrar la Festa del Correbous els dies 21 i 22  de juny 
de 2014. 
 
En virtut d’allò que disposa la normativa:  
 
Text refós de la Llei de protecció d'animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril. 
 
La Llei 34/2010 de l’1 d’octubre de la regulació de les festes de bous tradicionals. 
 
El Decret 156/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 
34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
Vist que l'organització és sabedora del compliment de totes i cadascuna de les mesures que 
s'estableixen en aquest tipus d'activitats. 
 
Atès que ha estat dictaminat favorablement per majoria dels membres assistents de la Comissió 
Informativa de Promoció de la Ciutat de data 29 d'abril de 2014, al Ple de la corporació proposo 
l'adopció del següent  ACORD: 
 
Fixar els dies 21 i 22 de juny ,donat que hi ha antecedents d'aquest celebració, per a la realització 
de la festa de Correbous al poble dels Reguers i sol·licitar autorització al Servei de Joc i Espectacles 
de la Delegació de Govern de les Terres de l'Ebre, a dits efectes. ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Tal com és habitual, i 
en el marc de les festes del poble dels Reguers, procedim a la seva aprovació. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, només per manifestar la 
nostra abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, com sempre en aquests casos, incidir, 
no?, en el fet de que es respecti la Llei de protecció dels animals, com sempre venim dient, no?, 
quan hi ha un punt d’aquestes característiques. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan, però no se m’ocorre que 
es fes d’una altra forma. Jo cada any els hi dic el mateix, els hi traslladarem als organitzadors, els 
hi traslladarem a la gent dels Reguers, a les penyes taurines, però és que cada vegada ens diuen 
el mateix: alcalde, és que si no ho fem, sabem al que ens arrisquem i som els primers interessats, i 
em consta que són els primers interessats en fer-ho tal com cal i amb l’aplicació del Reglament 
com sempre ho han fet.  
 

*-*-* 
 
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 (11), 
PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del 
grup municipal de PxC (1). 
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SERVEIS CENTRALS 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL T-1, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Incoat expedient amb la finalitat d’aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-1 
reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, en relació a la taxa per gestió de 
la comunicació de nuclis zoològics, vista la memòria econòmica corresponent i l’informe 
d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, 
adoptat en sessió de data 30 d’abril de 2014, al Ple municipal proposo adoptar els acords 
següents: 
 
PRIMER -  Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal T-1 reguladora de la taxa 
per expedició de documents administratius, d’acord amb el següent detall 
 
NÚM. T-1 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Es modifica l’article 6è,  pel que fa a l’epígraf relatiu a la gestió de la comunicació de nuclis 
zoològics, d’acord amb el següent: 
 
Gestió de la comunicació de nuclis zoològics: 33,00 euros 
 
SEGON - 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, els acords precedents a informació pública i 
audiència de les persones interessades per un termini de trenta dies des de la publicació de 
l’anunci al BOP, de manera que en aquest període les persones interessades puguin examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
TERCER - Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords 
adoptats restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març. ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És aquella taxa que 
regula l’expedició de diferents documents administratius i el que es modifica especialment és la 
gestió de la comunicació dels nuclis zoològics. En això s’ha fet un recàlcul acurat i s’estableix una 
taxa de 33€, donat que actualment qui fa la gestió realment de comprovació, etc., etc., és el 
Departament i, per tant, els costos de l’Ajuntament són sensiblement inferiors i el que es procedeix 
és a aprovar aquests 33€ amb l’ànim que tothom qui hagi de tramitar aquest nucli zoològic el 
tramiti i que no sigui cap impediment el seu cost. 
 
Per tant, és un tema conegut, dictaminat en comissió i que entenc que es pot donar per aprovat 
amb el vot de tots els regidors i regidores presents. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Només es per dir que ens sembla molt bé, no?, que 
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s’hagi abaixat de 141€ que es pagava a 33, vull dir, això és una cosa que per la gent que avui en 
dia vol criar unes gallines i uns conills, doncs, que és un nucli zoològic, que s’hagi abaixat a 33€.  
 
Però de totes maneres és una taxa, vull dir, nosaltres pensaríem, el nostre grup municipal, que 
seria millor que aquesta taxa se suprimís totalment. I, no obstant, votem a favor de que s’abaixi, 
però la nostra reflexió és aquesta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, segur, podríem suprimir-les totes les taxes, però en 
tot cas, l’opció d’aquest Govern municipal és baixar-la de 140 i “algo” a 33. Segurament també 
podríem suprimir la taxa de les escombraries o qualsevol altra taxa. S’ha de regular i s’estan 
cobrint els costos mínims, que ni tots els costos, simplement de costos indirectes la taxa no 
n’assumeix ni un d’aquesta gestió però, en tot cas, un quan està a l’oposició li és molt fàcil dir que 
se suprimeixin totes les taxes. El que s’ha de fer és quan es governa, i quan ha estat governant 
Esquerra Republicana, aquesta taxa que sempre s’ha mantingut sobre aquest import, no s’ha 
modificat mai. Ara, a iniciativa del Govern, es modifica, es rebaixa en un 80% i si a Esquerra 
Republicana no li sembla bé, doncs ho entenc però que, en tot cas, és l’opció que fa aquest Govern 
municipal. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Esquerra Republicana no governa i pensem que si algun 
dia governem, que esperem que sigui a les pròximes, l’abaixarem perquè pensem que no té sentit 
que s’hagin de pagar 33€ d’una taxa. Una altra cosa són taxes, com ha dit, de les escombraries, 
que són molt amplies, però això hi ha poca gent i en el moment en que es viu avui en dia que algú 
tingui, com he dit abans, unes quantes gallines i quatre conills per dir “algo”, doncs, que hagi de 
pagar una taxa insignificant de 33€ 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Correcte. Efectivament, Esquerra Republicana no 
governa però durant els anys que ha governat no ha tingut mai aquesta iniciativa ni aquesta 
proposta. Durant els 4 anys anteriors, Esquerra Republicana no va ser sensible a aquesta qüestió i 
durant els anys anteriors, que va governar amb l’anterior alcalde, tampoc no va ser sensible. Si ara 
li ha agafat una hipersensibilitat sobre la qüestió és raonable, és d’agrair i, per tant, els 
compromisos són els que ens donen credibilitat davant de al gent. 
 
Normalment, els compromisos quan són des de quan estàs governant i els compleixes, és el que 
més credibilitat dóna. Prendre’ls des de l’oposició quan es governa i quan s’està a l’oposició, i 
quan ha governat, no tenir cap iniciativa, i vull recordar que aquesta taxa ningú ha proposat 
modificar-la fins ara; portem tres anys de mandat i no ha hagut cap proposta de modificació. 
Nosaltres sí que la modifiquem. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
06 - DICTAMEN D’APROVACIÓ I DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 
MUNICIPAL RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ 
EN LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.  
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, formulades pels contribuents que més 
endavant es relacionen en els annexos I i II del present acord. 
 
Vistos els corresponents informes, favorables i desfavorables - aquests darrers motivats per no 
trobar-se entre els supòsits de bonificació que determina l’article 7è de la corresponent Ordenança 
fiscal -, emesos pels serveis tècnics municipals, la referència dels quals s’inclou en els annexos I i 
II del present acord. 
 
Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. I-4, reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. T-5, reguladora 
de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex I 
del present acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 30 
d’abril de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions o obres que 
es relacionen en l’annex I del present acord. 
 
Segon - Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, als contribuents que es relacionen en 
l’annex I del present acord. 
 
Tercer - Denegar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, 
instal·lacions o obres, així com les corresponents bonificacions de la quota tributària de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques als contribuents 
que es relacionen en l’annex II del present acord, per no trobar-se en cap dels supòsits previstos 
en l’article 7è. de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. T-5, reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques. 
 
Quart - Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, indicant-
los-hi els recursos pertinents. 
 

ANNEX I 

 
NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra % Bonif 

39993583X BESALDUCH COTILLO MARIA DEL CARMEN Ciutat, 18 90 I 

H43295971 CTAT PROPIETARIS DESPUIG LA SALLE Despuig, 23 90 I 

H43295971 CTAT PROPIETARIS DESPUIG LA SALLE Despuig, 21 90 I 
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12575317K GARCIA SAEZ DAMIANA Pujada Santa Clara, 12 90 I 

47827290D LABERNIA FAVA BEATRIU Rosa, 7 90 I 

40916777F MARTI DOMENECH MARIA CINTA Costa Capellans, 7  90 I 

47620237W RAFECAS VALLES TOMAS Providencia, 22 90 I 

52603154S ROLLAN BESALDUCH F. XAVIER Major St jaume, 6 90 I 

40907711A RUE VALLDEPEREZ MONTSERRATT

Llarg St Antoni, 28 90 I 

I: Impost 

ANNEX II 

 
NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra 

52607101Y BALAGUE CASADO ROSA ANA Masia Dauden CM 

40907229G BATALLA CUGAT JOAQUIN Dos de maig, 31 BT 

  
”. 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Simplement, és la 
tramitació de les bonificacions d’acord amb la normativa. Està dictaminat per comissió informativa 
i entenc que es pot donar per aprovat si no em diuen al respecte. 
 

 
*-*-* 

 
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. 
 
 
 
 

ASSUMPTE NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA 
 
 
Seguidament es procedeix a tractar un assumpte no inclòs a l’ordre del dia:  
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde anuncia un assumpte que està fora de l’ordre del dia d’avui: Bé, ara 
tocaria passar a les propostes dels grups municipal, però tal i com hem quedat en Junta de 
Portaveus, saben que vam girar, bé, vam passar, una vegada girat l’ordre del dia, un punt que, 
malgrat des d’Intervenció ja s’havia tramés, no es va acabar d’incorporar a l’ordre del dia. Pensem 
que no és que sigui una cosa urgent perquè es podia demorar, però ja que Intervenció l’havia 
tramitat l’hauríem de procedir a la seva incorporació al Ple i és, d’acord amb el compliment del que 
estableixen les bases d’execució pressupostària, és donar compte de l’estat d’execució del 
Pressupost 2014 a 31 de març de 2014. 
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Per tant, si els hi pareix bé, l’incorporaríem en aquest moment. Prèviament a la incorporació hem 
de ratificar la urgència, més que la urgència seria la conveniència però, en tot cas, la ratificaríem. 
 
I en segon lloc, passaríem simplement a la dació de comptes de l’estat d’execució del pressupost a 
31 de març de 2014 en compliment de les bases d’execució pressupostària. No hi ha debat, per 
tant, és simplement dació de comptes, ho tenen a la seva disposició. Moltíssimes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA. 
 
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 

*-*-* 
 
 
07 - DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 31 DE MARÇ DE 2014. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost d’aquest 
Ajuntament a 31 de març de 2014, segons s’exposa seguidament: 
 
 
.../  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...  
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EAT Ajuntament de Tortosa        Data obtenció 29/04/2014 9:49:34 

               
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014 ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 31/3/2014  Pàg. 1 
               

Classificació 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS  

  
  Previsions inicials Modificacions Previsions 

definitives 
Drets nets Ingressos 

realitzats 
Devolucions 
d’ingressos 

Recaptació 
líquida 

Pendent de  
cobr. 

Estat d’execució 
 

1   Impostos directes     14.301.254,80 14.301.254,80 287.066,47 147.589,48 147.589,48 139.476,99 -14.014.188,33 

2   Impostos indirectes     140.000,00 140.000,00 42.837,13 34.237,83 1.543,56 32.694,27 10.142,86 -97.162,87 

3   Taxes, preus públics i altres ingressos    5.701.351,48 533.179,43 6.234.530,91 802.120,20 386.087,11 2.178,63 383.908,48 418.211,72 -5.432.410,71 

4   Transferències corrents     9.285.032,96 783.161,69 10.068.194,65 2.649.252,21 2.683.040,12 33.787,91 2.649.252,21  -7.418.942,44 

5   Ingressos patrimonials     855.769,63 352.703,95 1.208.473,58 148.110,49 5.405,89 5.405,89 142.704,60 -1.060.363,09 

6   Alienació d’inversions reals     140.000,00 140.000,00  -140.000,00 

7   Transferències de capital     393.588,73 29.875,95 423.464,68 226.773,85 226.773,85 226.773,85  -196.690,83 

8  Actius financers    107.000,00 2.679.187,67 2.786.187,67  -2.786.187,67 

9   Passius financers        -49.328,94 49.328,94 -49.328,94  -49.328,94 

      Suma total ingressos  . 30.923.997,60 4.378.108,69 35.302.106,29 4.106.831,41 3.483.134,28 86.839,04 3.396.295,24 710.536,17 -31.195.274,88 

               
               
PRESSUPOST DE DESPESES 2014           
               

Classificació 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS  

  
  Crèdits  

inicials 
Modificacions Crèdits  

totals 
Obligacions 

reconegudes 
Pag. realitzats Reintegr. de 

despeses 
Pag. líquids Pendent de  

pag. 
Estat 

 d’execució 

1   Despeses de personal     9.688.756,92 618.109,25 10.306.866,17 1.942.208,48 1.941.928,48 1.941.928,48 280,00 8.364.657,69 

2   Despeses corrents en béns i serveis     10.523.876,20 453.508,44 10.977.384,64 1.233.516,27 234.879,55 76,33 234.803,22 998.713,05 9.743.868,37 

3   Despeses financeres     1.845.516,46 1.845.516,46 281.678,77 281.678,77 281.678,77  1.563.837,69 

4   Transferències corrents     2.595.944,70 9.600,00 2.605.544,70 1.467.772,46 511.525,75 511.525,75 956.246,71 1.137.772,24 

6   Inversions     818.588,73 1.372.084,40 2.190.673,13 8.128,88 8.128,88 2.182.544,25 

7   Transferències de capital     219.610,00 1.924.806,60 2.144.416,60 918.258,25 918.258,25 1.226.158,35 

8   Actius financers     4.000,00 4.000,00 2.734,00 2.734,00 2.734,00  1.266,00 

9   Passius financers     5.227.704,59 5.227,704,59 1.213.271,98 1.213.271,98 1.213.271,98  4.014.432,61 

     Suma total despeses  . 30.923.997,60 4.378.108,69 35.302.106,29 7.067.569,09 4.186.018,53 76,33 4.185.942,20 2.881.626,89 28.234.537,20 

          

      Diferència. . .            -2.960.737,68 -702.884,25 86.762,71 -789.646,96 -2.171.090,72 -2.960.737,68 



 
 

 
*-*-* 

 
 
El Ple en pren coneixement i queda assabentat. 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde diu: Per presentar la proposta, i ja com sol ser habitual i d’acord amb el pacte 
que tenim de Junta de Portaveus, el proposant, el senyor Casanova tindrà 5 minuts per fer la proposta i cada 
un dels portaveus, per posicionar-nos si ho creuen convenient, tenen 3 minuts. I després sempre hi ha 1 
minut de rèplica, com ja vostès coneixen. 
 
 
 
08 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA LIMITACIÓ HORÀRIA DE 
L'OBERTURA DELS LOCALS D'OCI NOCTURN QUE SIGUIN FOCUS DE CONFLICTES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
 
“ Hi ha locals d'oci nocturn que generen problemes de convivència al seu entorn. A algunes zones del nostre 
municipi les incidències relacionades amb l’activitat d'aquests locals tenen més significació i s'hi registren de 
manera reiterada baralles, crits, sorolls, música a alt volum, molèsties a veïns i consum i tràfic d'estupefaents. 
 
Aquests problemes d'ordre públic i molèsties vénen motivats en moltes ocasions pel consum de begudes 
alcohòliques, situació que pot ser pal·liada avançant el tancament dels locals que les dispensen en horari 
nocturn. 
 
Les inspeccions policials, en les quals es poden dur a terme identificacions, detencions i decomissar 
substàncies estupefaents, són una tasca efectiva que es pot complementar amb mesures preventives que 
s'anticipin al problema i avortin l'alteració de l'ordre públic i la inseguretat ciutadana en els punts de la ciutat 
on hi ha locals que són focus de conflictes. 
 
És obligació de les administracions valdre's de tots els mecanismes que estiguin a l’abast per garantir la 
convivència i el descans nocturn. En aquest sentit el soroll és una anomalia que pot produir alteracions del 
somni i conseqüentment efectes molt perjudicials per la salut humana. 
 
Atès que els alcaldes, dins dels seus respectius municipis, estan facultats per establir limitacions dels horaris 
que preveu l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments 
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives i el seu Reglament. 
 
L'article 5 de dita Ordre estableix l'horari d'obertura dels restaurants, els bars, els restaurants bars i els salons 
de banquets a partir de les 6.00 hores, i l'horari de tancament, fins a les 2.30 hores, llevat que la normativa 
específica o l'autorització corresponent estableixi un altre horari. 
 
Les limitacions d'horaris dels establiments de restauració es poden acordar de manera excepcional per a 

- 15 / 50 -           JACE / sbh 
  



locals concrets, quan ocasionen molèsties, o per raons de seguretat, degudament acreditades i amb els 
informes policials corresponents en ambdós supòsits. 
 
És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1 - Demanar a la Policia Local que elabori un informe que permeti “zonificar” el municipi per identificar aquells 
barris o àrees que registren un alt índex de conflictivitat. 
 
2 - Acordar la limitació horària de l'obertura dels locals d'oci en tant que establiments regits per l'article 5 de 
l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, determinant que han de romandre tancats i no realitzar cap 
activitat entre les 00.30 hores i les 06.00 hores del dia següent aquells establiments que acumulin 
incompliments de les normes que regulen la convivència veïnal.  
 
3 - Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi Pere 
Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, bé, la moció que presentem tots sabem que 
aquí a Tortosa hi ha una sèrie de locals d’oci nocturn que generen problemes al seu entorn. De fet, aquí en 
aquesta mateixa sala no fa gaire el defensor del ciutadà reconeixia que hi havia una sèrie de locals que 
donaven problemes i que no s’havien resolt. Que, a més, en aquests locals que tots coneixem i que no cal 
recordar, no cal dir noms ni fer propaganda, de tant en tant s’hi suma algun, ara en tenim un altre als Reguers 
que també està creant problemes, fins i tot em sembla que s’ha dirigit a vostè algun veí, i que fins i tot hi ha 
hagut amenaces i, en fi, una mica de soroll.  
 
Bé, tot això, la gran majoria d’aquest problemes vénen motivats pel consum d’alcohol i de substàncies il·legals 
i això es podria solucionar avançant el tancament dels locals aquests que les dispensen en horari nocturn. 
 
És cert, és cert que les inspeccions policials, durant les quals es poden dur a terme identificacions i 
detencions i tal, són una tasca efectiva però que s’hauria de veure complementada en avançar l’horari de 
tancament dels que sigui problemàtics, d’aquelles zones que tots sabem que són problemàtiques. 
 
És obligació de totes les administracions, i especialment en aquest cas de la municipal perquè és la més 
propera al ciutadà, valdre’s de tots els mecanismes que estiguin al nostre abast per garantir la convivència i el 
descans nocturn. Cal recordar que el descans nocturn, o sigui, el problema del soroll és una greu anomalia i 
que, fins i tot, pot provocar greus conseqüències per a la salt com moltes vegades ens ha recordar la Unió 
Europea. 
 
Dit això, qui té la màxima potestat dins de cada municipi és l’alcalde o l’alcaldessa, que estan facultats per 
establir limitacions dels horaris, tal i com preveu l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es 
reculen els horaris d’establiments oberts al públic, dels espectacles públics i les activitats recreatives 
sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol.  
 
L’article 5è d’aquesta Ordre que acabo de dir estableix l’horari d’obertura dels restaurants, els bars, els 
restaurants – bars i els salons de banquets a partir de les 6 hores, i l’horari de tancament fins les 2 i mitja del 
matí, llevat que la normativa específica o l’autorització corresponent estableixi un altre horari. Les limitacions 
d’aquests horaris es poden acordar de manera excepcional per a locals concrets, que és el que veníem dient 
al principi d’aquesta moció, quan aquests ocasionin molèsties o per seguretat i sempre i quan hi hagin els 
informes policials corresponents. 
 
Per tot això que acabem d’explicar, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer, demanar a la Policia Local que elabori un informe que permeti “zonificar” el municipi per identificar 
aquells barris, aquelles àrees, aquells locals que registren un alt índex de conflictivitat, que siguin 
problemàtics vaja, en una paraula. 
 
Segona, acordar la limitació horària de l'obertura dels locals d'oci en tant que establiments regits per l'article 
5è de l’Ordre  que hem citat abans del 19 de desembre, determinar que han de romandre tancats i no 
realitzar cap activitat entre les 12 i mitja i les 6 hores del dia següent aquells establiments que acumulin 
incompliments de les normes que regulen la convivència veïnal.  
 
I tercer, donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi.   
 
Abans de tancar la meva intervenció voldria recordar-los a tots que tinguin en compte abans de votar que 
garantir el descans nocturn de la gent és un dels drets bàsics que hem d’oferir als ciutadans i que no, a veure, 
no podem permetre els mateixos locals continuïn essent focus de problemes un dia sí i un altre també i no hi 
poséssim solució. Rés més, gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a favor 
corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC; i dinou vots en contra corresponents als 
membres de la corporació dels grups municipals de CiU (11), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) . 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA LA INTRODUCCIÓ DE LA RELIGIÓ 
ISLÀMICA A LES ESCOLES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
 
“ Atès que el Departament d’Ensenyament ha manifestat que facilitarà l’ensenyament de religió islàmica a les 
escoles públiques si així ho sol·liciten les famílies dels escolars. La directora general d'atenció a la família i a la 
comunitat educativa, Meritxell Ruiz, ha assegurat que quan arribin les  
demandes dels sol·licitants hi donaran resposta.  
 
Atès que els països de tradició musulmana i on l’islam és la religió oficial són els països amb menys tradició 
democràtica i en molts casos encarnen repressives i cruentes dictadures. Així ho certifiquen indicadors com 
l’escassa llibertat de premsa o les constants violacions dels drets humans que hi tenen lloc.  
 
Atès que Catalunya ha de preservar la seva herència i els valors que han permès integrar-la a una Europa amb 
un alt grau de llibertats individuals i respecte per la dignitat de les persones. En aquesta línia l’ensenyament 
ha de vehicular aquesta idiosincràsia i protegir-la de manifestacions que la lesionin o advoquin per la seva 
destrucció.  
 
Atès que l’ensenyament té l’enorme responsabilitat de transmetre, a més de coneixements, els valors que 
permetin els escolars esdevenir persones respectuoses i amb criteri sòlid per desenvolupar l’esperit crític.  
 
Atès que una religió que manté el dogma de la guerra santa no ha de tenir cabuda a cap àmbit d'una societat 
amb un alt grau de llibertats com la nostra.  
 
Atès que la creixent presència de membres de la comunitat musulmana als països europeus acaba 
desembocant en la creació de dues societats paral·leles que coexisteixen sense conviure, a mb la consegüent 
fractura social. Els exemples més clars són Bèlgica i Franca. 
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Atès que Catalunya, que compta amb la comunitat musulmana més nombrosa de tot Espanya, esta immersa 
en una islamització gradual que segueix les tres fases d'aquest procés: quan l’islam és minoritari es presenta 
com a portador d'una religió de pau, quan compta amb un nombre de fidels més nombrós exigeix un status 
especial i finalment quan és majoria imposa per la forca els seus preceptes. 
 
Atès que la implantació de l’islam comporta el proselitisme de la xaria com a font de dret i els tribunals 
islàmics al marge de la legalitat, a banda d'altres practiques associades abominables. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer - Manifestar el rebuig d'aquest Ajuntament a que els centres escolars públics del municipi imparteixin 
classes de religió islàmica. 
 
Segon - Fer públic el compromís de defensar i transmetre els valors de la civilització europea que ens han 
permès dotar-nos d'un model de convivència. 
 
Tercer - Instar el a derogar la Llei 26/1992 de 10 de novembre, per la que es va aprovar l’acord de cooperació 
de l’Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, i que permet impartir la religió islàmica a les escoles públiques 
i privades concertades. 
 
Quart - Donar trasllat d'aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la 
Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, a les escoles públiques del municipi, a les respectives 
associacions de pares i mares d'alumnes i al Consell Escolar de Catalunya.  “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi Pere 
Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, em primer lloc i abans de passar 
directament a la moció, només recordar a tots els tortosins el resultat d’aquesta votació i que ho tinguin en 
compte quan no puguin dormir per la nit. 
 
Bé, passem a la moció. La moció és molt clara, és molt contundent i per no fer-la més llarga, intentaré llegir-la, 
d’aquesta manera no la farem més llarga del que ja pugui ser. 
 
Moció contra la introducció islàmica a les escoles. Tots sabem que el Departament d’Ensenyament ha 
manifestat que facilitarà l’ensenyament de religió islàmica a les escoles públiques si així ho sol·liciten les 
famílies dels escolars. La directora general d'atenció a la família, la senyora Meritxell Ruiz, ha assegurat que 
quan arribin les demandes dels sol·licitants s’hi donarà resposta.  
 
També tots sabem i, a veure, i la premsa i la televisió ens ho recorda cada dia per si algú se n’oblida, que els 
països de tradició musulmana i on l’islam és la religió oficial són els països amb menys tradició democràtica i 
en molts casos, la gran majoria, encarnen repressives i cruentes dictadures. Així ho certifiquen indicadors com 
l’escassa llibertat de premsa o les constants violacions dels drets humans que hi tenen lloc i que, torno a dir, 
que la premsa ens recorda cada dia. 
 
Tenim molt clar que Catalunya ha de preservar la seva herència i els valors que han permès integrar-la a una 
Europa amb un alt grau de llibertats individuals i respecte per la dignitat de les persones, de totes les 
persones, homes i dones, cosa que no passa a l’islam. En aquesta línia l’ensenyament ha de vehicular 
aquesta idiosincràsia i protegir-la de manifestacions que la lesionin o advoquin per la seva destrucció.  
 
L’ensenyament, l’educació té l’enorme responsabilitat de transmetre, a més de coneixements, els valors que 
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permetin els escolars esdevenir persones respectuoses i amb criteri sòlid per desenvolupar l’esperit crític.  
 
Una religió que manté el dogma de la guerra santa no ha de tenir cabuda a cap àmbit del món occidental i, 
evidentment, a Catalunya evidentment tampoc.  
 
Tot ho sabem, només ens cal sortir al carrer per veure la creixent presència de membres de la comunitat 
musulmana als països europeus i que això provoca que hi hagi un enfrontament constant entre l’islam i el que 
no és l’islam, que és tota la resta. Això provoca, a la curta o a la llarga, provoca una fractura social molt 
important. Tenim dos exemples molt evidents i els tenim molt a prop. Un és Bèlgica i l’altre es França, on tot 
aquest tema de la multiculturalitat s’ha demostrat que és un absolut fracàs. 
 
A Catalunya també vull recordar que tenim la comunitat musulmana més important de tot Espanya. Quan 
l’islam és minoritari es presenta com una religió de pau, però a mida que van augmentant els seus seguidors, 
al final això, com ha passat a tots els països islàmics, només cal fer una mica d’història, l’islam sempre s’ha 
imposat per la força de les armes, sempre. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya presenta al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer, manifestar el rebuig d'aquest Ajuntament a que els centres escolars públics del municipi imparteixin 
classes de religió islàmica. 
 
Segon, fer públic el compromís de defensar i transmetre els valors de la civilització europea que ens han 
permès dotar-nos d'un model de convivència. 
 
Tercer, instar a derogar la Llei 26 de l’any 1992, del 10 de novembre, per la que es va aprovar l’acord de 
cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, i que permet impartir aquesta religió a les escoles 
públiques i privades concertades. 
 
I quart i últim, donar trasllat d'aquests acords, telemàticament, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, a les escoles públiques del 
municipi i a les respectives associacions de pares i mares d'alumnes i al Consell Escolar de Catalunya. 
Gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a favor 
corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC; i dinou vots en contra corresponents als 
membres de la corporació dels grups municipals de CiU (11), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) . 
 

*-*-* 
 
 
[EN AQUEST MOMENT S’INCORPORA A LA SESSIÓ LA REGIDORA ROSA CID GARCÍA] 

 
 

*-*-* 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA: TORTOSA, VISUALITZEM LES 
MURALLES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
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“ La ciutat de Tortosa és un dels municipis dels Països Catalans amb més quilòmetres de muralles. Tenim 
moltes fortificacions, algunes de caràcter medieval, el castell de la Suda, altres d’època moderna com les 
Avançades de Sant Joan o el fortí d’Orleans. 
 
Som conscients que aquest important patrimoni històric i militar ha estat, és i serà un dels eixos de promoció 
turística de la ciutat. 
 
També sabem que els espais emmurallats de la ciutat constitueixen un veritable pulmó verd, d'espai d'oci i 
tranquil·litat per a la ciutadania. Aquesta joia urbana necessita ser preservada, recuperada, restaurada i 
museïtzada. 
 
Cal un projecte a curt termini per dotar d' infraestructures turístiques i això és car i en moments d'escassetat 
pressupostaria pot semblar difícil. A més, els darrers anys han sofert diversos robatoris la xarxa d’il·luminació 
de la ciutat. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d'ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - L'Ajuntament il·luminarà progressivament les muralles de la ciutat, començant pel castell de la Suda, 
amb un sistema que permeti ser eficient tecnològicament i amb un horari raonable; per dotar a la Tortosa del 
2014 de la mateixa imatge nocturna de la Tortosa de 2000. Una imatge que és una de les millors falques 
publicitàries que es pot mostrar. 
 
Segon - S'habilitaran punts dins del sistema emmurallat que permetin la connexió a la xarxa elèctrica, per tal 
de facilitar les activitats culturals, lúdiques i turístiques de caràcter públic i privat que es considerin 
necessàries fer dins del sistema emmurallat. 
 
Tercer - Es marcarà una ruta amb falques quilomètriques per permetre als ciutadans fer itineraris esportius, 
de passejada, fent a Tortosa una ciutat saludable, i fent alhora les muralles més transitades; aquesta ruta 
hauria d'incloure un tram adaptat per a persones amb discapacitat. Els turistes se sentirien més acompanyats 
i faríem els espais més segurs. 
 
Quart - S’impulsarà la neteja de deixalles i males herbes presents a les muralles, per tal d'evitar-ne la 
progressiva degradació, i d'acord amb els propietaris en cas de tractar-se d'espais de titularitat privada.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep Felip 
Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Bé, tots ho sabem també, no?, que la ciutat de Tortosa, dins dels 
Països Catalans i potser també dins de l’Estat espanyol, és una de les ciutats que té més quilòmetres de 
muralles. A més a més, tenim fortificacions, algunes més antigues, altres més modernes, més actuals. Les 
avançades de Sant Joan, el fortí d’Orleans, el castell de la Suda, Tenasses, i som conscients al grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya que aquest important patrimoni històric i militar ha estat, és i ha de ser 
un dels eixos de promoció turística de la ciutat. 
 
També sabem que els espais emmurallats de la ciutat poden constituir, constitueixen un veritable pulmó verd. 
Pot ser i és un espai d'oci i de tranquil·litat per a la ciutadania. Per tant, aquesta joia urbana necessita ser 
preservada, recuperada, restaurada i museïtzada. 
 
I és necessari, cal un projecte a la curta, a curt termini per dotar d' infraestructures turístiques i això sabem 
que és car i el moment econòmic és delicat i, per tant, en moments d'escassetat pressupostaria pot semblar 
difícil. Però, a més, en els últims anys aquestes instal·lacions, sobretot amb el tema de la il·luminació, han 
sofert diferents robatoris que han fet, per exemple, que el castell de la Suda al 2010 estigués il·luminat, al 
2000, perdó, estigués il·luminat i en aquests moments no hi estigui. 
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Es per aquests motius que el grup municipal d’Esquerra proposa al Ple l’adopció d’aquests acords: 
 
Primer, l'Ajuntament il·luminarà progressivament les muralles de la ciutat, començant pel castell de la Suda, 
amb un sistema que permeti ser eficient tecnològicament i amb un horari raonable per dotar a Tortosa del 
2014 la mateixa imatge nocturna de la Tortosa de 2000, una imatge que és una de les millors falques 
publicitàries que es pot mostrar. 
 
El segon punt és que s’habilitin o s'habilitaran punts dins del sistema emmurallat que permetin la connexió a 
la xarxa elèctrica, per tal de facilitar les activitats culturals, lúdiques i turístiques de caràcter públic i privat que 
es considerin necessàries fer dins del sistema emmurallat. 
 
I tercer, es marcarà una ruta amb falques quilomètriques, una mica la manera que s’ha fet a la vora del riu, 
per permetre als ciutadans fer itineraris esportius, de passejada, fent a Tortosa una ciutat saludable i fent, 
alhora, les muralles més transitades. Aquesta ruta hauria d'incloure un tram adaptat per a persones que 
tinguin discapacitat. Això, els turistes se sentirien més acompanyats i faríem els espais més segurs. 
 
I quart i últim punt, és impulsar la neteja de deixalles i males herbes que estan presents a les muralles, per tal 
d'evitar-ne la progressiva degradació, i d'acord amb els propietaris en cas de tractar-se d'espais de titularitat 
privada. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, 
regidors, senyor Monclús, tot i que a l’exposició de motius hi ha una falsedat, perquè li recordo, senyor 
Monclús, que els Països Catalans no han existit mai, ni com a unitat política, ni com a unitat jurídica, ni com a 
unitat històrica, ni com a nació. 
 
Tortosa en tot cas és una ciutat catalana, espanyola i europea, encara que ara sembla més africana que 
europea. De fet, de fet, de fet, senyor Monclús, el mateix expresident Josep Tarradellas, un dels fundadors 
d’Esquerra Republicana l’any 1931, tenia molt clar, tenia les idees molt clares al respecte i ell ho deia així de 
clar, que ell no hi creia gens ni mica en això dels Països Catalans. Bé, dit això només com a comentari. 
 
En el que fa a la moció pròpiament dita ja li avancem el nostre vot favorable, tot i que probablement hauríem 
d’esperar els resultats d’aquest nou contracte per gestionar l’enllumenat públic, que es va aprovar fa molt poc 
aquí al Ple de l’Ajuntament. Nosaltres vam donar el nostre vot de confiança l’equip de Govern i continuem 
pensant que cal mantenir aquest vot de confiança. 
 
Tot i així, donarem suport a la moció que ens presenten perquè també pensem que com més aviat s’il·luminin 
les muralles, doncs millor, i més si tenim en compte que la temporada turística, doncs, ja ha començat i que 
cada dia es veu més turisme per la ciutat i, per tant, fóra bo que acceleréssim aquest procés. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, la història de Tortosa, 
ja es sabut, ho sabem tots i les seves muralles, la història de les seves muralles és comuna a la de les altres 
ciutats del mateix tarannà: construcció, destrucció, reconstrucció i supervivència de les restes que queden. 
 
En un procés en el que encara, inclús en la nostra ciutat, està per escriure el passat urbà de la ciutat a partir 
d’aquestes restes actuals, un gran i important patrimoni històric que reflecteix la gran importància de Tortosa 
en el passat. Una dada que ve aquí a la moció, de tots coneguda, 6 quilòmetres de muralles tenim. 
 
Com diu la moció, cal conèixer i interpretar aquest patrimoni, el seu simbolisme, la funcionalitat del seus 
elements, l’evolució, la seva evolució, els canvis, en un estudi interrelacionat amb la ciutat i amb el territori, tot 
impulsant el seu caire turístic i de gust per la ciutadania. 
 
En aquest sentit, la moció proposa millores en la il·luminació, en l’ús cultural, en l’ús lúdic, en l’ús turístic dels 
recintes i de les muralles, en les millores de la senyalització, de la neteja, etc., etc., i ens pareixen totalment 
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correctes. Algunes ja es porten endavant per part de l’Ajuntament i altres caldria potenciar-les com, per 
exemple, les de vigilància o altres. 
 
La moció pareix que es queda en aspectes de manteniment, potser conscient de que Tortosa fou una gran 
ciutat havent heretat un gran patrimoni divers, amb un gran potencial turístic però que per poder ser 
revitalitzat exigeix una important despesa financera, superior a les possibilitats nostres o a les externes que 
ens arriben, en una obra tan ingent que tardarem molt de temps en tenir aquest patrimoni revitalitzat. 
 
Com diem, Tortosa és rica en patrimoni, bé a vistes, bé en el subsòl, inclús en aquest darrer aspecte, el 
subsòl, més que potser en el primer, en el de dalt. Cal potenciar l’estudi de tots aquests aspectes o de altres 
que tenim com, per exemple, el dels túnels, que tenen una gran potència turística. 
 
No obstant, jo vull recordar aquí el Pla d’actuació municipal i les actuacions que, amb la seva execució, està 
portant endavant des de fa temps l’Ajuntament. I, tanmateix, cal recordar l’aprovació al voltant d’abril del 
2009 del pacte pel patrimoni històric de Tortosa, aprovat per unanimitat de tots els partits polítics en 
representació en aquest Ple de l’Ajuntament de Tortosa. Tant el PAM com el Pacte, que no ha tingut una vida, 
diguéssim, esplendorosa, no?, però el PAM sí que està tirant-se endavant per part de l’equip de Govern de 
l’Ajuntament de Tortosa. En ells s’inclouen moltes mesures com les que la moció està reiterant. 
 
Per aquest motiu creiem un poc demagògica la moció i, tot volent que es faci realitat el que estant proposant, 
cal afirmar que els instruments, la voluntat i l’actuació per fer-ho ja existeixen i s’estan tirant endavant. Per 
tant, estant d’acord amb tot això però insistint en que ja hi ha instruments que fa temps que s’estan utilitzant 
per intentar apaivagar en el possible la pèrdua del patrimoni que tenim, votarem en contra de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc, evidentment, 
refermar, no?, la idea de la importància del nostre castell de la Suda d’origen medieval musulmà i també de 
totes les fortificacions i muralles de la nostra ciutat. De fet, segurament són uns dels tresors més importants 
que hi ha aquí a Tortosa, juntament amb el riu, amb la catedral i amb altres monuments. 
 
Recordar que aquest patrimoni arquitectònic militar està declarat d’interès nacional, per tant, ja està 
reconegut per les diferents administracions. I també, més enllà de la quantitat, no?, aquí s’ha comentat, dels 
més de 6 quilòmetres de perímetres de muralles i fortificacions, també un element molt important és la 
qualitat d’aquestes fortificacions, sobretot tenint en compte que la nostra ciutat aglutina muralles d’època 
medieval i d’època moderna en una clara, en un dels pocs exemples de transició d’una època a l’altra i, per 
tant, això és un dels punts, precisament, que s’ha de potenciar. La rehabilitació de les muralles segurament 
serà un dels projectes de ciutat més important del segle XXI. 
 
En primer lloc, i en relació a la moció, vostès comenten el tema de la il·luminació i abans de res el que nostre 
grup voldria dir és que, ja fa precisament uns dos anys, quan la il·luminació del castell de la Suda i les 
avançades de Sant Joan, que són les úniques muralles que fins al moment estan il·luminades, van començar a 
fallar, vam fer un prec aquí a l’Ajuntament per a que s’intentés arreglar, ens van dir que ho intentarien i la 
realitat és que ha passat el temps que ha passat i no s’ha arranjat. 
 
Però més enllà de la il·luminació del castell de la Suda i de les avançades, que és la que ja tenim, el nostre 
grup municipal pensa que no es poden demanar actuacions en relació a les muralles d’una forma aïllada 
perquè s’ha de fer una valoració i una actuació de tot el que és tot el conjunt emmurallat, per tant, dels 6 
quilòmetres de perímetre.  
 
I en aquest sentit, hem de recordar que la Generalitat de Catalunya va redactar el Pla director de muralles 
precisament un document on diu quina quantitat de muralles hi ha, de quina època són, com s’han de 
rehabilitat, com s’han d’il·luminar i amb quines finalitats. I precisament en aquest sentit, nosaltres el que sí 
que considerem és que aquest Pla director de muralles està tardant molt, perquè ja fa uns dos anys, més de 
dos anys que l’equip redactor inicial el va acabar de redactar, després ha arribat aquí a l’Ajuntament una 
proposta per part de..., la primera proposta per part de la Generalitat per a que a l’Ajuntament es pugui 
debatre i jo mateix, com a regidor, vaig demanar a l’Alcaldia que se’ns fes arribar aquest document per a, de 
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manera consensuada amb tots els grups de ‘oposició, fer-hi aportacions i ens van dir que no, que més 
endavant.  
 
Per tant, el nostre grup municipal votarà a favor a la seva proposta tenint en compte la idea genèrica, però 
considerem que en aquest sentit les coses s’haurien de fer millor i arribar a un consens en el context de la 
discussió d’aquest Pla director de muralles. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
votarem que sí a la proposta d’Esquerra Republicana perquè, tal com diu la proposta, els espais emmurallats 
de Tortosa són una joia urbana que necessita ser preservada, recuperada, restaurada i museïtzada, tot i que 
em sembla que escoltarem alguna altra excusa de mal pagador per part del Govern de Convergència i Unió. 
Perquè si recordem el dia 4 de novembre del passat any 2013, l’alcalde, en aquest mateix Ple, quan el PSC li 
va preguntar si es pensava reposar la il·luminació de les muralles, una llu il·luminació que fa tres anys que no 
funciona, ens va dir que s’estava implementant la instal·lació d’una alarma que evités robatoris, i una vegada 
implementant aquest sistema es procediria immediatament a enllumenar la muralla com abans. 
 
No ho diuen nosaltres els socialistes, ho va dir l’alcalde en aquest plenari fa set mesos i, com diu la frase, a la 
il·luminació, com deia aquell. ni està ni se l’espera. Simplement res. 
 
I estem segurs que encara avui sentirem alguna altra excusa, perquè senyora Roigé, ja té la Policia Local 
connectada l’alarma que al novembre era tan imminent? Si la té connectada, per què no tenen llum les 
muralles? Vol que li digui jo? Doncs, perquè no era cert. Suposem que no era cert perquè sinó ho haguessin 
fet. 
 
Com tampoc era cert la seva voluntat de portar a terme l’acord d’ aquest plenari que vam aprovar el 26 de 
febrer de 2009, com s’ha mencionat en aquest plenari, anteriorment, ja fa cinc anys, en relació al recinte 
emmurallat i al patrimoni de Tortosa. En aquell plenari, a proposta del Amics dels Castells, amb 621 
signatures i el recolzament de tots els grups municipals, es va aprovar un “Pacte pel patrimoni històric de 
Tortosa” que demanava 10 actuacions:  
 
La creació d'una Regidoria de Patrimoni Històric dins l'organigrama municipal. S’ha fet? No. 
 
L'adquisició del castell de Tenasses: S’ha fet? No. 
 
La creació d'un Pla local de desenvolupament: S’ha fet? No. 
 
L’aprovació d'un Pla director de les muralles. El tenim? No. 
 
Dotació d'una utilitat immediata a les avançades de Sant Joan, així com la finalització de la seva restauració. 
S’ha fet? No. 
 
La creació d'una brigada que vetlli pel bon estat del conjunt de les muralles i castells de Tortosa. S’ha fet? No. 
 
L'adquisició i recuperació del Col·legi de Sant Josep. S’ha fet? No. 
 
L’inici d'obres a l'antic Call Jueu.  
 
La contractació d'un arqueòleg municipal. S’ha fet? No. 
 
I que es dotin de pressupost les diferents partides. No s’ha fet. 
 
Es donaven 10 anys per fer realitat aquest pacte. Cinc anys desprès, no s’ha iniciat ni una de les 10 accions 
que vostès mateixos van aprovar. Ni una. Al contrari, cinc anys després encara estem molt pitjor. Només hem 
demanat, només demanem que s’il·luminin les muralles, que ja estaven il·luminades. Una altra vegada, senyor 
del Govern, paper mullat. 
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I què faran avui? Donar excuses, com sempre. Esperant que es connecti l’alarma, potser tardarem 7 mesos 
més o, com sempre fan quan es queden sense arguments, suposo que la culta serà dels socialistes. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, lamentant-ho molt, senyor 
Monclús, aquesta moció no comptarà amb el nostre suport perquè aquestes ja són actuacions que estan 
previstes, així com algunes d’elles ja els ho han anunciat en pròpia comissió. 
 
Pel que fa l’enllumenat, això està dintre del nou contracte d’enllumenat que permetrà canviar tot l’enllumenat 
de la ciutat i, per tant, també posar en funcionament aquest enllumenat que a dia d’avui no funciona. És un 
contracte que ja els ha anunciat, com els ha anunciat abans l’alcalde, s’ha signat avui mateix i, per tant, es 
portarà a terme aquesta actuació dintre de l’àmbit d’aquest contracte. 
 
Fer un aclariment. Aquí ens està dient que des de l’any 2000 que no funciona això. És des de l’any 2010, que 
és quan vam tenir aquest atac vandàlic i, per tant, a més a més de poder-ho posar en funcionament com 
enllumenat, també haurem de contemplar aquests mecanismes per tal de que no es tornin a produir actes 
vandàlics que ens deixin sense llum en aquell àmbit. 
 
Pel que fa a la neteja de les muralles, ja ho estem fent i, a més a més, dintre de les nostres possibilitats però 
ja ho estem fent i, a més a més, instem als propietaris a que ho facin i, per primera vegada, aquest 
Ajuntament ha aconseguit que propietaris netegin àmbits privats de muralla i de fortificacions que han pogut, 
a dia d’avui, estar molt millor, amb millors condicions que no estaven anteriorment, que mai s’havia produït 
per part d’aquest Ajuntament. 
 
Pel que fa als itineraris jo li voldria, no sé si és que no ho coneix i sinó, en tot cas, l’insto a que el conegui el 
passeig de les Fortificacions, creat per aquest Govern, un passeig que, a més a més, és un passeig que té una 
importància patrimonial, però també té una importància pel que fa al paisatge, pel que fa a tot el seguiment 
que fa de les muralles i de les fortificacions. I també jo crec que se’ns pot acusar de moltes coses a aquest 
Govern però no de creure en itineraris saludables, perquè som els que més itineraris saludables hem creat al 
llarg d’aquests anys de Govern. Recordo, per exemple, el que hem potenciat a través de la via verda o el 
passeig, el circuit saludable vora el riu, o el circuit creat recentment a través de la Mancomunitat Tortosa – 
Roquetes, el circuit de Tortosa – Roquetes – Jesús o, com ja se’ls ha informat també, la voluntat que tenim de 
fer transitable el tram de muralla de l’àmbit de la Torreta. Per tant, hi creiem i continuarem apostant en 
aquest sentit, tal i com tenim previst també al pla d’actuació municipal. 
 
Pel que fa al Pla director de muralles que comentava el senyor Jordan, dir-li que el Govern tripartit al seu 
moment sí que va anunciar al seu moment que havia fet un Pla director, però aquest Pla director era 
absolutament de cara a la galeria i era fum absolut, perquè no hi havia res ni finalitzat ni que es pogués 
aprovar per part d’aquest Ajuntament i, per tant, el que està fent el Govern actual, i en breu estarà finalitzat, 
és redactar realment el Pla director de muralles. 
 
I pel que fa al llistat que ens ha dit el senyor Roig, jo l’insto a que quan s’acabi aquest mandat torni a fer una 
valoració, torni a mirar punt per punt de tot el que hi ha allà i segurament tindrà una sorpresa que serà 
desagradable per a vostè i que segurament serà molt agradable per a la resta dels tortosins i tortosines. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Voldria fer alguna precisió, per exemple, dir-li a la senyora Roigé 
que nosaltres no acusem a cap Govern municipal de res, vull dir, simplement aportem mocions en positiu; 
crec que sí que ho ha dit i jo ho he apuntat literalment, al menys així ho he entès; aportem una moció en 
positiu, pensem que il·luminar les muralles és una cosa, i com més prompte millor, a pesar de que sabem que 
hi ha dificultats econòmiques, vull dir, ens sembla adequat perquè és un patrimoni que ressaltarem de 
Tortosa i que el turisme és una de les aportacions més interessants que avui en dia es poden fer per a que 
l’economia de la nostra ciutat també progressi. 
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És per aquest motiu que hem entrat aquesta moció i esperem que això sigui una realitat el més prompte 
possible. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, només comentar-li, no?, a la 
senyora Roigé que hauria de fer més memòria i recordar que aquest Pla director de muralles famós que diu 
que el tripartit d’esquerres no va fer. Jo li recordo que això del tripartit, d’atacar-los-ho no els hi va bé, perquè 
a totes les enquestes ja saben que els hi passa: que atacant al tripartit van traure el pitjor resultat de la 
història de Convergència i Unió i les enquestes actualment encara baixen més. Jo canviaria d’estratègia, però 
això ja és una cosa de vostès. 
 
Jo els hi recordaria que al president Jordi Pujol, durant més de 8 anys, se’l hi va reclamar aquest Pla director 
de muralles i mai es va dur a terme i que precisament va ser el Govern d’esquerres qui va iniciar i va redactar 
aquest Pla director de muralles. I el senyor Toni Sabaté, que era director dels Serveis Territorials de Cultura, 
ben bé que ho sap. 
 
I en aquest sentit jo, més enllà de qui ho ha fet o no, torno a dir el que abans comentava i és que com a 
regidor d’aquesta ciutat, jo mateix i el meu grup volem col·laborar en l’elaboració d’aquest Pla director de 
muralles i en comissió.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria de finalitzar. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan: ... en comissió, en aquest Ajuntament, el regidor de cultura, i això consta en acta, va dir 
que abans es presentaria a la premsa que se’ns donaria informació. 
 
També al Parlament de Catalunya, també al Parlament de Catalunya hem demanat... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Jordan, hauria d’anar finalitzant perquè ha sobrepassat, ha 
sobrepassat.... 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan: ... hem demanat informació i no ens la donen. Per tant, demanaríem per favor que 
poguéssim col·laborar pel bé de la ciutat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo demanaria a tots els portaveus que es limitessin 
al temps. Si vostès se l’han de saltar lliurement quan creguin convenient és absurd que ens limitéssim el 
temps. 
 
Aquest debat ja el vam tenir una..., alguna vegada i, per tant, penso que ja som tots adults com per no tornar-
lo a tenir. O respectem el temps o no el respectem i així jo tampoc no he de fer aquí d’una persona que ha 
d’anar darrera de cadascú, però és que si un se’l salta, els altres estan legitimats per saltar-se’l. Per tant, si 
nosaltres ens imposem unes regles, intentem acceptar-les. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. 
 
Senyora Roigé, jo si vostès fan allò que tenien que fer en 10 anys, en 5 no ho han fet i en 1 ho fan, jo me’n 
alegraré molt, eh, per tant, de pena cap. De pena cap, perquè aquí estem per tirar a Tortosa endavant. 
 
Però és que la pregunta és molt senzilla: s’ha connectat o no la llum de les muralles? S’ha connectat l’alarma 
o no s’ha connectat? Tardarem 7 mesos més en connectar? 
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I per què no s’ha inclòs dins d’aquest meravellós contracte de l’enllumenat dotar d’il·luminació les muralles? 
Doncs, perquè vostès no han tingut voluntat política de fer-ho, senzillament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor roig, potser si ,en lloc de llegir la resposta que es pensa que jo 
li he dit, m’escoltés, segurament anirien millor les coses. Però bé, en tot cas, vostè sabrà el que creu més 
convenient. 
 
I pel que fa al senyor Jordan, jo sé que els dol el concepte tripartit encara a dia d’avui per, primer, pels 
nefastos 7 anys que va tenir aquest país i després per l’herència que avui en dia encara estem patint pel que 
fa a aquest trist Govern tripartit que vam tenir al seu moment. Però em permetrà que jo l’utilitzi si ho crec 
convenient i continuo pensant que és convenient recordar als catalans, a les catalanes i també als tortosines 
com va funcionar aquell Govern tripartit. 
 
I dir-li també que no es va iniciar amb el senyor Sabaté el Pla director de muralles. Vostè moltes ganes de fer 
la seva història i a partir d’aquí ja s’ho estableix tal i com a vostè li pega. Pel que fa al Parlament de Catalunya, 
la resposta que es va donar també va ser que se l’informaria, igual que es va dir des d’aquí a l’Ajuntament 
quan estigués fet, però com no estava fet, doncs, no se li pot informar i, per tant, quan estigui aquest Pla que 
al seu moment va deixar el Govern.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyora Roigé, vagi finalitzant, si us plau. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua la Sra. Roigé: ... com el va deixar, se l’informarà. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, és un debat que d’una proposta d’accelerar la il·luminació 
sobretot del castell de la Suda, passem a un debat polític d’altres coses al respecte del tripartit. 
 
Jo li voldria recordar a la senyora Roigé que el “denostat” tripartit, i no ho vull fer llarg, per exemple a Tortosa 
ens ha portat l’augment dels estudis universitaris i l’edifici de la universitat. Vull dir, això és un exemple de que 
el tripartit ha fet moltes coses bones per a la ciutat, i en podria enumerar moltes més. 
 
Però referent al que ens ha fet parlar de la moció i de la moció en sí, celebrem que el grup municipal de 
Convergència i unió ho estigui fent, que tot ho faci, com deia el senyor Roig i bé, doncs fantàstic. 
 
També recordo que vaig entrar, o vam entrar o una moció fa temps per a que es netegés la vora del riu a la 
part de Ferreries i em van dir que ja s’estava fent, que ja estava net. I es va cremar fa un any, més o menys a 
aquesta època, i fa uns dies doncs també. Això què vol dir? Que no està prou net. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, senyor Monclús, l’insto a que aquesta pregunta me la 
faci a precs i preguntes i li podré respondre. Ara estem en un apartat que sap que no vull intervenir i no 
intervindré, però faci’m aquesta proposta o aquesta pregunta a precs i preguntes i tindrà la contestació de 
l’alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: S’ha parlat de moltes coses aquí que no eren pròpiament de la 
moció i per això ha sigut que he fet aquest comentari final. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, sí, senyor Monclús, pot comentar el que vulgui, pot comentar el que 
vulgui. Jo el que li dic és que em faci aquesta pregunta. 
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*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), PSC (3), I-ET-E (2) i PxC (1); 
i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), i PP (1). 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES, PER A QUE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA 
RECONEGUI EL DEUTE CONTRET AMB LES EMD DE JESÚS, DE BÍTEM I DE CAMPREDÓ PER INCOMPLIMENT 
DEL CONVENI VIGENT ENTRE AMBDUES INSTITUCIONS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió extraordinària celebrada el 30 de setembre de 2009, 
va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Jesús. 
 
Atès que les EMD de Campredó i de Bítem es van constituir al mes de febrer de 2011, moment en que van 
entrar en vigor els respectius convenis. 
 
Atès que els diferents convenis fixen les relacions financeres i regulen la participació de les entitats 
municipals descentralitzades en els ingressos de Tortosa. 
 
Atès que aquestes participacions, en el seu capítol d'inversió, es concreten en dos transferències anuals de 
l’Ajuntament de Tortosa a favor de les entitats municipals descentralitzades. Una transferència corrent pel 
concepte de participació en els ingressos corrents de l’Ajuntament de Tortosa, i una altra de capital pel 
concepte de participació en els ingressos de capital de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès que els imports meritats són el resultat de l’aplicació d'una fórmula polinòmica que es concreta en els 
convenis. 
 
Atès que en el cas de l’EMD de Jesús les transferències de capital en aquest concepte s'arriben a estipular en 
un mínim garantit de 300.000 € anuals. 
 
Atès que en el cas de les EMD de Bítem i de Campredó les transferències de capital en aquest concepte 
s'arriben a estipular en un mínim garantit de 70.000 € anuals. 
 
Atès que els fluxos dels fons es programen en els diferents convenis. 
  
Atès que any rere any, des de la vigència d'aquests convenis, es constata el seu incompliment per part de 
l’Ajuntament de Tortosa en quant a les inversions, essent notori que, tant en els pressupostos de les entitats 
municipals descentralitzades,  com en les liquidacions dels mateixos l’incompliment de garantir ni tan sols les  
transferències de capital. 
 
Atès que es considera essencial des del punt de vista de la independència institucional complir el conveni 
vigent i d'aquesta forma salvaguardar els interessos municipals de les entitats municipals descentralitzades 
pel que a la seva capacitat i autonomia financera es refereix. 
 
Atès que en setembre de 2009 es va anunciar a que l’Ajuntament de Tortosa havia trobat una fórmula 
'automàtica' i 'coresponsable' que permetia establir el finançament de les entitats municipals 
descentralitzades del municipi, però que aquesta fórmula s'incompleix de forma reiterada. 
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És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
Primer. Sol·licitar a l’Ajuntament de Tortosa que presenti de forma detallada als consells veïnals de les EMD de 
Jesús, de Bítem i de Campredó la liquidació de les transferències efectuades a favor de cada entitat municipal 
descentralitzada, tant les corrents com les de capital, estipulades en els convenis vigents entre ambdues 
institucions, entenent de forma detallada l’aplicació específica dels paràmetres fixats en les fórmules 
polinòmiques que fixen els convenis. 
 
Segon. Que sigui reconegut ei deute resultant, que com a mínim ho serà en les transferències de capital, al no 
haver fet efectius els mínims garantits per a cada entitat municipal descentralitzada. 
 
Tercer. Que es convoqui a les comissions mixtes de l’Ajuntament de Tortosa amb les EMD de Jesús, de Bítem i 
de Campredó per analitzar la situació creada per l’incompliment del conveni i estudiar el pagament plurianual 
del deute reconegut.  “ 
 
 

*-*-* 
 
 
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, quan l’any 2009 l’alcalde va anunciar als 
mitjans que havia resolt l’encaix de les EMD’s amb Tortosa amb un nou finançament, va afirmar que fins al 
moment havia faltat voluntat política per aconseguir un bon acord. Aquell mateix dia el president de l’EMD de 
Jesús, el senyor Pere Panisello, va afirmar que s’havien acabat els enfrontaments polítics.  
 
Avui, cinc anys desprès, tenim constància com, cada any, l’Ajuntament de Tortosa ha anat incomplint els 
convenis signats amb les EMD’s i aquells diners que és van prometre per a realitzar inversions no es 
consignen.  
 
Davant d’això, els mateixos que en aquell moment clamaven contra el Govern progressista de la nostra ciutat, 
avui callen clamorosament. Suposem que quan deien que s’havien acabat els enfrontaments polítics pels 
incompliments es devien referir a que s’havien acabat mentre governessin els seus. 
 
Però aquí no estem per a parlar del passat, com tantes vegades els agrada a la senyora. Roigé i al senyor. Bel, 
que portem set anys, set anys, basant els seus arguments en lo malament que ho feien les persones que no 
estan avui asseguts en aquest plenari i que, per tant, no es poden defensar.  
 
Estem aquí per parlar de present, i per parlar del futur. Del present per fer palès que, any rere any, 
l’Ajuntament no consigna ni paga el mínim de 300.000€ que són dels ciutadans de Jesús, ni els mínims 
70.000 que són dels bitemencs i dels capredonencs. 
 
Està clar que l’Ajuntament ha preferit pagar abans als bancs que donar diners als que tenia compromesos per 
fer, per a que reverteixin als pobles.  I natros en això no estem d’acord, perquè creiem que abans que pagar 
als bancs, no oblidem que són els causants de la dura crisi econòmica que ens afecta als tortosins i 
tortosines, s’hauria d’invertir als pobles, i tal i com és va comprometre l’Ajuntament a fer.  
 
Com hem dit, aprofitant la crisi, l’Ajuntament ha preferit deixar d’invertir a les EMD’s de Jesús, Bítem i 
Campredó segurament argumentant que no té diners, i mentre que sí els té per pagar als bancs. Simplement, 
és una qüestió de prioritats 
 
Però aquesta també és una moció de futur. Una moció que demana a l’Ajuntament i al seu alcalde que 
reconegui allò que es deu als pobles del municipi i que ho faci de forma urgent. I que en els propers 
pressupostos no es torni a repetir aquesta morositat. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el nostre 
posicionament, i és que a més, és que no pot ser de cap altra manera tenint en compte que hi ha un conveni 
vigent entre l’Ajuntament de Tortosa i aquestes institucions, si l’hi ha cal complir-lo, no té més volta de fulla. 
 
A part, tal i com deia el senyor Roig, doncs evidentment, també cal garantir la qualitat de vida dels veïns 
d’aquestes entitats descentralitzades. 
 
Per tant, el nostre posicionament serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, al Ple que va tenir lloc 
el 30 de setembre del 2009 es va aprovar per unanimitat dels partits representats en aquest Ple el nou 
conveni, desprès de molts d’anys de relacions, entre Tortosa i l’EMD de Jesús en un acte que va ser històric i 
en aquell moment de futur, com ho ha demostrat el desenvolupament de l’EMD de Jesús. 
 
Una novetat important era la concreció que no apareixia en el primer conveni de l’establiment d’una fórmula 
financera, exacta, concreta i estabilitzadora de les relacions financeres entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD 
de Jesús. Una fórmula que automàticament traslladava la bonança econòmica o la crisi financera de 
l’Ajuntament de Tortosa a l’EMD de Jesús en cada un dels dos supòsits. 
 
Del compliment del compromís financer i de l’aplicació de la fórmula depèn en molt, en tot, l’estabilitat de 
l’EMD de Jesús així com, en el seu cas, de l’EMD de Bítem i la de Campredó. Per això, vista la moció i tal com 
està redactada i tal com ho plantegen, demanem a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa que en el no 
resolt, que bàsicament són les transferències de capital, d’inversions, ho resolgui de la forma més ràpida i 
eficaç en defensa dels interessos de Jesús i, alhora, del municipi de Tortosa. 
 
I tot això cal fer-ho al menys, ja no sols per millorar i mantenir al menys la qualitat de vida dels jesusencs i 
jesusenques, en record d’aquella bona entesa dels partits polítics que va derivar en un acord unànime, tot 
fent més que ciutat, fent municipi. La nostra postura en aquest tema serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, també des del nostre grup 
municipal considerem que la creació de les EMD’s de Bítem en el seu moment i després de..., Jesús en el seu 
moment, i després de Bítem i de Campredó, són instruments absolutament viables i necessaris per a 
l’organització del nostre municipi. 
 
Però també és cert i considerem que les coses no s’estan fent bé quan els convenis signats entre 
l’Ajuntament i aquestes EMD’s en relació al diners, als recursos econòmics que se’ls ha d’arribar, precisament 
no els hi fem arribar, és quan pensem que les coses s’estan fent malament. 
 
En aquest sentit, també el nostre grup municipal en el debat dels pressupostos, tant de l’any 2012 com de 
l’any 2013, ja  vam alertar de que no hi havia les inversions que tocaven per als pobles de Jesús, de Bítem i de 
Campredó en relació a aquests convenis i els hi vam fer dos aportacions en positiu: que tinguessin en compte 
aquesta proposta i que realment hi haguessin aquelles inversions necessàries per a aquests pobles segons 
els convenis o que, en el cas de no poder-se complir perquè no hi havia recursos econòmics, es canviessin els 
convenis, es modifiquessin i s’adeqüessin a la realitat. Vostès no van fer ni una cosa ni l’altra.  
 
També és cert que finalment aquest últim exercici, l’any 2013, no han executat tot el pressupost i molts de 
milions, per no haver-se executat, hauran d’anar directament als bancs arran de la normativa estatal i, per 
tant, considerem que és absolutament necessari que l’Ajuntament de Tortosa reconegui aquest deure amb els 
pobles i que faci les inversions que pertoquin o, en tot cas, que es modifiquin i s’adeqüin a la realitat. És per 
això que votarem favorablement. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa 
estem d’acord en complir la paraula. 
 
Aquesta paraula es va reflectir a través d’uns convenis, ja s’ha dit, es va consensuar una fórmula polinòmica 
per la qual s’havien de fer unes aportacions, hi havia un mínim garantit i el que creiem que la paraula s’ha de 
complir, per tant, això s’ha de tirar endavant. I si pel que sigui, fins ara no s’ha pogut reconèixer, no s’ha pogut 
fer efectiu , que reconegui, com proposa la moció, el que és deute i que es transfereixi tan prompte pugui ser 
possible, que ha de ser molt prompte. 
 
Perquè aquests municipis, bé, aquestes EMD’s tenen una doble amenaça. En aquest costat seria el 
finançament, que és del que estem tractant, però també una amenaça que sabem que ve de la voluntat del 
Partit Popular de que desapareguin com a EMD’s i que ja se n’ha parlat altres vegades. 
 
Per tant, la nostra posició serà de vot a favor de la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, resulta molt curiós que 
aquells que mai van creure amb les EMD’s ni amb els pobles ara ens vulguin abanderar la defensa de les 
EMD’s, perquè no cal que li recordi com es tractava, per exemple, l’EMD de Jesús quan governava el Partit 
Socialista i com van tenir paralitzades les dos noves EMD’s perquè no tenien cap intenció de que es portessin 
a terme ni de que fossin una realitat cap de les dos. 
 
A més a més, ara ens diu que no paguéssim als bans. No sé si és que està rivalitzant amb la CUP, perquè jo 
tinc entès que el Partit Socialista que sí sigui així i va ser el que també va canviar la normativa per a que 
també fos així, per tant, no sé si és que ara ha canviat de partit. En tot cas, nosaltres el que volem és complir 
la legalitat en tot moment. I sí que, si no es disposen recursos per a inversió a l’Ajuntament, tampoc es poden 
disposar d’aquest recursos per invertir als pobles, perquè sinó expliqui’m com es fa. 
 
I en tot cas, la fórmula que ens està dient i que ens han dit alguns del grups que l’han precedit, es garanteix 
estrictament. El que no es compleix és el mínim garantit perquè tampoc s’està invertint a nivell de 
l’Ajuntament. I també, perquè algú ho ha dit, al portaveu d’Esquerra, les tres EMD’s estan, financerament 
estan absolutament sanejades. 
 
I per exemple, si el que ens volen és donar lliçons pel que fa a com ha anat evolucionant les aportacions a 
l’EMD, jo per exemple, en el cas de Jesús, des de l’any 2007 que és quan som responsables nosaltres, l’últim 
any de Govern del Partit Socialista es transferien 627.000€. A dia d’avui, al 2014, se’n transferiran 856, per 
tant, 230.000€ més de despesa corrent, tenint en compte que el pressupost s’ha reduït i que la situació, com 
tots saben, no té res a veure econòmicament parlant ni no és la mateixa situació en aquests moments i la 
situació que tenim ara. 
 
Tot i això, s’ha continuat invertint. A l’EMD de Jesús, per exemple, al 2009 es van invertir 482.000€, o a Bítem 
367.000 al 2010. I al 2013 es van invertir 198.000€ en temes d’aigua. O a Campredó 216.000 al 2011. Per 
tant, s’ha continuat invertint tot i la manca d’inversions a nivell d’Ajuntament. 
 
I si mirem, per exemple, a Jesús, a l’EMD de Jesús respecte al 2007, els ingressos de l’Ajuntament han pujat 
un 5,16%. Les despeses un 3,46%. I en canvi, l’aportació per transferències fetes des de l’Ajuntament a l’EMD 
de Jesús ha pujat un 36,48%. Per tant, hi ha aquesta voluntat d’increment que s’ha vist incrementat any rera 
any, només cal veure aquestes aportacions que li he dit. Per exemple, en el cas de Bítem, mentre baixa la 
despesa de l’Ajuntament un 2,90% respecte l’any passat, aquest any a Bítem puja un 8,85% l’aportació 
aquest any respecte l’any anterior. O en el cas de Campredó, que també mentre aquest any es redueix un 
2,90 la despesa de l’Ajuntament de Tortosa, pel que fa a la transferència a Campredó incrementa un 13,19 
respecte a l’any anterior i, per tant, a Bítem passarem de 249 a 271, o a Campredó de 244 a 276.000€ 
d’aportació. Per tant, anem incrementant cada any, tot i la situació que estem patint pel que fa a les finances. 
 
I el que m’hauria d’explicar és com, si aquí no s’inverteix, com s’inverteix al pobles, perquè també haurien 
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d’explicar a la resta del municipi com s’hauria d’invertir. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyora Roigé, s’ha passat del temps, per tant li demano que 
finalitzi. 
 
Intervenció del Sr. Roigé 
Continua la Sra. Roigé: I per tant, de crispació cap ni una, de crispació... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde diu: Sra. Roigé, li demano que acabi, si us plau. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roigé 
Continua la Sra. Roigé: ...de crispació cap ni una a cap de les EMD’s. Ja he acabat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Bé, ja és típic, senyora Roigé, és el “i tu més, i tu més”. Set anys així, set 
anys. Bé, doncs bé, jo penso que la gent de Tortosa ja en comença a estar cansada de “i tu més, i tu més, i tu 
més”. 
 
Miri, que això no va de lo malament que ho hem fet nosaltres, ni res. Va de lo malament que ho estan fent 
vostès. I vostè aquí ara ha donat un munt de xifres i que no entraré al debat, però diu: les connexions d’aigua i 
tal. Escolti, si els pous s’haguessin fet quan tocaven, i vostès saben perquè no es van fer, aquesta inversió no 
es tindria que haver fet. I això no és una inversió que vostès han donat a Jesús, sinó que la tenien que fer per 
garantir l’aigua potable a Jesús. 
 
Per tant, el tema està clar, el tema està clar, que s’han pagat a Jesús els diners que els hi tocava per a 
inversions? No. S’han pagat a Bítem els diners que tocava per a inversions? No. S’han pagat a Campredó? No. 
És així, per tant, els convenis, els convenis estan per complir-los, per tant, complim-los. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PxC 
(1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; i una 
abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES, A FAVOR DE LA REUBICACIÓ DELS 
MERCATS SETMANALS DE DILLUNS I DISSABTE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que en aquests moments disposem a Tortosa de dos mercats setmanals no sedentaris ubicats els 
dilluns al barri del Temple i els dissabtes al barri de Ferreries. 
 
Atès que els mercats de marxants dins el marc actual del sector comerç de Tortosa representa un fenomen 
econòmic i social important. 
 
Atès que l’activitat comercial que genera durant la seva estada en el nostre municipi significa un augment 
considerable i puntual de l’oferta, amb unes connotacions de la complementarietat i potenciació de la pròpia 
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oferta local (comerç sedentari), fet que deriva en un dinamisme econòmic i una manifestació social al generar 
fluxos de gent dintre un espai obert, el carrer. 
 
Atès que els mercats de marxants presenten una oferta complerta que permet escollir entre diferents parades 
d'un mateix sector comercial. 
 
Atès que una part molt important de l’atractivitat dels mercats de marxants es deu al fet que la compra es 
realitza en un espai obert, i que en el nostre cas aquest atribut es veu minvat per la limitació de l’espai, cosa 
que dificulta la fluïdesa de circulació de consumidors. 
 
Atès que els mercats de marxants genera, com és sabut, una confluència important de vehicles i de persones 
en un espai normalment reduït i durant unes hores a la setmana. 
 
Atès que aquesta confluència entre mercats i persones, i la seva convivència amb les activitats normals dels 
barris, ha provocat les queixes d'una part dels veïns on es desenvolupen les activitats, el que pot acabar 
implicant una percepció negativa de cara als mercats. 
 
Atès que l’organització dels espais urbans per acollir la implantació del mercat no sedentari ha de complir 
unes condicions mínimes per a la venda amb parada de taulell o vehicle autoportant, que permeti 
l’assentament de la parada i la dotació dels serveis mínims d'una activitat comercial moderna. 
 
Atès que l’espai de parada ha de permetre mantenir una distancia amb els elements del mobiliari urbà 
(fanals, arbrat, bancs, parquímetres ...) i una circulació còmoda per al públic comprador, sense perjudicar la 
mobilitat i el pas veïnal d'accés als habitatges o al comerç fix. 
 
Atès que la creació d'entorns agradables ha de generar una atracció i millora de la imatge dels mercats als 
nous públics, on es pugui combinar una correcta ubicació de les parades, amb la instal·lació de lavabos 
públics, el que ajudarà a incrementar l’afluència de públic sense perjudicar als veïns. 
 
Atès que és necessari facilitar, el dia de mercat, lloc per a l’aparcament i per a la circulació de vehicles i 
persones amb la màxima comoditat. 
 
Atès que, per tot l’exposat anteriorment, aquest grup municipal entén que tant  l’Ajuntament com els propis 
marxants haurien de treballar per un redimensionament de l’espai, que alhora permetés una bona circulació 
de persones i no dificultés el trànsit dels veïns. 
 
Atès que aquesta reubicació pot permetre, sense perdre l’efecte agradable que té el trobar concentració de 
producte, guanyar en la seva exposició, en la comoditat de treball dels venedors, en la tranquil·litat dels 
compradors i en la reducció de molèsties pels veïns. 
 
Atès que el Pla d’acció municipal presentat pel Govern municipal de Convergència i Unió recull, en la seva 
acció número 165, definir nous emplaçaments dels mercats de dilluns i dissabte, acció que, segons aquest 
Pla, estava prevista per a l’any 2011-2012. 
 
Atès que és necessari emprendre un seguit de millores per potenciar la venda del comerç no sedentari, 
 
És per aquests motius que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
Primer. Instar a l’equip de Govern a que realitzi les intervencions necessàries per tal de procedir a reubicar els 
mercats setmanals sedentaris de dilluns i dissabte definint nous emplaçaments que redueixin les molèsties 
als veïns. 
 
Segon. Que aquesta reubicació s’efectuï amb el major consens possible entre l’Ajuntament, els marxants i les 
associacions veïnals. 
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Tercer. Instar a l’equip de Govern a que posi en marxa un Pla d'actuació del comerç no sedentari de Tortosa 
que contempli, entre d'altres, i a títol merament enunciatiu i no limitador ni exhaustiu: cicles formatius per als 
marxants, la creació d'un servei de consigna, acords amb associacions representatives del producte local, 
l’ampliació de l’oferta comercial, l’adaptació d'horaris a les necessitats dels ciutadans, un programa de 
senyalització comercial, l’adequació del espais i una ordenació homogènia que potenciïn el seu atractiu per 
als ciutadans  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: 
moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, com vostès ja saben, la situació 
econòmica actual que està patint aquest país en general, i les Terres de l’Ebre i la ciutat de Tortosa en 
particular, ens obliga a replantejar-nos cadascuna de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la 
ciutat.  
 
Els mercats no sedentaris del dilluns al Temple i del dissabte a Ferreries és una d’aquestes activitats 
econòmiques que nosaltres, el nostre grup municipal dels socialistes, creiem que necessiten un impuls i un 
replanteig.  
 
Impulsar i replantejar des de diferents punts de vista. Des del punt de vista dels ciutadans, aquests mercats 
han deixat de ser atractius. Ja no són aquell reclam enlluernador que la seva presència implicava anys 
passats. Des del punt de vista dels venedors, que també s’ha perdut atractiu. Ha perdut una visibilitat que ha 
estat guanyada per altres mercats del territori, que poc a poc han anat relegant a l’ostracisme aquest tipus de 
comerç. I per últim, des del punt de vista dels veïns, que pateixen moltes vegades les incomoditats d’una 
organització que no ha canviat des de fa molts anys.  
 
És per aquesta raó que la nostra proposta en aquest plenari està fonamentada en demanar a l’equip de 
Govern que doni un impuls a aquest tipus de comerç, un impuls que per a nosaltres és completament 
necessari.  
 
La nostra proposta és apostar pels mercats setmanals liderant un canvi profund per dinamitzar-los i rellançar-
los. Un canvi en el que surtin beneficiats tant compradors, com comerciants i els veïns. I considerem que el 
primer pas per a portar a terme aquest canvi és el cercar una nova ubicació, tant per al mercat del dilluns al 
Temple com per al mercat del dissabte a Ferreries.  
 
Una nova ubicació en els mateixos barris on es desenvolupa ara. Una nova ubicació en la que es faciliti als 
venedors les condicions adequades per a desenvolupar la seva activitat i al mateix temps que sigui atractiu 
als compradors.  
 
Una nova ubicació on els veïns no hagin de patir setmanalment restriccions als ús dels seus guals, que la seva 
mobilitat no es vegi afectada i que no hagin de patir la brutícia i d’altres inconvenients que tenen lloc. 
 
Una nova ubicació que ja figurava recollida en el PAM municipal per als anys 2011-2012, i que de la que avui, 
tres anys desprès, no en sabem res. 
 
Una nova ubicació que no hem volgut recollir en els acords perquè pensem que ha de ser consensuada amb 
les parts implicades i els tècnics municipals però que, com a punt de partida, nosaltres podríem proposat que 
sigui al barri del Temple, l’eix situat entre el carrers Mossèn Bellpuig i Mossèn Manya, aprofitant els 
estacionaments existents i habilitant la zona de terra. Al barri de Ferreries, a l’eix de la plaça Mossèn Macià i 
la zona entre els carrers Pizarro i Hernán Cortés. 
 
A pesar d’això, aquest és un punt de partida que no ha de condicionar l’acord al que arribi aquest plenari avui, 
al contrari, ha de servir per aconseguir conjuntament altres accions com cicles formatius, la creació d’un 
servei de consigna, acords amb associacions representatives del producte local, la implicació d’una l’oferta 
comercial, l’ampliació, perdó, de la oferta comercial, l’adaptació dels horaris, un programa de senyalització 
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comercial, l’adequació del espais o l’ordenació homogènia, tot això per potenciar el factor d’atractivitat per 
rellançar les diferents activitats econòmiques de la nostra ciutat, amb l’objectiu sempre final de crear nous 
llocs de treball i aconseguir riquesa per a Tortosa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, la veritat és que 
compartiríem, compartiríem bona part de la moció que presenta el Partit Socialista, però fins que ara ha 
parlat el senyor Roig, la veritat és que a la moció vostès no fan constar cap ubicació per a aquests mercats. 
 
Llavors, no sé, jo penso que hauria estat, que hauria sigut convenient que a la moció ens haguessin exposat, 
doncs, quina és la ubicació que vostès tenen prevista. 
 
I la veritat és que està molt bé, està molt bé que es faci una crítica, una crítica constructiva, sobre la ubicació 
d’aquests mercats perquè jo, la veritat, jo l’he patit molt temps baix de casa i realment és un problema. 
 
El que sí també ens ha cridat l’atenció per una altra banda, és que vostès parlen d’acords amb associacions 
representatives del producte local. Curiosament, vostès van votar en contra, fa molts pocs mesos, d’una 
moció que vam presentar nosaltres, Plataforma per Catalunya, en defensa dels productes de casa. Llavors 
clar, a mi això em crida una mica l’atenció perquè aquí hi ha un cert punt, un cert punt de cinisme. 
 
La veritat és que aquesta moció, com ja li he dit abans, no, no..., hi ha molta palla però no aporta cap solució 
ni aporta cap idea realment interessant. Per aquest motiu, el nostre posicionament serà d’abstenció. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres la moció 
també la veiem que té un punt de demagògia i de inconcreció en molts aspectes, no? Això sí, hi ha un punt en 
ella que per a nosaltres és importantíssim i és que qualsevol intervenció o reubicació, si volem que sigui eficaç 
i eficient, exigeix el consens de les associacions veïnals per un lloc, els marxants per un altre, o paradistes, i 
l’Ajuntament. 
 
A partir d’aquí, fem el que es consensuï entre aquests tres estaments i, si així ho acorden, fins i tot fem un Pla. 
Un altre Pla, en aquest cas d’actuació del comerç no sedentari, tot i que cal considerar que hi ha activitats que 
amb una bona, però senzilla, clara i objectiva reglamentació funcionen millor que si les sotmetem a un 
“reglamentarisme” excessiu. 
 
Segon, pensem que el que féssim, fem-ho considerant l’expressat i, a més, valorant que el fenomen del 
comerç no sedentari és més important que una simple ullada de la seva imatge ens pot creure. A Catalunya, 
per exemple, hi ha més de 572 mercats no sedentaris de periodicitat setmana. Al voltant dels municipis 
catalans hi ha 572 mercats setmanals, no sedentaris com acabo de dir, que corresponen a 475 municipis i 
aquesta xifra representa el 50,21% dels municipis de Catalunya que disposen d’aquest tipus de mercat. 
 
Una altra dada significativa envers aquests mercats no sedentaris: els 475 municipis catalans que disposen 
de mercat no sedentari engloben el 96,67% de la població total de Catalunya, és a dir, 475 municipis, 572 
mercats, 30.248 parades. A Tortosa, que en tenim dos com tots sabem, el dilluns i el dissabte, engloben 174 
parades dintre d’aquests totals que hem dit. 
 
Tercer, cal valorar que estem davant d’un fenomen important, tant a nivell local i, per tant, cal tractar-lo, però 
en cura, ja que essent un canal de distribució, la seva localització urbana complementa l’atractivitat del 
comerç urbà.  
 
Hi ha, també, que els dies de mercat són referència per a nombrosos desplaçaments, tant en l’interior de la 
població com des de les poblacions veïnes. A nivell de Catalunya aquests moviments generen un moviment de 
6,6 milions de visitants cada any. 
 
Ja que els reptes de futur passen per consolidar aquest important canal de distribució format per 
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professionals, compromesos en la millora d’aquesta estructura distributiva, qualsevol actuació té que fer-se en 
molta cura i sobretot, tornem a insistir, amb el concurs de veïns, Ajuntament i paradistes. 
 
Per últim, cal evitar que els canvis d’emplaçament del mercat no sedentari siguin ràpids, poc pensats, poc 
justificats i més bé per un tema de demagògia en un Ple municipal i sense tenir en compte els perjudicis 
ocasionats als paradistes, als veïns i, en el fons, a la ciutat. 
 
I, en tot cas, hi hauria que tenir en compte que qualsevol canvi d’emplaçament.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar finalitzant. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau: ...hauria d’estar sotmès a informació pública. La nostra posició serà en contra de la 
moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, els mercats setmanals a la 
nostra ciutat, de dilluns i dissabte considerem que aporten un valor afegit al que és el comerç i a la nostra 
tradició comercial. I, a més a més, també, ja s’ha dit aquí, en el cas del que es coneix com la fira dels dilluns 
és molt antiga i, per tant, compta amb una tradició crec que molt important, no només a nivell de la nostra 
ciutat, sinó en el conjunt del país. 
 
Des del nostre grup municipal també hem rebut diferents propostes en positiu, també hem rebut diferents 
queixes veïnals i també realment considerem que cal buscar i consensuar canvis, precisament per posar en 
valor aquestes dos fires, la dels dilluns que se celebra al barri del Temple, i concretament a la zona de 
Voraparc, i la del dissabte que se celebra al barri de Ferreries. 
 
Considerem que cal buscar noves sinèrgies entre els diferents establiments comercials de la nostra ciutat. 
També cal millorar l’emplaçament en relació a l’aparcament, i segurament això passarà per una nova 
ubicació. I en aquest sentit, nosaltres donarem suport a la seva moció. 
 
També és cert que l’equip de Govern de Convergència i Unió, al mateix Pla d’actuació municipal ho tenia 
previst i han passat els anys i de moment no s’ha fet res, però sí que, com vostès mateixos diuen a la seva 
moció, considerem que totes aquelles actuacions que es vinguin a realitzar en relació a aquestes fires cal que 
passin pel consens. Pel consens per una banda amb els compradors, per una altra banda amb el mateix 
veïnat de la nostra ciutat i també, evidentment, pels comerciants paradistes.  
 
Per tant, des del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa votarem a favor per impulsar aquestes fires 
de tanta tradició a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, analitzem una moció que entra el Partit Socialista de 
Catalunya per reubicar la fira del dilluns a Voraparc i la fira del dissabte a Ferreries, al final del carrer Alcanyís i 
també al carrer paral·lel. 
 
Bé, en aquest moment, en aquest moment eh, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya no creiem 
necessari que això s’hagi de canviar, no és una prioritat en aquests moments tindre que tocar-ho això i, per 
tant, tampoc veiem que a la moció el Partit Socialista ens digui: doncs escolta, la proposta seria la podem 
ficar aquí, o allà, estudiem-ho. Home, estaríem disposats a estudiar el que es proposi, però en aquests 
moments pensem que no cal canviar-ho, no cal tocar-ho, no és prioritari i, per tant, votarem en contra de la 
moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en aquesta moció el Partit 
Socialista ens porta un altre punt, una altra proposta que tenim recollida al PAM, deu anar buscant totes les 
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propostes i, suposo que a falta d’idees, anem a buscar el PAM i així anirem mocions a cada Ple. 
 
I a més a més, ens fa un exercici d’hipocresia política, perquè si algú va ubicar aquesta fira a aquests dos 
emplaçaments va ser el Partit Socialista quan governava. I jo el que li voldria preguntar és si en aquell 
moment va tenir consens, si va parlar amb els veïns, si estaven d’acord les associacions, si tots els veïns 
estaven molt contents d’ubicar-hi la fira perquè segurament, bé, no segurament, segur no va ser així i que en 
cap cas va haver consens ni es va treballar, al contrari del que volem a dia d’avui aquest Govern, que és 
buscar un emplaçament, si el trobem, que sigui consensuat amb tothom. 
 
I a més a més, no es porta amb una moció aquí al Ple que primer, llegint la moció no ens diu res de cap 
ubicació  i ara, mentre fa el discurs, ens presenten unes ubicacions, ja directament ens diu tal carrer i tal 
altre. 
 
Pel que fa, per exemple, al tema de Ferreries, ens diu, que per cert, el president Macià mossèn no ho era, ho 
dic perquè ha dit el mossèn Macià, ens diu d’ubicar-ho a la plaça del president Macià. El que li dic, allí és que 
no hi cap la fira, per tant, una mica de responsabilitat també a l’hora de poder fer certes propostes sense 
parlar-les, sense estudiar-les, sense mirar-les, sense parlar-ho amb els tècnics o amb el regidor o a la 
Comissió, que per a això tenim les comissions informatives, per a poder preguntar i parlar d’aquests temes. 
Perquè, a més a més, allí també hi ha carrers al voltant que s’hauria d’afectar si realment volgués anar allí, 
que també hi ha guals, que també hi ha dificultats i que, per tant, això no vol dir que no es treballi per buscar 
una nova ubicació, però sempre des del consens, que a dia d’avui no existeix. Perquè qualsevol solució, a dia 
d’avui, la gent tampoc la vol, els diferents veïns de la ciutat tampoc la volen. 
 
I una última consideració. Ens ha parlat de brutícia. Dir-li que això no és cert, perquè un cop s’acaba la fira, al 
mateix moment que s’acaba la fira els serveis de neteja estan netejant, deixant tots els carrers nets i, per tant, 
l’insto a que ho vagi a veure, perquè veurà que en cap cas hi ha brutícia més enllà el moment després de que 
es finalitzin les respectives fires. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig:  El nostre grup agraeix, com no pot ser d’altra manera, el vot a favor, 
que han fet a favor els regidors i regidores que així ho han fet. I ho agraïm perquè realment pensem que aquí 
les coses es trauen de mare. 
 
Me’n recordo d’una moció de fa poc, un mes, en que vam fer una proposta concreta d’un tema i al grup 
socialista se’ns va dir que no l’aprovaven perquè havíem fet una proposta massa concreta, no?. Avui fem una 
proposta àmplia, de consens i per buscar sinèrgies i resulta que ara fa falta la concreta. Ho apuntem, com 
aquell que diu, bé, ens asseguem i ho apuntem. No, tampoc, malament. 
 
Miri, senyora Roigé, quan no es vol votar a favor, no es vota a favor, eh. Sí, sí, però vostè té els dotze vots, 
vostè té, jo ho he dit a tothom però vostè té els dotze vots. 
 
Vostès només voten quan és “algo” que no els afecta. Que és de Madrid, doncs va, votem i tira, no?. Però el 
demés, quan l’oposició fem propostes, propostes que estem dient un impuls, un impuls al comerç no 
sedentari, vostès intenten ridiculitzar com un error que ha dit algú, de dir: ah bé, és diu mossèn. Bé doncs, tiri, 
no? Ja està bé, vull dir, si és la seva manera de fer política, ja està.  
 
Nosaltres en l’últim any hem presentat més de 40 propostes. I les hem presentat i ja està. Vostès 
sistemàticament diuen que no a tot. Que no, que no a tot. Bé doncs, és la manera que tenen vostès de fer 
política.  
 
Si ho recomanen els veïns i ho presentem nosaltres: que no. Que és una idea nostra bona, com ho presentem 
nosaltres: que no. Que vostès ho tenien que fer al Pla d’acció municipal al 2011 i 2012 i per tant no ho han 
fet, igualment diuen que no. Clar, és que això és jugar al joc de l’enfadós. 
 
Però miri, nosaltres, ja li he dit alguna vegada, que no ens en cansarem continuarem fent propostes encara 
que vostès continuïn rebutjant-les perquè pensem que hem de presentar propostes, noves propostes per tal 
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de millorar la vida dels tortosins i tortosines. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Només indicar-li: es que faci recompte 
i potser s’endurà alguna sorpresa. En tot cas la proposta, al només comptar 5 vots a favor.... Si?, per al·lusions 
vull entendre, senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Li he dit: els seus dotze vots són els que fan favor, no 12 vots totals, no. 
No m’he referit a això. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Llegeixi l’acta, reflexioni i faci números. I no estem parlant de vots, 
faci números, que s’endurà una sorpresa.  
 
En tot cas, la proposta té 5 vots a favor i amb 5 vots a favor, donat que segons he entès hi ha 15 vots en 
contra i una abstenció si no recordo malament, doncs 15 vots en contra i 5 vots a favor i una abstenció fa que 
la proposta quedi rebutjada. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb cinc vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i I-ET-E (2); quinze vots en 
contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2) i PP (1); i una 
abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC. 
 
 
 
 
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN SUPORT A LES ACTIVITATS 
QUE ES DUEN A TERME EN LES RAMADERIES DE BOUS BRAUS DE LES TERRES DE L’EBRE 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que a conseqüència de la greu crisi econòmica la situació econòmica de les Terres de l’Ebre és 
especialment desfavorable. 
 
Atès que a la posició endarrerida existent abans de l’emergència de la crisi s'ha incorporat, amb una especial 
cruesa, els efectes d'aquesta en el territori. 
 
Atès que l’estructura econòmica de les Terres de l’Ebre, amb fonaments forca dèbils, s'ha anat ensorrant a 
mesura que la crisi ha anat contagiant a tot el sistema productiu. I que la crisi va tocar la línia de flotació del 
sector de la construcció, amb una presencia especialment intensa al territori, que després s'ha estes a la 
resta de sectors. 
 
Atès que, tal i com reconeixen els estudis d'economia local i regional de les Terres de l’Ebre, les dades del 
Cens agrari permeten observar les transformacions del sector primari en els darrers deu anys, essent uns 
canvis profunds amb una continua desaparició d'explotacions agràries, tant agrícoles com ramaderes. 
 
Atès que la continua desaparició d'explotacions ramaderes posa de manifest les dificultats que afronta el 
sector. Els ramaders que s'han mantingut en el sector han augmentat la dimensió de les seves explotacions, 
les han modernitzades i n'han augmentat l’eficiència i han aplicat sistemes de gestió més empresarials, entre 
d'altres mesures, però tot això no ha estat suficient per incrementar la renda agrària i frenar els 
abandonaments. 
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Atès que, cercant una sortida de la crisi, les ramaderies de bous braus que hi ha a les Terres de l’Ebre estan 
buscant noves maneres de subsistir al brutal context econòmic que afecta al nostre país per pal·liar l’ofec 
econòmic que amenaça la seva subsistència.  
 
Atès que una de les sortides que han trobat per a sobreviure econòmicament ha estat legalitzar diverses 
activitats de restauració que els poden aportar ingressos econòmics, aprofitant l’obertura de les ramaderies a 
aquells que tinguin interès en visitar-les mostrant com es duen a terme les feines diàries de l’autentica 
criança d'una espècie com la del bou brau. 
 
Atès que aquesta iniciativa també resulta beneficiosa, no només per al poble on hi ha instal·lada una 
ramaderia en veure augmentada ostensiblement l’afluència de visitants, sinó per a la nostra ciutat que 
indirectament es veu beneficiada per aquesta afluència de turistes. 
 
Atès que en data 12 de setembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona va dictar 
resolució ferma, la qual estimava parcialment la sol·licitud de mesura cautelar de suspensió de l’acte jurídic 
impugnat, en el sentit d'ordenar a la Direcció i General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d'incoar un expedient i sancionar a algunes ramaderies d’Alfara de Carles i seguir-lo pels tràmits fins dictar 
resolució definitiva en la via administrativa. 
 
Atès que aquesta resolució també estableix com a mesura cautelar el cessament d'aquestes activitats, 
deixant en una indefensió evident els ramaders. 
 
Atès que després de set mesos des de l’anul·lació de les activitats amb bous per a turistes aquesta suspensió 
esta portant a les ramaderies a una situació totalment insostenible. 
 
Atès que la paralització de l’activitat ha comportat, a banda de greus pèrdues Econòmiques, l’acomiadament 
de treballadors i la reducció del nombre d'animals de la ramaderia per poder alimentar-los. 
 
Atesa la necessitat de solucions ràpides per evitar la ruïna de les ramaderies, però també dels pobles que les 
acullen. 
 
Atès que amb la paralització de l’activitat a les ramaderies s'han perdut els més de 15.000 turistes que cada 
any visitaven les ramaderies i altres llocs del Baix Ebre, com ara Tortosa. 
 
Atès que les "tientes", tradicionalment utilitzades per posar a prova els animals i que, des de fa un  parell 
d'anys, s'obren principalment a turistes oferint-los, amb el preu de l’entrada, un dinar a més de la presencia a 
un espectacle taurí sense mort de l’animal, no van ser incloses en la Llei que regula els correbous ni el 
Reglament que la desenvolupa. 
 
Atès que el mateix Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural assegura que 
aquestes no constitueixen infracció del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, ja que durant la tempta no s'utilitza cap objecte punxant, no s'infligeixen ferides als 
animals, i que l’activitat no té encaix en cap de les modalitats establertes en el reglament estatal 
d'espectacles taurins i tampoc a la Llei 28/2010 de modificació de l’article 6 del Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. 
 
Atès que el Departament d’Interior ha obert com' a mínim un expedient per l’organització d'aquests 
espectacles taurins sense mort de l’animal ja que considera que aquestes activitats són un "espectacle" taurí 
i, per tant, es troben subjectes a llei catalana que els prohibeix. 
 
Atesa l’advertència del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya d'aplicar "ma dura contra els 
espectacles privats amb bous" que ha generat malestar entre els ramaders i entre les associacions de penyes 
taurines de les Terres de l’Ebre, per la manca de coneixença d'aquesta mena d'activitats i perquè aquestes 
són activitats pròpies de les ramaderies i no espectacles. 
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És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer - Mostrar el suport del Ple de Tortosa a la iniciativa d'algunes ramaderies de les Terres de l’Ebre de 
diversificar la seua font d'ingressos i obrir les seues portes al públic per que es pugui veure l’activitat .que es 
duu a terme, i que beneficia de forma indirecta els interessos econòmics de la nostra ciutat. 
 
Segon - Demanar al Departament d’Interior que s'aturin tots els expedients sancionadors en curs, si n'hi han, i 
no se n'obrin de nous.  
 
Tercer - Demanar als grups polítics del Parlament de Catalunya, que donin suport a la proposta de resolució 
presentada per diferents grups parlamentaris davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en que es proposa que el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat a regular 
amb urgència, mitjançant decret del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
o com estimi oportú, les actuacions pròpies de les explotacions ramaderes de bestiar boví brau. 
 
Quart - Traslladar aquests acords, de forma telemàtica, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, així com també al 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
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 debat que iniciem avui aquí en aquest 
plenari entenem que supera en escreix la discussió entre els anomenats animalistes i els defensors d’allò que 
se’n diu en castellà “tientas” que s’efectuen a les nostres terres.  
 
No entrarem a discutir aquí, en aquest moments, qui defensa més als animals, si els animalistes o les penyes 
taurines, perquè ens sembla un debat carregat de tòpics que presenta postures bastant enfrontades. Preferim 
presentar el debat des d’una altre perspectiva. Des de la perspectiva econòmica, des d’un punt de vista que 
normalment és obviat per les tesis animalistes.  
 
Més d’una vegada hem sentit que en un país civilitzat, com se suposa que és el nostre, no tenen cabuda el 
maltractament dels animals. Completament d’acord. Des del PSC defensem que no és possible tractar de ser 
una civilització avançada i maltractar als animals, evidentment. 
 
Però no és menys cert, i amb això estem segurs que els animalistes també ens donen la raó, que en un país 
civilitzat com se suposa que és el nostre, no podem tenir una taxa d’atur com la que tenim.  
 
No és menys cert, i amb això també estem segurs que els animalistes no poden més que donar-nos la raó, 
que si la crisi està afectant tots els racons d’aquest país i possiblement en el racó que més està afectant és a 
les nostres terres.  
 
Així que amb aquesta moció no volem entrar en el debat i a debatre sobre la integritat de l’animal, no 
defensarem que una “tienta” s’efectua sense causar cap mal als bous, i aquesta es fa igualment amb públic o 
sense públic, i que cap normativa prohibeix fer-les.  
 
Ni tan sols entrarem a discutir a aquells que des de la llunyania es permeten el luxe de jutjar tradicions 
d’aquells com els que anomenen els bàrbars del sud, des d’una postura, entenc jo, de supremacia cultural. 
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Ni entrarem a discutir els arguments d’aquells que volent eradicar qualsevol cosa que ensumi a Espanya, ara 
que està tan de moda. S’obliden que els bous i les “tientes” són una tradició tan catalana com som tots els 
que estem aquí. Alguns comencem a estar, jo personalment, d’estar cansats d’anar defensant sempre a totes 
hores la catalanitat de les Terres de l’Ebre, amb les seves costums i les seves tradicions.   
 
I no ho farem perquè considerem que allò realment important són les oportunitats de crear un atractiu turístic 
que amb aquests espectacles tenim a les Terres de l’Ebre. I no només pels llocs de treball directe que 17.000 
turistes a l’any poden generar als municipis on es desenvolupen les activitats, sinó pels molts llocs de treball 
que de forma indirecta beneficien a la nostra ciutat. 
 
Les Terres de l’Ebre necessiten totes les iniciatives i més que puguin generar riquesa perquè sinó, a banda de 
les ramaderies, també acabarem desapareixent nosaltres. I és aquí on tots, Parlament de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, ajuntaments i ciutadans hauríem de posar seny i abandonar 
qualsevol posició integrista per buscar solucions.  
 
I és aquí on, més que mai, els ciutadans de les Terres de l’Ebre, com ja hem fet altres vegades, hem de fer 
pinya per a defensar el nostre territori. I com diu la moció, donar suport a la iniciativa d’algunes ramaderies de 
les Terres de l’Ebre de diversificar la seva font d’ingressos i obrir les seves portes al públic. 
 
Demanar al Departament d’Interior que s’aturin tots els expedients sancionadors en curs, si n’hi ha, i que no 
se n’obrin de nous. Demanar a grups polítics del Parlament de Catalunya la regulació amb urgència de les 
actuacions pròpies de les explotacions ramaderes de bestiar boví brau. 
 
I aquí, on més que mai ho hem de dir, i ho hem de dir fort i clar, que els bàrbars moltes vegades vénen del 
nord. I estem segurs que comptem amb tots vostès per anar tots junts. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, per una 
banda, i si en cenyim únicament a la qüestió econòmica de la que parla la moció, ens agradaria donar suport 
a la moció, tenint en compte que no es maltracta als animals i que sembla que és un espectacle turístic i 
festiu. 
 
Per altra banda, també se’ns fa difícil entendre com el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i Medi Natural pugui sancionar activitats que no fan mal als animals però, en canvi, es 
promocionen altres activitats on sí que es maltracta severament els animals.  
 
També ens sorprèn que el Departament d’Interior obri expedients sancionadors per considerar aquesta 
activitat, sembla ser turística, com un espectacle taurí que la Llei catalana prohibeix. Però aquest mateix 
Departament d’Interior no obri ni la boca amb altres espectacles on sí que es maltracten els animals. 
 
També m’agradaria recordar que el nostre grup fa uns mesos vam portar aquí una moció per reclamar un circ 
sense animals i ens vam quedar sols defensant-la. 
 
Nosaltres, des de Plataforma per Catalunya sempre defensarem el bon tracte als animals perquè és com ha 
de ser i, com deia el senyor Roig, perquè som un país modern i així ha de ser. Nosaltres defensarem sempre 
aquest bon tracte, sigui el tipus d’espectacle que sigui, però el que també ens costa d’entendre és que es 
pugui maltractar a un animal en base a que un espectacle sigui suposadament espanyolista o suposadament 
catalanista; per a nosaltres tots els espectacles són iguals: o bons o dolents, i prou, no hi ha més diferència. 
 
Aquesta moció que té un cert punt d’oportunisme, senyor Roig, no comptarà amb el nostre suport i ens 
quedarem amb l’abstenció. Gràcies. 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, és evident que a les Terres de 
l’Ebre un dels grans protagonistes de les festes són els bous braus. 
 
Gran part de les ramaderies existents a les nostres comarques es concentren a les Terres de l’Ebre, amb una 
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activitat que és centenària al territori, com per exemple mitjançant la “tienta” o mitjançant el sanejament del 
bestiar amb feines que són diàries i són habituals per obtenir i depurar la raça o la criança del bou brau. 
 
Per tal de substituir aquestes ramaderies, per tal de subsistir aquestes ramaderies s’han obert les portes al 
turisme de qualitat que visita les Terres de l’Ebre, per poder combatre i pal·liar la greu crisis econòmica actual. 
Aquestes activitats, que són sempre dins les propietats dels ramaders, compten amb el vistiplau del 
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, ja que no es produeix cap infracció en relació al que 
preveu el Text refós de la Llei de protecció d’animals d’acord amb el Decret legislatiu 2/2008. 
 
Les normes que regulen aquestes activitats permeten en tot cas que les instal·lacions ramaderes, que són 
necessàries per realitzar les proves de selecció, podran assistir, a més del personal tècnic i professional 
necessari, també totes aquelles persones que tinguin la voluntat d’estar present, sempre i quan tinguin la 
preceptiva autorització de ramader. 
 
I pensem que hi ha que instar al Govern de la Generalitat a modificar la legislació vigent en aquesta matèria 
per tal d’assolir la compatibilització de les tasques ramaderes i la possibilitat de que els turistes o convidats a 
les instal·lacions ramaderes puguin visualitzar i gaudir de forma gratuïta de les activitats pròpies ramaderes, 
així com la protecció d’aquestes tradicions amb tant d’arrelament al territori de les Terres de l’Ebre. 
 
Per tot això, la nostra postura, tot i entenen que, com s’ha dit ja fa un moment, és una moció oportunista, serà 
a favor d’ella. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup tampoc 
entrarà en el debat entre els anomenats animalistes i taurins i ens centrarem directament en la moció. 
 
Estem d’acord amb la idea de la diversificació de l’economia i també en el cas de les ramaderies a les nostres 
terres, però també pensem que això és així i hauria de ser així si les coses es fan de manera correcta. I ho 
diem perquè hi ha diverses denúncies entre mig en tots aquests casos i, per tant, considerem que les coses 
no s’han fet del tot bé, s’està incomplint la Llei de protecció dels animals i, per tant, tot això s’ha de tenir en 
compte. 
 
Tot i que considerem que aquesta diversificació de l’economia pot ser positiva, el que sí no podem fer és 
donar suport al segon i el tercer punt de la seva moció. Un dels punts és donar suport a aquesta moció que 
presentaran vostès juntament amb el Partit Popular i Ciutadans a nivell de Parlament de Catalunya, una 
moció que al nostre parer no deixa ben clar la consideració del que es fa en aquesta ramaderies, si realment 
són simplement ensenyar el que són activitats tradicionals de la ramaderia o parlar ja directament 
d’espectacles amb animals, seguint més altres tradicions d’ascendències espanyola que no pas de les 
nostres comarques. 
 
I sobretot, el que no podem fer és donar suport al segon apartat, on vostès demanen, literalment: demanar al 
Departament d’Interior que aturin tots els expedients sancionadors en curs, i si n'hi han,  que no se n'obrin de 
nous, perquè vostès, en definitiva, estan demanant al Departament d’Interior, i a més el conseller ho ha dit, 
que no facin complir la Llei, perquè la Llei ara per ara existeix i si les coses s’han fet malament, amb quin 
criteri a uns ciutadans se’ls hi ha de fer complir la Llei i a uns altres no. 
 
I per acabar, dos reflexions. Una en relació a aquells, no?, que defensen, jo crec que de manera bastant 
barroera, els animals i són els abanderats dels animals i a la vegada critiquen les persones en funció del color 
de la pell. Crec que això és bastant barroer. 
 
I en segon lloc, vostès també fan molt d’èmfasi amb el tema de l’economia. Jo també els hi voldria recordar a 
vostès que ara que parlen de diversificació econòmica, vostès van governar també amb el Partit Socialista a 
nivell de l’Estat espanyol, vostès no van fer absolutament res per trencar la bombolla immobiliària de la 
construcció quan grups com el nostre els hi reclamàvem, i vostès també per exemple un cap de setmana van 
canviar la Constitució espanyola de la mà del PP per accelerar el pagament als deutes dels bancs alemanys i 
francesos, enlloc de pagar els serveis públics als ciutadans. Per tant, potser més enllà de fer defenses ara 
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molt concretes, també haurien d’haver fet defenses dels interessos dels ciutadans, tindríem més recursos i 
segurament que podríem lluitar contra l’atur d’una manera molt més potent que la que vostès ens proposen. 
Gràcies. 
 
El nostre vot serà abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya el 
que farà és limitar-se a comentar la moció que proposen. 
 
Què passa? Que estem d’acord en algun dels punts. Al punt primer estem d’acord en que es pugui assistir a 
les activitats de provar les vaquetes. Però clar, una cosa és això i l’altra és torejar. 
 
Estem d’acord amb el punt tercer: que es demani al Govern de la Generalitat que reguli de la manera més 
ràpida possible que es puguin fer aquestes activitats i que ho pugui veure el públic, perquè aquestes 
activitats, les vacades, de provar les vaquetes, de marcar-les, tot això ho vénen fent perquè, a més, és 
obligació fer-ho.  
 
Però el que no estem d’acord és amb el punt tercer, ai, amb el punt segon. El punt segon diu d’aturar els 
expedients sancionadors en curs i que no se n’obrin de nous. Això és contrari a la Llei. Si hi ha una normativa, 
Interior l’ha d’aplicar, perquè d’una altra manera el que estaríem fent és un possible delicte de prevaricació 
dels funcionaris públics que no l’apliquen. I per tant, per tot això no podem votar a favor d’aquesta moció, a no 
ser que retirin el punt segon, que és el que diu que, bé, que entre cometes es pugui prevaricar.    
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, li anuncio que li votarem 
aquesta moció. Veu, ja en té un 33% de les mocions presentades avui podrà comptar amb el suport, més del 
que feien vostès quan nosaltres estàvem a l’oposició, però en tot cas creiem, ja entrant en el contingut de la 
moció, que cal potenciar aquelles iniciatives que permetin activar l’economia, sobretot en llocs més difícils de 
tenir oportunitats. 
 
I li donarem suport tot i no compartir alguns dels aspectes de la moció, com és també, com han dit alguns 
dels portaveus, el punt segon perquè no s’aturen, senyor Roig, i això ho hauria de saber, els expedients no 
s’aturen per criteris polítics. S’aturen si no es compleix la legalitat. Sinó s’ha de complir la legalitat i continuar 
la seva tramitació.  
 
Tot i això, per a que no ens acusin i no facin demagògia al respecte, tot i això dir-li també que ens consta que 
no hi ha a dia d’avui cap expedient, dir que també que des del Govern es tramitaran i s’han de tramitar i, per 
tant, es complirà la Llei tal i com suposo que deu voler també el Partit Socialista. Que es compleixi la Llei i que 
no uns grups parlamentaris o uns regidors d’un ajuntament puguin decidir que això s’aturi o es deixi d’aturar, 
perquè realment estaríem en perill l’Estat de dret, en aquest cas. 
 
D’altra banda, també dir-li que no s’amagui pel que fa  al punt tercer, que ens diu: proposta de resolució 
presentada per diferents grups parlamentaris. De la mà del Partit Popular i de Ciutadans, és la proposta que 
ha presentat el Partit Socialista al Parlament de Catalunya. Totalment legítim però que, en tot cas, no consta 
tampoc aquí.  
 
Dir-li que nosaltres avui, tot i no compartir aquests aspectes de la moció perquè creiem que sí, que cal tenir 
aquestes oportunitats als pobles i sempre respectant els drets dels animals i fent que sigui aquesta una 
exhibició, sempre complint aquella tradicionalitat, la tradició que se suposa que es porta a terme en aquests 
pobles i en aquestes ramaderies, comptarà amb el nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: El nostre grup municipal agraeix el vot a favor de tots els regidors i 
regidores que així ho han fet i, com ha dit el senyor Monclús, ens limitarem a entrar en els temes de la moció i 
no entrarem en altres consideracions. 
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Perquè estem segurs que donar suport a aquesta moció permet que poguéssim pressió per un canvi en la 
normativa específica que regula aquestes activitats ramaderes, i concretament la dels bous braus. 
 
I que, per tant, permeti l’assistència a les persones, garantit, evidentment, la seguretat dels animals, com 
sempre s’ha dit i i ja s’ha dit aquí en el cas d’abans, de quan s’ha aprovat la celebració dels bous als Reguers, 
i que per tant poguéssim posar valor a aquesta activitat turística derivada i incidir, incidir positivament en 
l’economia dels municipis de les Terres de l’Ebre. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Entenc que la proposta queda aprovada al disposar de 16 vots a favor i entenc que 4, 5 abstencions. Tot eren 
abstencions? No, perdó. Tres abstencions i dos vots en contra. És que no m’ha quedat clar. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Hem votat en contra si no es retira el punt 2, que és aquest que fa 
referència.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No es retira i, per tant, entenem que és dos vots en contra. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Llavors és en contra. 
 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
14 - 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: 
 
- 14/2014, de 28 de març (extraordinària i urgent) 
- 15/2014, de 31 de març 
- 16/2014, de 07 d’abril 
- 17/2014, de 14 d’abril 
- 18/2014, de 23 d’abril (extraordinària i urgent) 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 501/2014 a la 789/2014 

- 43 / 50 -           JACE / sbh 
  



 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
15 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En quant a informes d’Alcaldia , no hi ha d’altres que haguéssim 
pogut parlar en Junta de Portaveus, especialment en aquell que fa referència a presentar el recurs 
corresponent respecte al traçat de l’A7. 
 
 
16- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. CASANOVA 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Jo tinc un prec i una pregunta. 
 
El prec és que sí que m’agradaria demanar que se senyalitzi convenientment la vorera del passeig de l’Ebre, la 
vorera fluvial perquè allò no és un carril bici, allò és un passeig peatonal i allí el que passa és que hi ha molts 
ciclistes que passen per allí, que en lloc de baixar pel carrer, que és per on haurien d’anar perquè allí no hi ha 
cap carril bici, van per sobre de la vorera, moltes vegades a molta velocitat i, fins i tot, per la nit sense 
il·luminar.  
 
Hi ha hagut alguns petits incidents, gràcies a que fins ara han sigut petits, però clar, en qualsevol moment ens 
podem trobar amb una situació complexa. 
 
En quant a la pregunta, em referiré al carrer Amposta, que per què tots sapiguem exactament on és, seria la 
prolongació del carrer Llarg de Sant Vicent en direcció sortint de Tortosa, per dir-ho així. Bé, aquest carrer està 
fet un desastre, hi ha un munt de clots, clots realment importants que si poses la roda te la deixes allí. Llavors, 
la meva pregunta és si hi ha prevista alguna actuació per arreglar aquest carrer. Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Molt bé, si li sembla, comencem per aquí. Respecte al carrer Amposta s’ha 
fet recentment alguna petita actuació d’urgència, perquè com vostè també sap i coneix, allí mateix s’està fent 
l’enderroc de l’antiga fàbrica de pinsos que hi havia allà. Un enderroc que ha sigut molt complex i que està 
generant un trànsit de camions de gran tonatge important. Abans no estan traient l’enderroc, abans tal com 
queia i ara ja una vegada convertit en grava o en la corresponent descomposició del mateix enderroc. 
 
I les actuacions que es faran sobre el ferm es faran una vegada finalitzi aquest procés. 
 
Respecte a la urbanització del que són estrictament les voreres del carrer Amposta en aquest tram fins a 
l’antiga carretera de València, hem de dir que això correspondria a les actuacions urbanístiques que s’han de 
desenvolupar. On va aquesta antiga fàbrica, anava un desenvolupament urbanístic que de moment està 
paralitzat, i li tocaria urbanitzar a aquests propietaris quan desenvolupin urbanísticament la zona, aquelles 
voreres. Igual com a l’altre cantó del carrer Amposta, on hi ha ja algunes “vivendes” que es van deixar en el 
seu temps construir, urbanitzar amb llicència, però l’Ajuntament no va ser el suficientment diligent per exigir 
en aquell moment, quan tocava, la construcció de les voreres. 
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No als dos cantons, perquè serà difícil, però estem mirant amb el regidor de barri. Aquesta també es una 
petició que ens havia fet arribar, jo mateix vaig explicar el perquè, tant a l’Associació de Veïns com a alguns 
dels veïns afectats i, per tant, en quant al que és la pavimentació estrictament de la calçada, doncs, 
segurament farem alguna actuació complementària. Ara se’n va fer una fa pocs mesos, perquè era un tema 
d’urgència, d’un esborrany que s’havia fet, però les actuacions que s’han de fer, que no podrà ser amb la 
pavimentació ex novo de tot el carrer Amposta, les faríem llavors. 
 
Respecte a la senyalització del passeig de l’Ebre, doncs, recepcionem el prec. L’únic que dir-li que, ja 
aprofitant el seu prec, avançar-li una cosa que ja mig havíem avançat i que també n’és coneixedora 
l’Associació de Veïns, i és de que ara sí que a una part del passeig de l’Ebre el que procedirem és a senyalitzar 
el carril bici perquè possibilitarem la connexió del passeig de l’Ebre amb bicicleta amb els dos instituts, tant 
amb l’Institut Joaquim Bau i amb l’Institut de l’Ebre. 
 
Per fer això farem una reordenació dels aparcaments al carrer Pina, si no recordo malament, i també al 
passeig de l’Ebre. Al passeig de l’Ebre ficarem un tros, s’ha fet?, dons s’ha degut fer aquesta setmana 
passada, s’ha fet una reordenació ficant més vehicles en bateria i allí pintarem un tros de carril bici. A la resta 
del passeig de l’Ebre ho hem de fer. Tampoc no ens ha generat, com vostè diu, no tinguéssim constància que 
s’ha generat cap problema, la mateixa via verda és de trànsit rodat i de trànsit per a vianants. 
 
Ens plantejarem si realment hem d’utilitzar una part de la vorera del passeig de l’Ebre per traçar un carril bici, 
que pensem que no serà necessari si plantegem aquest itinerari alternatiu. Però en tot cas, agraeixo el seu 
prec. 
 
 
02.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, gràcies senyor alcalde. El meu prec fa referència a alguns 
homenatges o recepcions que es fan a l’Ajuntament a equips esportius que han tingut algun èxit representant 
a Tortosa, és el cas, per exemple, de les nois de l’handbol que van fer una recepció, molt merescuda per cert, 
donat el seu lloc al campionat de Catalunya. 
 
Llavors, el meu prec és si es podia avisar, ja que en aquesta recepció va participar l’alcalde, el regidor 
d’Esports i també la portaveu de Convergència, si es podria avisar al altres partits polítics per que poguessin 
assistir-hi a l’homenatge o a la recepció en concret, ja que després se’ns pregunta: com és que no vau venir?, 
o ens n’assabentem després, i ens sap una mica mal no participar-hi. Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Prendré nota en aquest cas concret de per què no se’ls hi va comunicar. 
Normalment els comuniquem tots i si assisteixen o no assisteixen és responsabilitat de vostès. Alguna vegada 
m’ho han preguntat a mi i jo els hi he dit: miri, doncs estaven convidats per aquest, per aquest i per aquest 
cas. Si en aquest, la tinent d’alcalde, la primera tinent d’alcalde si va assistir, no assisteix com a portaveu de 
Convergència, sinó en la seva qualitat de primera tinent d’alcalde perquè, segurament, aquell dia jo mateix li 
vaig dir, dic vaig ara a fer aquesta recepció. 
 
Sí que és veritat que em va sorprendre que no assistissin més regidors, inclús del meu equip de Govern, que 
normalment assisteixen, com vostès saben, massivament a tots els actes, no sempre és així per part de 
tothom, però en aquest cas és així. I en tot cas, parlarem amb els serveis de protocol per si ha hagut algun 
problema en aquest cas concret, perquè sí que és veritat que també algun regidor, i ara estic mirant-ne algun, 
de l’equip de Govern també em va dir: escolta, no sabia que s’havia fet això. Però en tot cas, recepcionem el 
prec. 
 
 
03.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, el meu també és un prec relacionat amb una queixa 
que se’ns ha fet arribar des de l’Associació de Mares i Pares dels alumnes de l’Escola de Ferreries en relació 
al semàfor que hi ha a l’avinguda de la Diputació, tocant a l’eix de l’Ebre. Un semàfor que fa molt temps que 
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no funciona i que des de l’AMPA, no?, d’aquest centre en diuen que ho consideren, i nosaltres també, que és 
perillós perquè molts dels xiquets i xiquetes que van a aquell col·legi han de creuar per aquella important 
carretera i amb el perill que això representa. 
 
Jo no sé exactament si les competències d’aquest semàfor són de l’Ajuntament o de la Diputació, no ho sé 
exactament, però en cas de que no siguin per part de l’Ajuntament, també li faria el prec de que, a 
l’Administració corresponent, els hi reclamés que s’arreglés perquè ja li dic que fa molt de temps que no 
funciona. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Recepciono el prec. Dir que jo no tinc constància que l’AMPA ni el col·legi 
ens hagin comunicat res al respecte. I li torno a dir el mateix: si és un tema com que no funciona un semàfor, 
no els hi fa falta esperar al Ple per a dir-ho, poden dir-ho perfectament al regidor de Serveis o poden dir-ho en 
una comissió informativa i se “solventa”, perquè segur que aquí no estem per al lluïment personal de qui 
descobreix si un semàfor funciona o no funciona, sinó per a que funcioni el més ràpid possible. 
 
Per tant, si vostè té aquesta..., independentment que sigui competència de la Diputació o que sigui 
competència de l’Ajuntament de Tortosa, si està dins del terme municipal, el competent per actuar és 
l’Ajuntament. Si vostè detecta que no funciona, doncs, el normal és, no que s’esperi al Ple, sinó que vingui, 
ens ho digui i ho intentem “solventar”. 
 
Aprofitant això, també dir-li que encara que no sigui estrictament competència aquest o no de l’Ajuntament de 
Tortosa, dir-li que amb el contracte d’enllumenat que avui hem signat, també procedirem al canvi de tots els 
semàfors de la ciutat de Tortosa. I a la vegada, passarem de tenir 4 empreses mantenidores de semàfors a la 
ciutat, a una única empresa que podrà fer el manteniment dels semàfors i, a la vegada, tots els semàfors es 
podran coordinar entre ells, cosa que ara no era possible al ser diferents plaques de diferent tecnologia de 
diferents empreses. Però en tot cas, queda recepcionat el seu prec. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Simplement comentar-li que agraeixo els consells del què he de 
preguntar o no, però la veritat és que jo ja tinc prou criteri per saber per què ho pregunto. I ja afegir-li que la 
mateixa AMPA ens ha dit que ens ha fet arribar diferents escrits a aquest Ajuntament i que vostès no han 
“solventat” el tema.  
 
Independentment d’això, em quedo amb la part positiva de que s’intentarà “solventar”. Moltes gràcies. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Vull recordar-li que vostè em feia un prec, que no una pregunta, per 
tant era forma de prec. I l’únic que li dic, si és un tema d’interès per a.... Vostè pot plantejar-ho i pot agafar i, si 
vol, per al seu lluïment personal em diu: escolti, hi ha un problema al semàfor aquest i, a més a més, ho diré 
al Ple que t’ho he dit. I jo tan content i haurem resolt el problema del semàfor. Si vostè espera que es faci un 
Ple per a dir-ho, segurament a la ciutadania i a la ciutat no li fa cap bé. 
 
I vostè, com sap, pregunta i prega el que creu convenient i, amb la mateixa llibertat que vostè pregunta i prega 
el que creu convenient, jo tinc la mateixa llibertat d’administrar les meves respostes als precs i a les 
preguntes. 
 
De totes formes, insisteixo, si té alguna deficiència amb el que és el funcionament de la via pública, i un 
semàfor és d’aquells temes fonamentals, seria convenient que ens ho fes arribar abans. I després, al Ple del 
mes següent, vostè diu: jo vaig fer arribar aquest prec i es va arreglar. I així, segurament, la ciutat tindrà un 
servei millor.  
 
Té la paraula el senyor Jordan, però sap que, entendrà que... 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan:  Que acabarà vostè. Simplement agrair-li la seva amabilitat com 
alcalde de la ciutat i la seva ironia. Moltes gràcies. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé, senyor Jordan, agrair-li també la seva amabilitat, la seva 
disposició i seva preocupació pel bé de la ciutat de Tortosa i tots els tortosins i tortosines. 
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04.- INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Al Ple ordinari del dia 8 d’abril del 2013, Esquerra Republicana de Catalunya vàrem presentar una moció en el 
sentit que l’Ajuntament de Tortosa es comprometés a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments 
efectuats per l’Ajuntament, corresponents a l’impost sobre la renda de les persones físiques i, en cas d’haver-
n’hi, impost sobre el valor afegit a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
En el moment que sigui possible van dir que això ho farien. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots de 
CiU, amb els vots d’Iniciativa i amb els vots d’Esquerra; i el vot contrari de Plataforma per Catalunya, PP i PSC. 
 
Ha passat un any i la nostra pregunta era si ha estat possible fer-ho o, en cas contrari, amb quina dificultat 
ens estem trobant. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: No, dificultat cap. Però si recorda el debat i els acords en que es van tenir, 
al que ens vam comprometre és que tan prompte el Govern de la Generalitat instrumentés els mecanismes 
per fer possible aquest ingrés, l’Ajuntament de Tortosa ho faria. I en això s’està treballant des de les diferents 
associacions municipalistes, des del Govern de la Generalitat, per establir un mecanisme que no col·lapsés 
tampoc el Departament d’Economia i Finances i que possibilités fer aquest ingrés. 
 
Hi ha alguns ajuntaments que ho estan fent a nivell testimonial, però ho fan pel seu compte i risc, i nosaltres 
vam dir que ho faríem quan ho farien la majoria d’ajuntaments i d’acord amb el Govern de la Generalitat, que 
encara no ha instrumentalitzat el mecanisme per ser el suficientment àgils i, a la vegada, ser el suficientment 
eficients i, per tant, quan ho tinguéssim ho farem perquè així ens vam comprometre i perquè així van ser els 
acords del Ple. 
 
En això vull dir-li que, a diferència del que va passar en altres administracions, per exemple l’EMD de Jesús, 
aquest acord, no sabem perquè, no va ser recorregut per part de la Subdelegació del Govern de l’Estat aquí a 
Tarragona. Sí que va ser-ho una moció en els mateixos termes que es va presentar i que va aprovar l’EMD de 
Jesús i que a més, afortunadament, ja hem tingut una sentència. Una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que dóna la raó a l’EMD de Jesús en tant en quant aquesta era una declaració política 
lliure que feia l’Ajuntament. En el nostre cas, no el van recórrer i, per tant, no ha procedit cap sentència al 
respecte, però tan prompte s’instrumentalitzi aquest mecanisme, ja no dic que es pugui fer telemàticament 
perquè això ho estem parlant amb la Generalitat de Catalunya, que seria l’ideal i sembla que aquí, doncs, fins 
a final d’aquest any no serà possible fer-ho, però a la que s’instrumentalitzi un sistema que no col·lapse el 
Departament d’Economia i Finances, ho farem. 
 
 
05.- INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. El meu prec són unes preguntes i després 
que es convertirà en un prec. I està en relació al tema de la moció que vam presentar en el passat Ple del mes 
d’abril en relació a les signatures de 682 persones que van donar suport a una proposta del nostre partit. 
 
En  aquell moment la senyora Roigé i vostè van dubtar de si les signatures estaven adjuntades o no a la 
moció, cosa que en el meu entès era una mica menyspreu. Vostès em van dir que esbrinarien el què passava. 
Ara ha passat un mes, encara no tinc constància ni per part seva ni per part de cap membre de l’equip de 
Govern de que s’han fet amb aquestes signatures. I la pregunta és de dir: és cert o no que nosaltres vam 
presentar les signatures, és cert o no que demanàvem la supressió de l’ampliació de la zona blava en quant a 
horaris i en quant a espais, on estan, no?, i si realment el secretari tenia constància de que s’havien presentat 
degudament. 
 
I el prec és que demano que la propera vegada que passi això, i com molt bé vostè ha dit aquí, de vegades 
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una trucada de telèfon o al nostre portaveu en la reunió prèvia, es pot dir: escolteu, es que aquí no hi ha les 
signatures que vostès posen al text de la moció i que, per tant, de vegades es poden solucionar, com vostè ha 
dit, una possible errada que en aquest cas entenc que no és nostra i que és seva. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, ja li vaig explicar l’altre dia al finalitzar el Ple 
que adjuntar o no les signatures és irrellevant per a la vida de la moció. Quan és una iniciativa ciutadana, que 
estiguin les signatures i que estiguin degudament validades, de persones majors de 18 anys empadronades a 
la ciutat de Tortosa és condició sine qua non. 
 
Quan presenta un grup polític una moció no en necessita cap de signatura, per tant, no era un fet rellevant per 
a la vida de la moció. I per aquest motiu es va discutir la moció, es va procedir a votació, no era cap 
menyspreu a la seva activitat. En aquell moment, a l’expedient no hi figurava, no figurava doncs per un error 
de tramitació dins la casa, perquè es va tramitar la moció i no es van adjuntar les signatures. 
 
Les signatures després quan vostè m’ho va dir jo vaig donar instruccions al gabinet d’Alcaldia, si no li han dit 
doncs li demano disculpes simplement per no dir-li, però sí que estaven a la casa, no estaven a l’expedient, 
però estaven a la casa. 
 
Però ja ni ens vam molestar en validar aquestes signatures ni comptabilitzar-les ni veure quines corresponen a 
persones empadronades a Tortosa en una majoria d’edat de 18 anys perquè no són rellevants per a la moció, 
perquè vostè com a grup polític presenta qualsevol moció. Les iniciatives ciutadanes sí que requereixen 
aquesta signatura i, a la vegada, la validació d’aquesta signatura. 
 
Per tant, li recepciono el prec, però no dóna lloc. Si en algun moment i en algun, i en algun moment al menys 
essent alcalde jo, s’ha produït alguna deficiència en la presentació d’alguna moció, hem fet totes les gestions 
oportunes prèvies al Ple per a que aquesta moció pugui ser discutida. Casos de, doncs, portaveus que 
presenten la moció i no la signen perquè s’ha oblidat o perquè han fet una rectificació i no han signat la còpia 
jo mateix he trucat: escolta, no heu signat la moció, signeu-la perquè si no va signada no es pot ficar; errors en 
alguna moció, alguns fins a graciosos, en algun encapçalament de la moció i també he trucat o he fet trucar i 
les hem rectificat perquè impedien el debat. 
 
En aquest cas, no impedia res al debat. En tot cas, recepciono el seu prec, però ens està pregant d’una cosa 
que quan ha fet falta ja ho hem fet i no ho hem dit a ningú. S’ha fet, s’ha resolt i s’ha incorporat a l’ordre del 
dia del Ple, per tant, ja està recepcionat el prec i jo crec que suficientment contestat. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: A veure, està clar que vostè diu que no és rellevant. Home, per a mi 
sí, per a mi sí que és rellevant que una moció a la qual jo dic que s’acompanyen 682 signatures, 49 planes, 
vagin acompanyades realment d’aquella gent que ha signat i ha donat el suport a aquest grup municipal per 
presentar aquesta moció.  
 
Que evidentment és diferent d’una moció popular?, això no li discuteixo jo senyor alcalde, no li discuteixo, però 
per a mi sí que és rellevant. I és més rellevant perquè, si tan senzill fos que no era rellevant, per què van 
deixar-ho aquí damunt la taula? Per què van dir-ho? Perquè en no dir-ho, senyora Roigé, en tenia prou la 
senyora Roigé en no dir-ho, si no era rellevant no feia falta dir-ho.  
 
Per tant, entenc que en aquell moment va haver un petit acte d’aquests de donar lliçons i menyspreu que tant 
ens té acostumats la senyora Roigé, per tal de dir: escolti: i la pròxima vegada recordi-se’n de les signatures. 
Home, vostè, si no és rellevant, no és rellevant per cap dels “puestos”, però o per un “puesto” i per l’altre i, per 
tant, per tant dic que jo crec que era de justícia que se’m reconegui que sí, realment es presentar. I que on 
estan aquestes signatures, senyor alcalde? 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor roig, jo no sóc ningú per donar-li consells, però seria bo que 
escoltés. Seria bo que escoltés i seria bo que la setmana que ve quan aprovéssim l’acta o el mes que ve quan 
aprovéssim l’acta, es llegeixi bé la meva intervenció i escolti i no la talli. Jo he dit: no és rellevant per la vida de 
la moció, per la vida de la moció, per a que la moció es pugui discutir o no es pugui discutir, no si és rellevant 
per a altres coses. Li dic: no és rellevant per a això. I li he dit, i li he donat l’explicació. 
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De totes formes, jo crec que un error material, com se’n produeixen molt en aquesta casa, si l’hem de 
resoldre, l’hem de resoldre internament. Avui hem aprovat un tema a l’ordre del dia per un error, per un error i 
l’hem tingut que incorporar fora de l’ordre del dia. És absolutament intranscendent, no té cap tipus de 
transcendència política. Per què? Doncs, perquè dissortadament tots fem errors, val? I també algun 
treballador o funcionari de la casa, a vegades, sense voler, sense cap tipus de mala intenció i segurament 
provocat per la gran càrrega de treball que comporten, de vegades es fa algun error. No li he donar 
explicacions públicament, les que m’han donat a mi els treballadors de la casa, però n’hi ha alguna i és, bé 
doncs, desgraciada però relativament raonable.  
 
Per tant, és absolutament intranscendent la discussió a nivell polític que vostè ara està volent portar aquí d’ 
un error material d’un treballador de la casa que separa unes signatures d’un escrit que es presenta. I és així. 
I ara, si en això li vol transcendència política, doni-li tota la transcendència política que cregui. Però, si em 
permet un consell, escolti. Escolti, llegeixi el que li hem contestat i llavors podrà veure si té explicació o no té 
explicació els precs que ens realitza. 
 
Senyor Roig, jo li donaré la paraula, a mi no m’esgotarà però ha d’entendre que quan vostè interpel·la al 
Govern, qui finalitzarà la interpel·lació serà el Govern municipal. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Ho entenc, senyor alcalde, a veure, fins aquí arribo, és així. I jo l’he 
entès perfectament el que ha dit, jo he escoltat i vostè ha parlat de que per a que aquesta moció es presentés 
i tirés endavant nosaltres tot sols ja n’érem prou, no feia falta les signatures. Ho entenc. Però jo recollia una 
voluntat, unes signatures d’una gent i, per tant, i per tant entenia que no hi havia dret a que es posés en 
dubte si jo les havia presentat o no. És així de clar. 
 
I, a més a més, li dic. Vostè em va dir, jo li vaig demanar, fora, després del Ple, dic: digui’m “algo”, senyor 
alcalde. I al final em va dir: val, ja li diré. I vostè mateix ha reconegut aquí que qui algú tenia que dir-me “algo” 
no m’ho ha dit. Ha passat un mes i tal.  
 
I és lícit que jo demani explicacions i la concreció de si realment nosaltres hem presentat les signatures o no. 
Que ha segut un error? D’acord. 
 
I dos, que algú tenia que haver-me dit “algo” i no m’ho ha dit? Ja m’ho ha dit vostè, doncs d’acord. Però la 
rellevància, vostè no ha de posar si jo li dono més o menys rellevància perquè per a mi sí que la té, senyor 
alcalde. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Roig, qui no vol escoltar no escolta, sent però no escolta i, per 
tant, jo li demano que torni a llegir la meva contestació, li demano que reflexioni i després vostè faci l’ús que 
cregui convenient. 
 
Vostè pot utilitzar tants de torns. Jo, a diferència del que passava en anteriors mandats, no limito ni les 
preguntes, ni limito els precs, ni limito les intervencions, per tant, vostès em poden interpel·lar tantes vegades 
com vulguin, poden sobre el mateix demanar tantes paraules com vulguin. Això no ho podia fer jo quan estava 
assegut aquí. Jo tenia una pregunta i tenia un prec, vostès no tenen limitació de precs ni preguntes, per tant, 
poden intervenir tantes vegades com creguin convenient. Home, ara, el que no ens hem de saltar són les 
regles del joc i, per tant, nosaltres acabarem. 
 
Li torno a insistir en el mateix, jo crec que li hem donat les explicacions oportunes i en cap moment li estic 
dient si eren rellevants o no. Jo, el que vostè em diu: home, podria arreglar-ho per una trucada de telèfon. Jo ja 
ho he arreglat per una trucada de telèfon. Quan algú s’ha deixat la signatura jo li he trucat per telèfon. I li he 
dit inclús, en algun cas: ja passaràs a signar, ho incorporo igual a l’ordre del dia. Quan algú s’ha equivocat en 
l’encapçalament d’alguna moció, jo també ho he arreglat per telèfon o he fet que ho arreglin per telèfon.  
 
Per tant, quan hi ha “algo” que pot impedir la seva discussió al Ple ho intentem sempre resoldre. Aquest tema 
no ho vam resoldre perquè enteníem que no era transcendent per poder incorporar o no incorporar a la 
discussió la moció al Ple. I jo crec que és clar, és diàfan i voler-me fer d’això una qüestió política, bé, cadascú 
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s’aferra al que té, però en tot cas, és així. 
 
Entenc, senyor secretari, que podem donar per finalitzat el Ple amb aquesta intervenció final, no sense abans, 
si em permeten, agrair a tots vostès la presència. I donat que segurament serà l’últim Ple, no, segurament no, 
segur que és l’últim Ple ordinari abans de les eleccions europees, a les quals estem convocats el proper dia 
25, també segur que copso el sentiment de tots els 21 regidors de demanar la màxima participació en aquest 
procés electoral, com en tots els processos electorals que se celebren a la nostra ciutat i al nostre país. 
Moltíssimes gràcies. 
 

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