
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

13 / 2014 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
 

 
 
Tortosa, essent les vint hores i set minuts del dia 
dos de juny 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 següent acta: 
 
− Ordinària 03/2014, de 03 de febrer   
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 - Dictamen de proposta d'acord de modificació de l'article 2. punt e) dels Estatuts de la societat 
municipal Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA (GUMTSA). 
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SERVEIS A LES PERSONES 

 
03 - Dictamen de proposta d'acord de modificació de l’Inventari municipal de béns i drets per 
inscripció d’un bé demanial (antiga locomotora del Carrilet). 
 
04 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2014-GOV-
K0402-000006. 
 
05 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2014-GOV-
K0402-000004. 
 
06 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2014-GOV-
K0402-000057. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
07 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis Tortosa – Roquetes. 
 
08 - Dictamen d’aprovació 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 
 
09 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per instar el Servei Català de la Salut a 
eixugar el deute amb les farmàcies. 
 
10 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa per a la creació d’una taula de 
consens sobre el Pla director de muralles de Tortosa. 
 
11 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la millora del pont de 
l’Estat. 
 
12 – Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa de rebuig de la Llei 9/2014 de 
telecomunicacions. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a que es resolguin les 
al·legacions presentades al contracte del Servei d’Ajut a Domicili (SAD). 
 
14 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a l’obertura d’un 
menjador per a xiquets i xiquetes durant tot el període de vacances escolars a Tortosa. 
 
15 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la revisió del tràmit 
administratiu sancionador de l’Ajuntament de Tortosa en les multes de trànsit i d’altres 
irregularitats en les denúncies de la zona blava. 
 
 

- 2 / 59 -           JACE / sbh 
  



PART DE CONTROL 
 
16 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 19/2014, de 28 d’abril 
- 20/2014, de 05 de maig 
- 21/2014, de 12 de maig 
- 22/2014, de 19 de maig 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 790/2014 a la 1079/2014 
 
 
17 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
18 - Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA: 
 
- Ordinària 03/2014, de 03 de febrer   
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 2. PUNT E) DELS 
ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA SA 
(GUMTSA). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ La necessitat de la modificació en l’article 2. punt e) dels estatuts de la societat municipal 
“Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA” (GUMTSA), bé determinada per les diferents 
modificacions legals que s’han vingut desenvolupant des del moment de la constitució de la 
societat fins l’actualitat, que fan necessari adaptar els Estatuts de la societat a la normativa 
actualment vigent, i més concretament en matèria de contractació de la societat a l’establert als 
articles 4.1n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, als efectes de considerar la societat mercantil mitjà 
propi i de servei tècnic en quan realitzi les activitats que des del propi Ajuntament li pugui fer en 
encomanes de gestió i/ execució d’obres, serveis i adquisició de subministraments segons les 
activitats incloses en el seu objecte social que bé desenvolupant la societat. 
 
Vist el Decret núm. 819/2014 i l’informe emès pel TAG. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en 
data 19 de maig de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 punt e) dels Estatuts de la societat Gestió 
Urbanística Municipal de Tortosa SA” (GUMTSA), quedant redactat de forma literal de la següent 
manera: 
 
“Article 2 - La societat té per objecte, sempre que siguin d’interès públic, i s’ofereixen dins del 
terme de Tortosa i en benefici dels seus habitants: 
 
e) La realització de les activitats dins de l’àmbit municipal que li siguin encomanades per 
l’Ajuntament de Tortosa relacionades amb l’habitatge, la població, les infraestructures i obres, la 
política de sòl, i la gestió i explotació de béns tant patrimonials com de domini públic, així com la 
de prestació de serveis i adquisició de subministraments que tinguin relació amb aquestes 
activitats. 
 
A tal efecte la societat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tortosa 
en quan realitzi essencialment activitats per a aquest, qui li podrà fer encomanes de gestió i/o 
d'execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments en relació a les activitats 
incloses en el seu objecte social, d’execució obligatòria, a l'empara del disposat als articles 4.1.n) i 
24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, d’acord amb les instruccions que en aquest sentit formuli 
l’Ajuntament, el qual haurà d’establir la retribució de les esmentades activitats,  i per a les que es 
determinarà, en cada cas concret, el corresponent programa de finançament”. 
 
Segon - Sotmetre l’esmentada modificació al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils amb publicació del corresponent anunci al BOP i DOGC i diari de major difusió de la 
província perquè es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que es considerin pertinents. 
Si no es formulessin cap al·legació o reclamació dins l’esmentat període, la modificació esdevindrà 
aprovada  tàcitament de forma definitiva. 
 
Tercer - Aprovada definitivament, el text de la modificació dels estatuts es publicarà íntegrament al 
BOP i s’insertarà una referència d’aquesta publicació al DOGC. “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: És una adaptació tècnica que em penso que ja els hi van explicar en 
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comissió informativa i que entenc que també es pot donar per aprovat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Vagi per endavant, evidentment, que el nostre vot serà 
favorable, però en aquest sentit sembla ser que la modificació ve perquè hi ha una adaptació, 
diguéssim, a la Llei de contractes, de novembre de 2011, i que obliga a que, per a que 
l’Ajuntament pugui encarregar, entenc, obres a la Gumtsa, s’adaptin els Estatuts en aquest sentit. 
 
La pregunta que voldria fer jo és: i aquestes obres que han estat encarregades durant aquest 
temps com queden? Estan dins de la norma, de la legalitat, és tot correcte? 
 
Ho dic jo perquè, moltes vegades, hi ha informes de l’interventor en que la Gumtsa està una mica 
en qüestions econòmiques no massa correctes i tal, i pensàvem que, a veure, que volíem 
l’explicació, si totes les obres d’aquí cap enrera com queden. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Queden amb l’informe corresponent d’encàrrec d’obra 
de l’interventor favorable, senyor Roig. Van tenir informe favorable. Ara canvia, com vostè sap, 
l’interventor. El nou interventor té un nou criteri al respecte i entén que aquesta modificació 
estatutària és preceptiva i fem la modificació estatutària. 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. 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I 
DRETS PER INSCRIPCIÓ D’UN BÉ DEMANIAL (ANTIGA LOCOMOTORA DEL CARRILET). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L'any 1968 la línia ferroviària de via estreta del Carrilet de Tortosa - La Cava va quedar fora d'ús i 
la locomotora de vapor que cobria aquest trajecte es va instal·lar al parc de Teodor González de la 
ciutat, havent-se fet càrrec aquest Ajuntament del seu manteniment, conservació i custòdia. 
 
La màquina de tren ha estat incorporada al domini públic del parc municipal de Tortosa, al lateral 
de l'avinguda de la Generalitat, sense que hagi estat reivindicada en cap moment. Forma part, per 
tant, del patrimoni municipal per prescripció adquisitiva per usucapió, ja que des de fa 46 anys la 
màquina es troba exposada al públic, de forma pública i ininterrompuda.  
 
Vist l’expedient instruït per a la inscripció de l’esmentada locomotora a l’Inventari municipal de 
béns i drets d’aquest Ajuntament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, emès en sessió de 
data 27 de maig de 2014. 
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Atès allò que es disposa als articles 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pe 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’Inventari municipal de béns i drets d’aquest Ajuntament 
consistent en inscriure l’alta corresponent al següent bé demanial: 
 
- Denominació i descripció del bé: locomotora a vapor Hunslet 2-2-0 T de l'antic tren del Carrilet, 

construïda l'any 1890, amb número de sèrie 518 i fabricada per Hunslet Engine Co., a Leeds, 
Anglaterra. 

- Raó del seu interès: històric, tècnic i artístic. 
- Naturalesa jurídica del bé: de domini públic. 
- Destí i ús del bé: espai públic d'ús general. 
- Adquisició del bé: per usucapió, en haver estat cedida a l'Ajuntament durant més de 45 anys, la 

qual cosa és pública i notòria. 
- Valor del bé: 150.000,00 €. 
- Servei municipal responsable: Cultura. 
 
Segon. Procedir a la inscripció corresponent a l’Inventari municipal de béns i drets d’aquest 
Ajuntament. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals que n’hagin de tenir coneixement.  “ 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 
30 DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, 
SEGONS EXPEDIENT 2014-GOV-K0402-000006. 
 
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. 942178/2013, realitzada pels Mossos d'Esquadra núm. 11724-19482 
del Departament de la Generalitat de Catalunya, en  data 17 de desembre de 2013, a les 18:20 
hores a la Sra. Ayala Mellinas, Susana, amb NIE 47760223X i domicili a C/Noguer, 6 de Tortosa, 
per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en 
l'esmentada acta s'identifica la raça 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 €. 
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
- No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. 
 
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. 
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L’Alcaldia en data  24 de gener de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra la 
presumptament responsable Sra. Ayala Mellinas, Susana, en qualitat de posseïdora del gos 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 no s'han presenta al·legacions, i 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: 
 

Infracció: Tipificació 
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 

No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. Greu segons art. 7.3 a) de la Llei 
10/1999 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip Lleu segons art. 44,2 f) del Text 
refós 2/2008 

 
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 € 

No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa 
de 150,2 € fins a 1.502,53 € 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip Art. 46.1 del Text refós 2/2008. 
Multa de 100 € fins a 400 €. 

 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Sra. Ayala Mellinas, Susana, en qualitat de 
posseïdora i responsable el dia dels fets del gos 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 
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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 Sra. Ayala Mellinas, Susana amb NIF 47760223X, responsable de les infraccions 
comeses 7.2 a), 7.3. b) i 7.3 a) de la Llei 10/1999 i art. 44,2 f) del Text refós 2/2008, de 30 de 
juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i retornar-li el gos comissat. 
 
2 - Imposar a Sra. Ayala Mellinas, Susana, en funció de les infraccions comeses, i en concordança 
amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 

Infracció: Sanció 

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 € 

No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. 150,20 € 

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip 100,00 € 

TOTAL 460,50 € 

 
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. 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 
30 DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, 
SEGONS EXPEDIENT 2014-GOV-K0402-000004. 
 
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. 942168/2013, realitzada pels Mossos d'Esquadra núm. 11724-19482 
del Departament de la Generalitat de Catalunya, en  data 17 de desembre de 2013, a les 18:00 
hores al Sr. Carrere, Bernard, amb NIE X5975494W i domicili a C/Noguer, 6 de Tortosa, per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada 
acta s'identifica la raça staffordshire per les infraccions següents: 
 
- Portar el gos sense la llicència municipal. 
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- Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
- No tenir assegurança responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 

150.253 €. 
- No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. 
- Atès que com a mesura cautelar es comissa el gos. 
 
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. 
 
L’Alcaldia en data 24 de gener de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable  Sr. Carrere, Bernard, en qualitat de posseïdor del gos stafforshire. 
 
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 no s'han presenta al·legacions, i 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: 
 
Infracció: Tipificació 
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 

No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. Greu segons art. 7.3 a) 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 € 

No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. 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. Carrere, Bernard, en qualitat de posseïdor i 
responsable el dia dels fets del gos stafforshire. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
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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 al Sr. Carrere, Bernard, amb NIE X5975494W, responsable de les infraccions comeses 
als articles  7.2 a), 7.3 a), 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i retornar-li el gos comissat. 
 
2 - Imposar a Carrere, Bernard, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els 
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
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 € 

No complir les instal·lacions les mesures de seguretat. 150,20 € 

T O T A L  360,50 € 
 
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. 
 
 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 
30 DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, 
SEGONS EXPEDIENT 2014-GOV-K0402-000057. 
 
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 realitzada pels agents municipals núm. 0588-8695-7690 de la Policial Local 
de Tortosa, en  data 26 de gener de 2014, a les 20:45 hores al Sr. El Berri, Karim amb NIE 
X3067774B i domicili a Trav. de l’Àngel, 6-3r de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de 
gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça creuament 
rotweiler i american stanford per les infraccions següents: 
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- Portar el gos deslligat i 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 deslligat i sense morrió a la via pública Art. 7.3 e) 

 
L’Alcaldia en data 11 de febrer de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable  Sr. El Berri, Karim en qualitat de posseïdor del gos creuament de 
rotweiler i american stanford. 
 
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 no s'han presenta al·legacions, i 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: 
 
Infracció: Tipificació 

Portar el gos deslligat i 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 deslligat i 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. El Berri, Karim, en qualitat de posseïdor i 
responsable el dia dels fets del gos creuament de rotweiler i american stanford. 
 
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 
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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. El Berri, Karim amb NIE X3067774B, responsable de les infraccions comeses als 
articles 7.3 e), de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. El Berri, Karim, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els 
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 

Infracció: Sanció 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública 150,20 € 

T O T A L  150,20 € 

 
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. 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS TORTOSA – ROQUETES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord de l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis Tortosa - Roquetes, adoptat en 
sessió tinguda el dia 17 d’abril de 2014, pel qual es va aprovar la formulació del text modificat dels 
seus Estatuts. 
 
Vist l’expedient per a l’aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis 
Tortosa - Roquetes, així com del seu nou text refós, de conformitat amb l’acord de la seva 
Assemblea abans referit. 
 
Atès que la modificació dels Estatuts esmentats s’origina per la necessitat d’adaptar el seu 
contingut a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat 
amb l’establert per la Disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), en el termini de sis mesos des de la 
seva entrada en vigor, amb la previsió que, si així no fos, s’incorreria en causa legal de dissolució. 
 
Atès que la Disposició transitòria esmentada estableix que les competències de les 
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Mancomunitats estaran orientades exclusivament a la realització d’obres i a la prestació dels 
serveis en el marc delimitat pels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 abans referida. 
 
Atès l’establert per la Disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, els articles 44 i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 
bases de règim local, l’article 36 del RDLeg 781/86, Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, els articles 116.2 i 120.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós 2/2003, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 
en els articles 48.2 i 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 
28 de maig de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis Tortosa - 
Roquetes, així com el seu text refós, quin text íntegre s’annexa. 
 
Segon - Sotmetre el present acord i el text dels Estatuts modificat al tràmit d’informació pública 
durant el període de trenta dies, comptadors des de l’endemà hàbil a la data de publicació del 
corresponent anunci al BOP de Tarragona i al DOGC, durant el qual es podrà formular al·legacions. 
Si no se’n formula cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més 
tràmit. 
 
Tercer - Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat de Municipis Tortosa - Roquetes. 
 

 
 

 TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT TORTOSA ROQUETES 
 
 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, estableix en el seu article 44, 
que els municipis tenen el dret d'associar-se amb altres mitjançant mancomunitat, per a l'execució 
en comú d'obres i serveis determinats de la seva competència. En el mateix sentit, ho reflexa 
l'article 115 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. Així mateix, el desenvolupament reglamentari, ve establert 
al decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Els municipis de Tortosa i Roquetes conformen, indubtablement, una conurbació urbana, amb 
evidents lligams històrics i socials i amb una problemàtica urbanística i de serveis que moltes 
vegades incideix directament en ambdós termes municipals, per la qual cosa cal tractar aquests 
aspectes des d'una visió integral del territori. 
 
Es per aquest motiu que es creu necessària la creació d'una mancomunitat que faciliti el 
desenvolupament harmònic dels dos municipis, mitjançant fórmules de col·laboració mútua i 
plantejament de polítiques comunes, sense perjudici del respecte a l'autonomia local. 
 
Aquesta mancomunitat ha d'esdevenir l'organisme comú, que canalitzi les iniciatives locals i que 
en faci possible d'altres que no es poden iniciar individualment per cada municipi, a fi i efecte de 
rendibilitzar iniciatives i esforços encaminats al desenvolupament integral del territori. 
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És en aquest sentit que, els Ajuntaments de Tortosa i de Roquetes, d'acord amb les facultats que 
els confereix la normativa esmentada, i per tal d'establir l'execució en comú de determinats 
serveis que afecten als dos municipis, creuen convenient promoure la constitució d'una 
mancomunitat que es regirà pels següents ESTATUTS; 
 
Capítol I. DE LA CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT 

 
Article 1 - Concepte 
 
Els municipis de Roquetes i Tortosa s'associen per tal de crear una mancomunitat, de conformitat 
amb allò que estableixen els articles 44 de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; 
115 a 120 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, i els articles 48 a 50 del decret 244/2007, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

 
Capítol II. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ DE LA MANCOMUNITAT 

 
Article 2 - Denominació. 
 
L' entitat es denominarà: MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS TORTOSA – ROQUETES (M.T.R.) 
 
Article 3 - Objecte. 
 
En el marc competencial determinat per la legislació sobre règim local, l'objecte de la 
Mancomunitat estarà orientat a la realització d’obres i la prestació dels serveis públics que siguin 
necessaris per a que els municipis mancomunats puguin exercir les competències o prestar els 
serveis enumerats als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local, adreçats al compliment de les següents àmbits i finalitats: 
a) Gestió dels serveis municipals comuns del Polígon Industrial de Tortosa – Roquetes “Pla de 
l'Estació”. 
b) Gestió i execució d'altres obres o serveis municipals que afectin ambdós termes municipals. 
c) Desenvolupament industrial, turístic, agrari o social. 
d) Realització i suport d'iniciatives que incideixin en el desenvolupament integral del territori, 
d'acord amb l'exposició de motius. 
 
Article 4 - Personalitat i potestats  
 
1. La Mancomunitat tindrà d’acord amb la legislació local vigent, plena responsabilitat i capacitat 
jurídica pel compliment dels fins assenyalats en l’article anterior i conseqüentment podrà adquirir, 
posseir, reivindicar, permutar i gravar tota classe de bens, celebrar contractes, obligar-se, 
interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.  
2. Dins de l’esfera de les seves competències li correspondran en tot cas:  
a) Les potestats reglamentària i d’autoorganització.  
b) Les potestats tributària i financera.  
c) La potestat de programació o planificació.  
d) Les potestats expropiatòria i d’investigació, desllindament i recuperació d’ofici dels seus bens.  
e) La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.  
f) La potestat d’execució forçosa i sancionadora.  
g) La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.  
h) Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública pels 
crèdits de la mateixa, sense perjudici de les que corresponguin a les Hisendes de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes, així com la inembargabilitat dels seus bens i drets en els termes prevists a 
les Lleis.  
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Article 5 - Competència. 
 
L'àmbit de competència territorial de la Mancomunitat s'estén a la totalitat dels termes municipals 
de l'ens mancomunat. 
 
Article 6 - Domicili. 
 
Fins que no s'estableixi la seu definitiva, el seu domicili social serà la seu dels òrgans de govern i 
administració, i estaran ubicats a l'Ajuntament del municipi de Tortosa, pl. d'Espanya, 1, i les 
reunions es celebraran rotatòriament en qualsevol dels municipis de la Mancomunitat. 
 
Article 7 - Durada. 
 
La durada de la Mancomunitat és indefinida. 
 
Capítol III. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 

 
Article 8 - Recursos. 
 
Per a la realització de les seves finalitats, la Mancomunitat podrà comptar amb els recursos 
enumerats a l'article 2 RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals: 
a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i demés de dret privat. 
b) Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs 
exigibles sobre els impostos de les comunitats autònomes o altres entitats locals. 
c) Les participacions en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes. 
d) Les subvencions. 
e) Els percebuts en concepte de preus públics. 
f) El producte de les operacions de crèdit. 
g) El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves competències. 
h) Les altres prestacions de dret públic. 
i) Les aportacions i els recursos cedits pels Ajuntaments integrats. 
 
Article 9 - Pressupost. 
 
L'assemblea general de la Mancomunitat aprovarà un pressupost anual, que inclourà els recursos 
ordinaris i els d'inversions que calguin, d'acord amb les disposicions de règim local. 
 
Article 10 - Patrimoni. 
 
El patrimoni de la mancomunitat es constituirà a partir dels ingressos i excedents que es formin i 
que provindran dels recursos assenyalats a l'article 7. 
 
Article 11 - Règim jurídic. 
 
Serà d'aplicació a la Mancomunitat el que disposen les normes de règim local en matèria 
econòmica-financera i comptable. 
 
Capítol IV. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

 
Article 12 - Òrgans de govern. 
 
Els òrgans de govern i administració de la Mancomunitat seran els següents: 
a) Assemblea General. 
b) President. 
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c) Vice-president. 
d) La Comissió Especial de Comptes 
e) La Junta de Govern Local, si s'escau 
 
Article 13 - Assemblea General. Composició. 
 
1. L'Assemblea general és el màxim òrgan de govern i administració de la Mancomunitat, i està 
integrada pels regidors dels Ajuntaments membres, designats pels seus respectius plens. 
2. El nombre de membres serà de deu per cada municipi, inclosos els dos membres nats. 
3. Cada regidor representant de l'Ajuntament tindrà veu i vot a l'Assemblea General. 
 
Article 14 - Assemblea General. Constitució. 
 
1. L'Assemblea general serà renovada cada quatre anys, coincidint amb les eleccions municipals, i 
parcialment, en tot cas, quan algun dels seus membres perdi la condició de regidor del seu 
respectiu Ajuntament. També podrà renovar-se parcialment l'Assemblea General, per remoció dels 
seus membres, a proposta del Ple de cada Ajuntament. 
 
2. En el cas de renovació per elecció del nou Ajuntament, l'Assemblea General es constituirà amb 
els nous membres designats, dins del termini de vint dies des de la constitució dels Ajuntaments, 
els quals prèviament transmetran a la Mancomunitat la certificació de l'acord municipal de 
designació dels membres de la mateixa. 
 
Article 15 - President. 
 
Els alcaldes de Tortosa i Roquetes ostentaran la representació de la Mancomunitat, i seran 
membres nats de l'Assemblea general, tornant-se en la seva presidència cada dos anys. La 
primera presidència correspondrà a l'Alcalde del municipi de Roquetes i s’estendrà fins que expiri 
el mandat de les actuals corporacions. 
 
Article 16 - Vice-president. 
 
El càrrec de Vice-president de la Mancomunitat recaurà en l'alcalde del municipi membre que en 
aquell moment no ostenti la Presidència. 
 
Article 17 -  Junta de Govern Local. 
 
L'assemblea podrà crear una Junta de Govern Local, de conformitat amb l'establert a l'article 23 
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local. En la Junta de Govern Local hi estaran 
representats els Ajuntaments mancomunats. 
 
Article 18 - Comissió Especial de Comptes. 
 
La Comissió Especial de Comptes tindrà les atribucions i el règim de funcionament que resulta de 
la legislació que li és d'aplicació, i estarà integrada pel President de la Mancomunitat, que la 
presidirà, pel Vice-president de la Mancomunitat i un membre més per cada municipi 
mancomunat escollits per l'Assemblea General entre els seus components, assistits pel secretari i 
per l'interventor de la Mancomunitat. 
 
Capítol V. COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS DE LA MANCOMUNITAT, EL SEU FUNCIONAMENT I 
RÈGIM JURÍDIC. 

 
Article 19 - Competències de l'assemblea General. 
 
Seran competències de l'Assemblea General les següents: 
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a) Determinar el seu règim de sessions. 
b) Nomenar als membres de la Comissió de Govern. 
c) L'aprovació del reglament orgànic, ordenances i altres disposicions reglamentàries. 
d) L'aprovació del pressupost anual. 
e) La concertació de crèdits de tot tipus. 
f) Aprovar la modificació dels seus estatuts. 
g) Aprovar les aportacions del municipi a la hisenda de la Mancomunitat, que hauran de ser 
ratificats pels Plens dels respectius Ajuntaments. 
h) L'aprovació i la determinació de la forma de gestió dels serveis objecte de la Mancomunitat. 
i) Gestionar i administrar els béns de la Mancomunitat, i els que li siguin assignats per al 
compliment de la seva finalitat. 
j) Controlar i fiscalitzar als òrgans de govern de la Mancomunitat. 
k) Altres competències que expressament atribueixi la legislació del règim local als plens de les 
corporacions locals. 
 
Article 20 - Vinculació dels acords. 
 
Els acord de la Mancomunitat obligaran als municipis que la integren, i als seus veïns. 
 
Article 21 - Règim de funcionament. 
 
El règim de funcionament serà el que resulti del reglament orgànic i, mentre no s'aprovi, 
s'aplicaran, en allò no previst en els presents estatuts, les normes reguladores del funcionament 
del Ple de les corporacions, que estableix la legislació de règim local. 
 
Article 22 - Règim de sessions. 
 
L'assemblea general es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al semestre, com a mínim, i 
celebrarà sessions extraordinàries quan la convoqui la presidència, bé a petició pròpia o a petició, 
al menys, d'una tercera part dels seus membres. 
 
Article 23 - Quòrum d'acords. 
 
La validesa dels acords, exigirà per regla general, el vot de la majoria simple dels membres de 
l'òrgan col·legiat. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres de 
l'Assemblea General per a l'adopció d'acords sobre assumptes previstos a l'article 47.2 de la Llei 
7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Article 24 - Competències del President. 
 
Són atribucions del President de la Mancomunitat: 
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, dirigir 
les seves deliberacions i resoldre els empats amb el vot de qualitat. 
b) Publicar, executar i fer complir els acords adoptats pel Ple i la Junta de Govern Local. 
c) Representar la Mancomunitat i conferir manaments per exercir la dita representació. 
d) Dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat, ordenar la instrucció d'expedients 
disciplinaris. 
e) Exercitar tota mena d'accions civils, penals i administratives en cas d'urgència i assabentar-ne a 
la Junta de Govern Local i a l'Assemblea General. 
f) Donar compte de les operacions efectuades en cada exercici econòmic a l'Assemblea General. 
g) D'altres que expressament atribueixen a l'Alcalde - President la legislació de règim local, i les 
que no restin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de govern de la Mancomunitat. 
 
Article 25 - Junta de Govern Local. 
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Són atribucions de la Junta de Govern Local les que expressament li delegui el President i 
l'Assemblea General. 
 
Article 26 - Règim jurídic. 
 
1. El règim de sessions, l'adopció d'acords, la tramitació d'expedients i la comptabilitat s'ajustaran 
a l'ordenament de règim local vigent. 
2. Les resolucions de la Mancomunitat posaran fi a la via administrativa, i el règim jurídic serà el 
que disposin per als ens locals les lleis de règim local. 
 
Article 27 - Funcions necessàries. 
 
1. La Mancomunitat estarà assistida per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
2. Les funcions de la Secretaria, de la Intervenció i de la Tresoreria seran exercides per funcionaris 
que desenvolupin aquestes funcions en algun dels Municipis mancomunats, o  per funcionaris 
dels mateixos en qui deleguin, i seran designats per acord de l’Assemblea General.  
 
Capítol VI. DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 
Article 28 - Forma de prestació. 
 
La forma de prestació dels serveis públics serà determinada per l'Assemblea general i poden ser 
qualsevol de les admeses en dret. 
 
Article 29 - Personal. 
 
1. La Mancomunitat disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i 
finalitats. El seu nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla i en la relació 
de llocs de treball aprovades per l'Assemblea general.  
2. S’aplicaran els criteris continguts en les normes reguladores del personal al servei dels ens 
locals per determinar els llocs de treball reservats a funcionaris. 
3. La Mancomunitat podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats 
consorciades, en règim funcionarial o laboral. 
4. La selecció de personal es farà d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. 
5. Les formes de selecció del personal seran les establertes a l'article 91 i següents de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases del règim local, i altres disposicions aplicables al personal de les 
administracions públiques i sobre règim local. 
 
Capítol VII. DE LA INCORPORACIÓ DE NOUS MEMBRES. DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DE 
LA DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT. 

 
Article 30 - Modificació. 
 
La modificació dels estatuts de la Mancomunitat inclosa la incorporació de nous municipis, 
s'efectuarà a proposta de l'Assemblea General i requerirà l'aprovació dels Plens de tots els 
ajuntaments dels municipis membres, amb l'informe previ de la Generalitat. 
 
Article 31 - Quòrum i publicació. 
 
Els acord que afecten la modificació dels estatuts i dissolució de la Mancomunitat, s'han d'adoptar 
amb el quòrum que estableix l'article 114.3.d) del RD legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i publicar al DOGC i al BOE. 
 
Article 32 - Dissolució. 
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La Mancomunitat es podrà dissoldre: 
a) Per acord dels ajuntaments dels municipis que la integren, adoptat amb els mateixos requisits 
que la seva constitució. 
b) Per acord de l'Assemblea General de la Mancomunitat, ratificat pel Ple de tots els Ajuntaments. 
 
Article 33 - Liquidació. 
 
En dissoldre's la Mancomunitat, revertiran als ajuntaments els seus béns, proporcionalment al 
volum d’aportacions respectivament efectuades. 
 
Tortosa - Roquetes, abril de 2014  “. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
08 - DICTAMEN D’APROVACIÓ 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: 
 
“ 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 es 
relacionen en l’annex del present acord. 
 
Vistos els respectius informes favorables emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
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 
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 28 
de maig 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 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 
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l’annex I del present acord. 
 
Tercer - Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, indicant-
los-hi els recursos pertinents. 
 
ANNEX 
 
NIF COGNOMS I NOMS UBICACIÓ DE L’OBRA % BONIF 
B43651876 IRCAT 2001 SL c/ Montcada, 32  90 I 
40904847Z SEBASTIÀ SABATÉ ENRIQUE C/ Alfambra, 12 RG 50 I 
40930269K TAFALLA CARDONA EVA Ctra. Alfara, 57 RG 50 I 
P4300000I DIPUTACIÓ PROVINCIAL TARRAGONA C/ Rosa, 8  90 I 
P4300000I DIPUTACIÓ PROVINCIAL TARRAGONA Pl. Sant Joan, 5 90 I 

“. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR EL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT A EIXUGAR EL DEUTE AMB LES FARMÀCIES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per 
Catalunya: 
 
“ Atès que els impagaments de la Generalitat de Catalunya a les farmàcies posen en perill la seva 
viabilitat i obliguen els farmacèutics a respondre a aquests incompliments amb crèdits i el 
patrimoni personal propi per avançar els diners que es deuen als proveïdors. 
 
Vist que el passat 29 d'abril els farmacèutics van cobrar de nou tard un pagament, el del mes de 
gener, que s'hauria d'haver fet efectiu el 5 de març. Actualment els apotecaris tenen pendent 
cobrar la factura del mes de febrer, que ascendeix a 105,7 milions d'euros, i que la Generalitat 
hauria d'haver abonat el passat 5 d'abril. 
 
Vist que el passat 5 de maig els farmacèutics catalans haurien d'haver cobrat la factura 
corresponent als medicaments dispensats al març, però, segons els col·legis de farmacèutics i la 
Generalitat ja els havia anunciat que no cobraran fins a finals de maig, un altre cop amb 55 dies 
de retard respecte al concert amb el CatSalut. 
 
Atès que els medicaments són un bé necessari i essencial per la salut dels ciutadans i el benestar 
de la població ha de ser una prioritat. L'actuació de la Generalitat fa perillar la seva dispensació i 
la continuïtat de les prop de 3.100 farmàcies que hi ha a Catalunya, que ja van perdre un 10% dels 
empleats entre 2011 i 2012. A la demora en el pagament s'hi afegeix l'impacte de més d'una 
dècada de mesures encaminades a reduir la despesa farmacèutica, que han reduït la partida 
destinada a medicaments dispensats en les farmàcies en un 22%. 
 
Atès que els impagaments del Servei Català de la Salut poden causar un greu perjudici a les 
arques públiques en haver d'abonar als apotecaris interessos de demora amb posterioritat. Els 
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impagaments estan motivant que titulars d'oficines farmacèutiques iniciïn accions legals contra la 
Generalitat de Catalunya per reclamar interessos de demora, que en d'altres comunitats 
autònomes ja han derivat en sentències en que es condemna les respectives administracions 
autonòmiques a paga'ls-hi. 
 
Atès que existeix un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de les farmàcies enteses 
com a pimes i donar entrada a un oligopoli d'empreses i multinacionals que acabin dominant el 
sector. 
 
Atès que l'Administració pública té l'obligació moral de predicar amb l'exemple pel que fa al 
compliment de les obligacions financeres i liquidar els deutes amb la major celeritat possible. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l'adopció dels següents acords: 
 
Primer - Manifestar el suport d'aquest Ajuntament als farmacèutics que pateixen els 
incompliments i l'abandonament per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon - Instar la Generalitat de Catalunya a eixugar el deute amb les farmàcies catalanes, 
respectar el calendari provisional de pagaments i fixar-ne un de definitiu que escurci els terminis 
de pagament actuals. 
 
Tercer - Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns, a les oficines de farmàcia del nostre 
municipi, al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, a l'Associació Catalana, 
Farmacèutics no Empresaris (ACFONE), a la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya 
(FEFAC), a l'Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya (AFRUC) i a l'Associació de 
Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET).  “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor 
Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el impagaments que 
la Generalitat de Catalunya té amb les farmàcies posen en perill la seva viabilitat i la seva 
continuïtat, i moltes vegades obliguen als farmacèutics a respondre amb crèdits i el seu propi 
patrimoni personal per avançar aquests diners que es deuen. 
 
El passat 29 d’abril els farmacèutics van tornar a cobrar tard un pagament que estava pendent 
des del mes de gener i que s’hauria d’haver fet efectiu el dia 5 de març. Actualment els 
farmacèutics tenen pendent de cobrar la factura del mes de febrer, que ja apuja a més de 105 
milions d’euros i que la Generalitat hauria d’haver pagat el dia 5 d’abril. 
 
El passat 5 de maig els farmacèutics també haurien d’haver cobrat la factura corresponent als 
medicaments dispensats al març però, segons el Col·legi de Farmacèutics, la Generalitat ja els hi 
havia anunciat que no cobrarien fins a final de maig, un altre cop amb 55 dies de retard respecte 
al concert amb el Servei Català de la Salut. 
 
Els medicaments, com tots sabem, són un bé necessari i és essencial i prioritari per a la salut de 
la gent, i el benestar de la població ha de ser una prioritat per a qualsevol Govern. 
 
L’actuació de la Generalitat fa perillar avui en dia la continuïtat de les més, aproximament, 3100 
farmàcies que hi ha a Catalunya. I, a part d’això, és que aquestes farmàcies han perdut un 10% 
dels empleats només entre l’any 2011 i el 2012. 
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Diuen, ens diuen de la Generalitat que no hi ha diners, però hi ha coses per a les que sí que hi ha 
diners, posaré uns quants exemples. Per exemple, totes aquestes entitats que fomenten el 
sobiranisme, el independentisme, aquests no tenen mai problemes de diners. Tampoc tenen 
problemes de diners la premsa catalana, que habitualment ve rebent diners públics. I, 
evidentment, TV3 que és el gran receptor de diners públics de la Generalitat. Aquí, per a aquestos 
sempre hi ha diners. 
 
També, per altra banda, també aquests impagaments també podrien anar acompanyats d’un 
prejudici a les arques públiques en haver d’abonar els interessos de demora posteriorment. 
 
També cal ressaltar que existeix, sembla ser que existeix un pla premeditar per acabar amb el 
model de negoci de les farmàcies enteses com a petites i mitjanes empreses, i donar entrada a un 
oligopoli d’empreses multinacionals que acabin dominant el sector de la farmàcia. 
 
I també caldria ressaltar que, home, precisament l’Administració pública té l’obligació moral de 
predicar amb l’exemple i de fer els pagaments, doncs, quan toca i liquidar els deutes quan toca. 
 
Per tot això el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Manifestar el suport d'aquest Ajuntament als farmacèutics que pateixen els incompliments 
i l'abandonament per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon: Instar la Generalitat de Catalunya a eixugar el deute amb les farmàcies catalanes, 
respectar el calendari provisional de pagaments i fixar-ne un de definitiu que escurci els terminis 
de pagament actuals. 
 
I tercer: Donar trasllat telemàticament de tots aquests acords a les associacions de veïns, oficines 
de farmàcia del nostre municipi, Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Associació 
Catalana de Farmacèutics no Empresaris, a la Federació d'Associacions de Farmàcies de 
Catalunya, a l'Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya  i a l'Associació de Farmacèutics 
amb oficina de farmàcia a la demarcació de Tarragona. 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) i PP (1). 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER A LA CREACIÓ D’UNA 
TAULA DE CONSENS SOBRE EL PLA DIRECTOR DE MURALLES DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa Entesa per 
Tortosa: 
 
“ La ciutat de Tortosa compta amb un dels conjunts fortificats més importants de la Península 
Ibèrica. L'arquitectura militar que conserva la nostra ciutat és d'una gran importància tant pel que 
fa a la seua qualitat com a la quantitat. En aquest sentit, es conserven quilòmetres de muralles i 
fortificacions, majoritàriament de l’època medieval i moderna, esdevenint un exemple complet i 
molt ric des del punt de vista patrimonial. 
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El castell de la Suda, les avançades de Sant Joan, les muralles medievals de Remolins o el Rastre, 
el fortins de Bonet, Orleans o Tenalles, entre d'altres, són, sense cap mena de dubte, un dels 
actius més importants de la nostra ciutat per poder-se desenvolupar des d'un punt de vista 
econòmic i cultural. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya va encarregar una proposta de Pla director de muralles de 
Tortosa, executat entre els mesos de juliol i novembre de 2010. 
 
Atès que aquest Pla director de muralles de Tortosa ha de ser un projecte de ciutat, i que la seua 
aplicació es durà a terme en un període d'anys molt llarg. 
 
Atès que hi ha diferents visions i propostes d’ús de les fortificacions, així com propostes de 
temporalització i criteris sobre la seua recuperació i rehabilitació. 
 
Atès que cal impulsar i desenvolupar urgentment, i de manera consensuada, aquest projecte 
després de tants anys d'espera. 
 
El grup municipal d'ICV-ET proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Fer públic la proposta de Pla director de muralles de Tortosa a tots els grups municipals 
d'aquest Ajuntament en el proper mes. 
 
SEGON. Crear una Taula sobre el Pla director de muralles de Tortosa, amb tècnics i tots els grups 
municipals, per tal d'analitzar la proposta inicial feta per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
de poder conèixer amb profunditat el document, millorar-lo si s'escau i fer-hi les aportacions 
corresponents. “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan  
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor 
Jordi Jordan i Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup municipal presenta 
aquesta moció amb l’objectiu de crear una taula de consens sobre el Pla director de muralles de la 
nostra ciutat. 
 
Des del nostre grup municipal portem, ja fa temps, remarcant la importància de les fortificacions i 
muralles de la nostra ciutat, un conjunt fortificat de primer ordre, tant per la seva qualitat com 
quantitat, i que sabem que té més de 6 quilòmetres i mig de perímetre encara de muralla i 
fortificació conservada. 
 
Hi ha el castell de la Suda, les avançades de Sant Joan, les muralles medievals de Santa Clara, de 
Remolins, els fortins de Bonet, Orleans i Tenalles, entre altres, i considerem que la rehabilitació i la 
posada en valor d’aquest patrimoni és una de les claus i una de les joies, no?, que té la nostra 
ciutat per al seu desenvolupament econòmic i cultural. 
 
En aquest sentit, hi ha una reclamació històrica de que es tiri endavant un Pla director de 
muralles, un document bàsic on s’analitzi la situació en que es troben aquestes muralles, la 
situació també, l’anàlisi històric, geològic, també inclús botànic per definir de manera global com 
s’ha de rehabilitat tot aquest conjunt fortificat, quins usos s’han de destinar a les diferents 
muralles i fortificacions, com s’ha de rehabilitat, quin cost ha de tenir, la temporalització, quines 
obres s’han de prioritzar, etc., en relació a aquest conjunt fortificat. 
 
Sabem que a finals de l’any 2010 la Generalitat de Catalunya va rebre una proposta inicial del Pla 
director de muralles encarregada un any abans, un treball fet per diferents arquitectes i 
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historiadors i sabem que després de finals de l’any 2010 aquesta proposta inicial de Pla director 
de muralles va arribar aquí, en el si de l’Ajuntament de la nostra ciutat, i és per això que 
considerem que ja ha passat molt de temps i que aquest projecte de rehabilitació de les muralles 
s’hauria de consensuar amb tots els grups municipals perquè és un projecte de ciutat, de fet 
segurament és un dels projectes de ciutat més importants de principis del segle XXI a la nostra 
ciutat. 
 
És per això que proposem dos acords. El primer és que es faci pública, als grups de l’oposició, 
aquesta proposta inicial de Pla director de muralles que està aquí a la nostra casa ja des de fa 
bastant de temps. I en segon lloc, buscant el consens i el diàleg, també reclamem que es creï una 
taula en el si de l’Ajuntament per poder analitzar, discutir i fer les diferents aportacions en relació 
a aquest Pla director de muralles i, per tant, sotmetem a votació aquests dos acords, amb 
l’objectiu d’intentar sumar i aconseguir un Pla director de muralles en positiu per a la nostra ciutat. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com 
que no hem pogut intervenir després de la nostra moció, ens agradaria fer una sèrie de 
comentaris. 
 
Fa 3 anys que aquí només tenim una absoluta falta de respecte contra mi mateix, contra el grup 
municipal que represento, contra els 800 tortosins que ens van atorgar la seva confiança i els més 
de 2200 ebrencs de les nostres comarques i que Tortosa, com a capital, hauria de respectar. 
 
Aquest portaveu en tot moment, i més enllà del més absolut dels respectes institucionals amb tots 
vostès, hem mantingut també un absolut respecte a nivell personal. Això ja ho havia dit jo aquí 
d’alguna manera i ho reitero. 
 
Per tant, no podem acceptar de cap manera la falta de respecte que ens estan demostrant 
aquests últims 3 anys. Fins i tot, en algun moment algun punt de mala educació per part d’alguns 
de vostès, no de tots afortunadament, també ho vull reconèixer. I fins i tot, durant alguna de les 
meves intervencions hi ha hagut, doncs, ganyotes, burles, rialles i algunes altres coses que es 
poden veure perfectament a les gravacions que fa la televisió. 
 
Per tot això, i després de parlar amb els afiliats, simpatitzants, votants de Plataforma per 
Catalunya, hem  decidit el següent: 
 
Aquest grup municipal continuarà acudint, com hem fet els últims 3 anys, a totes les reunions i 
comissions que es facin. Continuarem acudint a tots els actes institucionals sempre i quan no 
estiguin polititzats i, a sobre, estiguin pagats amb diners públics. 
 
Així mateix, continuarem acudint a tots aquells actes on el consistori estigui convocat o convidat, 
com hem fet fins ara. 
 
També continuarem acudint, naturalment, a tots els plens, tant ordinaris com extraordinaris i 
presentant totes aquelles mocions que considerem oportunes per millorar la nostra ciutat, la vida 
dels nostres ciutadans i la dels habitants, ciutadans, de les nostres comarques. 
 
Ara bé, si a partir d’ara les nostres mocions, que són tan bones com qualsevol de les altres que 
vostès proposen, de fet, vull recordar-los a tots que aquest grup municipal ha donat suport a 
mocions presentades per qualsevol grup aquí representat, per tant, si les nostres mocions no 
tenen aquest mateix tractament, immediatament un cop presentada la moció i sense cap altre 
comentari ens aixecarem i marxarem de la sala. 
 
Només voldria afegir, ja per acabar, i també ho he dit alguna vegada, que això de la democràcia 
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em sembla que encara no han acabat d’entendre del tot, perquè la democràcia és anar a votar, 
evidentment, però si jo, com a persona, com a ciutadà de la ciutat em presento a unes eleccions 
amb unes sigles determinades i la gent em dóna la seva confiança, jo em mereixo el mateix tracte 
i el mateix respecte que tots vostès perquè tots estem aquí pel mateix, perquè la gents ens ha 
votat. 
 
Moltes gràcies i bona tarde i abandono la sala. 
 
 
[ EN AQUEST MOMENT EL SENYOR JORDI CASANOVA, REGIDOR I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA ]. 
 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Bé, únicament dir que nosaltres estem a favor 
d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Bé, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya ens pareix assenyat el que planteja el grup d’Iniciativa, el que el seu portaveu ha 
exposat.  
 
I també recordar que al Ple ordinari del mes passat ja vam dir que es podia començar per 
il·luminar progressivament el castell de la Suda, que potser és la part de muralla en aquest cas, el 
castell que més transcendència pot tenir també des del punt de vista turístic. I es podia començar 
per la neteja de les deixalles i males herbes que puguin haver a l’entorn i... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Perdó, senyor Monclús, demanaríem que 
estableixin... Demanaria al públic que tingués un respecte per les institucions democràtiques i que 
es comportin a la sessió plenària. 
 

*-*-* 
 
 
[ QUAN SÓN LES 20 HORES i 24 MINUTS IRROMPEN A LA SALA DE SESSIONS UN GRUP DE 
PERSONES AMB PROCLAMES EN CONTRA DE LA MONARQUIA I ELS BORBONS, AMB BANDERES I 
SÍMBOLS REPUBLICANS ]. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Lamentant molt la falta de respecte que el públic assistent té respecte a les 
institucions democràtiques, suspenem temporalment el Ple fins que es pugui reprendre amb la 
tranquil·litat necessària, que és evident que uns senyors aquí presents ho estan impedint de forma 
absolutament antidemocràtica. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
[ LA INTERRUPCIÓ DE LA SESSIÓ PLENÀRIA HA ESTAT DE 9 MINUTS ]. 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Bé, anem a reiniciar aquesta sessió plenària. En 
tot cas, senyor Monclús vostè tenia la paraula, però si em permet, òbviament crec que s’ha de fer 
un comentari i a efectes també que quedi constància en l’acta del què ha passat. 
 
En un exercici sense precedents, que jo recordi, a l’Ajuntament de Tortosa, la sessió plenària ha 
estat interrompuda. Jo he de lamentar moltíssim aquests fets. Aquesta és una institució... Perdoni, 
bé, a efectes que quedi constància a l’acta, demanaria que demanessin al secretari que 
s’incorporés, si us plau. 
 
Però bé, en tot cas, com deia i esperant que s’incorpori el secretari, deia que lamento aquests fets. 
Aquesta és una institució absolutament democràtica, elegida democràticament, que estava 
exercint les seves funcions ordinàries i que sense demanar diàleg, sense cap sol·licitud prèvia ha 
vist interromput el seu funcionament ordinari. 
 
Jo crec que aquestes són actituds que una societat democràtica no pot ni permetre ni, en cap 
moment, alimentar. És per aquest motiu que jo mateix els hi he proposat al suspendre el Ple un 
acord per a que tots els portaveus rebutgéssim aquests comportaments. Lamentablement, no tots 
els portaveus se n’han volgut fer ressò, però jo sí que deixo constància del meu malestar, la 
incomprensió, perquè quan s’ha buscat un diàleg i aquest diàleg no arriba a bon port, no es poden 
admetre aquests comportaments però es podrien arribar a comprendre. L’actitud que hem vist 
avui aquí és absolutament incomprensible.  
 
I respecte a algunes de les consignes que he sentit que es cridaven, dubto que arribin a bon port 
amb comportaments com els que hem vist aquesta tarde aquí. Algú s’hauria de replantejar si 
realment vol un futur d’un país millor, els comportaments han de ser tan antidemocràtics com els 
que hem vist aquesta tarde.  
 
Jo sóc una persona que estic obert al diàleg com a alcalde, la institució està oberta al diàleg, el 
posicionament és el que és, però comportaments d’aquest tipus són, des de la meva perspectiva, 
absolutament intolerables i no em dol “prendes” dir-ho i crec que ho hem de fer.  
 
Si ho justifiquem tot, si ho admetem tot, perquè uns m’avançaran per l’esquerra i els altres 
m’avançaran per la dreta, després arribem on arribem. Però en democràcia tot no val. I jo crec que 
aquesta és una reflexió que ens hem de fer, independentment de la posició que cadascú pugui 
mantenir sobre qualsevol cosa. 
 
I simplement era per a que quedés constància. Ja els hi he dit als portaveus que com que jo faria 
ús de la paraula, abans de continuar el senyor Monclús, si hi havia algú que volgués dir alguna 
cosa, doncs, entenia que també els hi havia de donar la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el senyor Dalmau: Miri jo, senyor alcalde, regidores i regidors, jo crec 
que també són lamentables actuacions d’aquest tipus que podrien haver-se fet d’una forma molt 
més democràtica, molt més pacifica, molt més tranquil·la però amb la mateixa força interna o 
externa, però sense fer tot el que s’ha fet. 
 
Jo crec que avui és un dia d’agraïment. I d’agraïment a una persona, i la mencionaré aquí, al rei 
Joan Carles I, que ha encarnat el punt de trobada de la majoria i una convivència en pau... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Senyor Dalmau, de veritat, si hem d’entrar en un debat 
que és estrictament del què ha passat aquí, jo, si vol pot utilitzar el torn de precs i preguntes.... 
 
Senyor Dalmau: No. No, no, si jo no vinc... Jo, senyor alcalde, si no deixa parlar i deixa parlar als 
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altres, doncs, pleguem. També me n’aniré jo, com se’n va el senyor Casanova, senyor alcalde, 
home.  
 
Escolti, és que aquí vostè fa i desfà. No senyor, o em deixa parlar o me’n vaig. 
 
Senyor Alcalde: Parli del que cregui convenient. 
 
Senyor Dalmau: Doncs ja està, home, ja està. 
 
Senyor Alcalde: Durant el temps que cregui convenient. 
 
Senyor Dalmau: No, no, el meu és molt senzill de dir, el meu és molt senzill de dir, senyor alcalde.... 
 
Senyor Alcalde: Senyor Dalmau, però haurà d’entendre que si algun altre portaveu vol rebatre’l, 
obre.... 
 
Senyor Dalmau: Que parli. Jo no li negaré el dret que té a parlar, com jo exigeixo el meu dret en 
aquesta sala a parlar. Si no me’l dóna me’n vaig. 
 
Senyor Alcalde: Però escolti, aquí qui li ha donat la paraula? 
 
Senyor Dalmau: Vostè, però ara em diu: però limitat, no parlis tant, calla. Home, o me la dóna 
extensament o no me la dóna. 
 
Senyor Alcalde: Ni li he dit que calli, ni li dit que no pugui parlar. 
 
Senyor Dalmau: Bé, senyor alcalde, puc continuar o no? 
 
Senyor Alcalde: Pot fer el que cregui convenient. 
 
Senyor Dalmau: Bé, miri, a veure, doncs ha sigut un punt de convivència en pau, impulsant junt 
amb altres institucions, no ell sol, molta gent i moltes persones, la democràcia que avui en dia 
tenim. 
 
Avui a més, jo ho he dit, que és un dia històric, que estem davant d’una oportunitat en la que 
tothom ha d’estar a l’altura necessària, en la que tothom ha d’estar a l’altura necessària, que 
pareix que hi hagi algú que això no ho està. I pareix que no volen estar. 
 
Tenim present l’esperança i la voluntat de donar un pas a noves generacions que enfrontin el 
desafiament del futur que tenim aquí davant mateix, engegant una segona transició ciutadana que 
aporti més democràcia, més igualtat, més unió i que permeti tenir unes institucions i una política 
més al servei de la ciutadania. 
 
Acabo ja, senyor alcalde, no es preocupi perquè jo sóc curt en les paraules. 
 
Les circumstàncies, les “incertidumbres” i les dificultats que viu l’Estat aconsellen, exigeix millor, 
tota la prudència necessària, dic tota la prudència necessària, que no possible, tota la necessària. 
En aquest sentit, el procés de successió ha de fer-se en un context de normalitat i estabilitat, no 
com ara jo sentia aquí el que he sentit com expressió de maduresa democràtica. 
 
En aquest sentit cal seguir l’establert en la Constitució, sense oblidar que aquesta norma bàsica 
de la nostra convivència democràtica és un text viu, que pot i deu adaptar-se a les realitats socials 
que contempla i regula, però per aquests camins, no per altres que acabem de ser espectadors. 
Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Crec que la convivència democràtica és 
absolutament essencial i no hi ha res que justifiqui el que avui hem acabat de viure, fa uns 
moments. 
 
Les institucions democràtiques no poden sofrir una actitud d’intolerància com la que hem tingut 
aquí, de cap de les maneres. Ha d’haver un respecte a la convivència democràtica, però sobretot a 
les institucions, que són les que representen al conjunt de la ciutadania i a les diferents 
sensibilitats. 
 
I no hi ha res que justifiqui que s’alteri allò que és el més sagrat, podríem dir, en sentit figurat, de 
la vida política quotidiana de les ciutats, en un cas d’un ajuntament, d’un país, en un cas d’un 
parlament, no es pot interrompre una institució, de cap de les maneres. 
 
Venim d’un trist passat amb una transició modèlica en tolerància, en renúncies, però que ha donat 
un llarg període de pau des de la discrepància i des de la pluralitat i des del reconeixement a 
diferents sensibilitats. Encetem un nou temps, que segur que s’haurà d’encetar, amb la màxima 
sensibilitat sobretot, per a que no se’n vagin les coses de les mans. 
 
I les coses no se n’aniran de les mans si li fiquem seny, si li fiquem responsabilitat, evidentment si 
li fiquem tolerància, si li fiquem comprensió i si li fiquem una gran dosi de diplomàcia i d’encarar 
els nous temps amb els nous llenguatges i amb les noves realitats, però no així, de cap de les 
maneres. 
 
Per tant, senyor alcalde, en defensa de la institució municipal, en defensa de les nostres llibertats 
democràtiques, en defensa de la ciutadania de Tortosa, tot el nostre suport, al seu costat per fer 
respectar que la sala de plens, que la institució municipal és inviolable. I per això, quan vostè ha 
proposat que dels portaveus ens suméssim a una condemna del que aquí acaba de passar, el 
nostre grup immediatament ha respost en sentit afirmatiu. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Moltíssimes gràcies per 
les seves paraules. 
 
I, efectivament, no era un suport a l’alcalde estrictament, sinó és un suport als 20 o els 19 
regidors presents en aquest moment a la sala de plens, i que ha estat violentada de forma 
incomprensible. 
 
Però en tot cas, és un tema que ja en parlarem abastament, jo crec que farem les reflexions, jo 
crec que es bo que també se’n parli i es faci algun exercici per si es tornés a repetir un 
comportament com aquests, tothom entenguéssim que és una qüestió que ha de tenir el màxim 
suport i unanimitat i no trencar-se aquesta unanimitat per moviments “curtplacistes”. Però en tot 
cas, continuem el Ple. Tenia la paraula el senyor Monclús. 
 
Els hi recordo que estàvem al punt desè de l’ordre del dia i, per tant, senyor Monclús, li tornaré a 
picar el temps perquè portem molts de minuts des de que havia començat en l’ús de la paraula. Té 
la paraula quan vulgui. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el senyor Monclús: Bé, jo veig que, com s’ha fet evident, podem 
seguir i només reitero el que ja havia dit, que al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya ens pareixia assenyat el que havia presentat com a moció el grup d’Iniciativa i que el 
nostre vot és afirmatiu. 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, si un mira el Pla d’acció municipal, del que tant s’omple la boca el Govern de 
Convergència i Unió, pot observar com dins de l’apartat de Cultura, l’acció 236 indicava que 
l’Ajuntament havia d’aprovar per l’any 2012 un Pla director de muralles, com una de les mesures, 
com he dit, en l’àmbit de la Cultura.  
 
Un Pla director de les muralles que el Govern municipal programa i executa l’any 2012, a executar 
l’any 2012, quan dos anys abans ja l’havia fet la Generalitat. Suposem que aquesta és la tàctica 
del Govern, no?, de dir, amb dades falses dir que el PAM es va executant i pensant que la 
ciutadania tot s’ho creu. 
 
En aquesta línia, al mateix PAM figurava una mesura, la 376, també per al 2012: el 
desenvolupament del Pla, aquesta vegada als Serveis al Territori. Avui, dos anys després, el Pla ni 
està ni se l’espera. 
 
I ha de ser un grup de l’oposició, en aquest cas Iniciativa per Catalunya Entesa per Tortosa, el que 
demani una cosa tan de calaix: que es faci públic i que es creï una taula per fer-hi aportacions. 
Senyor Jordan, recolzament tot, absolutament tot. Esperances no sé, poques. Les mateixes 
esperances que tenim posades en la taula de la pobresa energètica, que no sé com s’acabarà; o 
bé en el grup de treball de les piscines que, segons sembla teníem que tenir un projecte damunt la 
taula en tres setmanes i ja fa cinc mesos. No sé, ja veurem com s’acabarà tot. 
  
Sap el que passa, senyor Jordan? Que vostè, jo penso, que té molt bones intencions i aporta molt 
bones idees i vol encetar gran projectes, però està davant uns senyors que jo penso que no en fan 
cas de les seves idees. No sé.  
 
Miri, sense haver escoltat a la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, no sé, “ojalà” 
m’equivoqués, “ojalà” m’equivoqués, però entrarà en allò de: i vostès què feien, i què van fer 
abans i què no van fer abans.  
 
Jo, desenganyis, i “ojalà, ojalà” tirés endavant la moció, però miri, igual que l’aprovin com que no 
l’aprovin serà el mateix, perquè si l’aproven Tortosa perdrà, si no l’aproven Tortosa perdrà, perdó, i 
si l’aproven bé, doncs “en el sueño de los justos”. 
 
A pesar d’això, i esperant que Convergència i Unió li aprovi la moció, nosaltres, com no podria ser 
d’una altra manera, donarem recolzament a la moció que presenten. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta 
moció no comptarà amb el nostre suport i no comptarà amb el nostre suport perquè ja ho sap 
vostè, perquè ja li vaig explicar en comissió informativa el que ens està presentant aquí. Vaig 
explicar-ho a vostè i també a la resta de portaveus. El senyor no és membre de la Comissió de 
Territori però tampoc li han explicat el que vaig explicar en aquell moment, que és el que realment 
succeeix respecte al Pla director de muralles. 
 
Perquè, en primer lloc, ens demana coses que no són certes, o està dient coses que no són certes. 
Ens diu que el Pla estava executat entre els mesos de juliol i novembre de 2010 i això 
absolutament fals i vostè ho sap i així li vaig dir, perquè no estava executat i, sinó, ho demostra 
que estava executat, perquè no ho estava. 
 
La primera vegada que se’ns va presentar aquest Pla estàvem al 2011, no estàvem al 2010. Se’ns 
presenta una proposta de Pla absolutament incompleta, sense contemplar tot el que havia de 
contemplar un Pla director de muralles i nosaltres diem que això no és una proposta, això no és un 
Pla que pot tirar endavant. I, per tant, a partir d’aquí el Departament de Patrimoni, el Departament 
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de Cultura el que fa és que comença la seva revisió. 
 
I és el Departament qui el fa, no l’Ajuntament de Tortosa. És el Govern de la Generalitat qui el fa. 
Per tant, nosaltres no podem fer pública una proposta de Pla director que no se’ns ha entregat 
encara a l’Ajuntament de Tortosa, com també li van contestar des del propi Departament de 
Cultura al seu grup parlamentari, que li van dir exactament el mateix que li estic dient avui. Per 
tant, nosaltres no podem a dia d’avui fer públic una cosa que no tenim. 
 
I a més a més, no tenim cap intenció d’amagar res perquè no ens aporta res amagar això. Vull dir, 
és que és el que també haurien de veure, no sé exactament què és el que ens pot portar a 
nosaltres com a rendiment no fer públic una cosa que tenim. 
 
I després, ens demana també crear una taula sobre el Pla director. Jo li diria: que no els hem 
explicat sempre tots els plans que hem  anat aprovant? Que no vam tenir o que hem anat abans 
d’aprovar, que hem anat presentant aquí a l’Ajuntament quan els hem tingut? Que no vam fer ara, 
recentment, una reunió per explicar-los el Pla especial o la Carta de colors prèviament a poder-ho 
portar a explicació, per a que poguessin fer aquelles aportacions que creguessin convenients? 
Doncs exactament passarà amb el Pla director de muralles, que quan el tinguem no ens cal crear 
cap taula, perquè sempre es convoquen a tots els portaveus i a nivell tècnic es fa el mateix. 
 
Per tant, no creiem que tingui cap sentit i no procedeix una moció d’aquest tipus. Quan tinguéssim 
el Pla, quan la Generalitat l’acabi, quan ens l’entregui es presentarà el Pla a tots els grups 
municipals, podran dir el que vulguin i el portarem a aprovació d’aquest plenari, que és a qui li 
correspondrà aprovar-lo quan realment estigui acabat i quan realment estigui executat per l’òrgan 
que ho està fent, que és el Govern de la Generalitat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer 
lloc agrair, com no podia ser d’una altra manera, a tots els grups municipal de l’oposició que han 
votat a favor d’aquesta proposta, a excepció, una vegada més, de Convergència i Unió que amb la 
seva majoria absoluta tomba una proposta en positiu, una proposta del futur de Tortosa, on 
bàsicament estem reclamant que se’ns doni aquesta proposta inicial que existeix i està aquí a 
l’ajuntament de Tortosa, i ara ho explicaré, del Pla director de muralles i, a més a més, que es 
pugui crear una taula de consens amb tots els grups polítics, precisament per analitzar-ho i per a, 
entre tots, poder fer una proposta molt millor. 
 
Jo volia recordar que jo mateix, com a regidor, he demanat vàries vegades aquesta proposta inicial 
de Pla director i sempre he trobat la negativa per part de l’equip de Govern de Convergència i Unió. 
I ens deien el que acaba de dir la senyora Roigé, que no existia aquesta proposta inicial de Pla 
director, però la sorpresa va ser, i la gent de Tortosa ho ha de saber, que la setmana passada la 
regidora Cinta Galiana i jo mateix, buscant un expedient aquí a l’Ajuntament en relació al Pla 
especial del nucli antic, vam trobar aquesta proposta inicial del Pla director de muralles aquí als 
serveis d’Urbanisme del nostre Ajuntament, tot subratllat, amb diferents interrogants, amb 
diferents aportacions que s’havien fet a nivell tècnic i, per tant, això demostra que aquesta 
proposta de Pla inicial del Pla director de muralles sí que existeix i que està aquí al nostre 
Ajuntament i que l’equip de Govern no vol ensenyar-lo a l’oposició. És precisament per això que 
hem fet avui aquesta proposta, per intentar buscar el que abans comentava l’alcalde: diàleg, 
consens, treballar tots conjunts pel bé de la nostra ciutat. 
 
Lamento, per tant, l’actitud una vegada més de Convergència i Unió. Lamento, a més a més, que 
s’hagin dit coses que no són certes i recordo que això ja ha passat en vàries ocasions, que se’ns 
han rebutjat propostes de consens i de diàleg, com la que vam proposar en relació al Pla 
estratègic de ciutat, una de les promeses de Convergència i Unió, que també desprès de ja més de 
7 anys de govern ha quedat en no res, com també va passar amb una comissió que vam proposar 
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des del nostre grup per a que entre tots intentéssim pactar una candidatura per al Patrimoni de la 
Humanitat, o altres i altres propostes en positius que hem fet. 
 
Per tant, lamento aquesta actitud i també, pel respecte dels 5 professionals que van fer aquesta 
proposta inicial del Pla director de muralles, que no eren polítics sinó que eren professionals, 
l’arquitecta Vera Hofbauerová, Albert Curto i Cinta Montañés com a historiadors, Àlvar Arasa com a 
geòleg i Ferran Josep Royo. Per respecte a ells, perquè van fer un treball molt important, jo crec que 
també caldria no parlar en els termes en que ha parlat la portaveu de Convergència i Unió. 
 
Hem dit moltes vegades que les coses es poden consensuar i fer diferents i des del nostre grup, en 
relació a les piscines, ja els hi vam dir: vostès fa uns anys van proposar unes piscines faraòniques, 
inviables i van tirar pel dret i no van tenir per a res en compte la nostra opinió. 
 
Després...
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Senyor Jordan, supera en escreix els 3 minuts que 
li corresponen. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Després de 7 anys, si em deixa acabar, després de 7 
anys les piscines al final les han de consensuar després del seu fracàs, esperem que amb el Pla 
director de Muralles no passi el mateix. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: moltes gràcies. L’únic comentari és que vostè ha 
anomenat unes persones, jo crec que això no és molt adient. En cap moment es pot qüestionar la 
professionalitat de ningú, ni l’ha qüestionat ningú. Crec, i seria bo, que del debat polític deixessin a 
banda els tècnics. 
 
En tot cas, vostès poden fer el que creguin convenient, però jo és una recomanació que sempre he 
mantingut i que continuaria mantenint. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), PSC 
(3), ERC (2) i PP (1); onze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU; i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de 
PxC. 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA MILLORA 
DEL PONT DE L’ESTAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i 
acceptades per tots els grups que la subscriuen: 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'actual Pont de l’Estat, principal via de comunicació entre Ferreries i dins Tortosa, es troba en el 
mateix emplaçament que un d'anterior, inaugurat el 1911 i destruït durant la Guerra Civil. Projectat 
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per l’enginyer Eduardo Torroja, va ser construït mitjançant una tècnica innovadora, la soldadura 
elèctrica, i es va finalitzar el 1941. 
 
Amb l’arribada de la democràcia, després del restabliment de la Generalitat de Catalunya, aquest 
pont i diverses vies de comunicació de Tortosa van passar de l’Estat a la Generalitat, com a 
responsable de la gestió de la xarxa viària comarcal. Posteriorment, el 29 de juliol de 1994, se 
signava un conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat, pel qual es traspassarien diverses carreteres en zona urbana a 
titularitat de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
El conveni esmentat, signat pels aleshores alcalde Sr. Vicenç Beguer Oliveres i conseller Sr. Josep 
Maria Cullell Nadal, preveia en el seu punt cinquè el traspàs a l’Ajuntament del pont de l’Estat, així 
com de múltiples trams viaris: avinguda Generalitat, avinguda de l’Estadi, Antiga Carretera de 
València, carrer Tarragona, avinguda Felip Pedrell, avinguda Lleida, passeig de Joan Moreira, carrer 
de Rosselló, o l’Antiga Carretera de Xerta a Jesús i el Camí Vell d'Alfara a Tortosa. 
 
A canvi d'assumir l’enorme cost de manteniment que representa tota aquesta xarxa per part de 
l’Ajuntament, en el punt setè del mateix conveni, la Generalitat es comprometia a sufragar el cost 
de "construcció i pavimentació de les calçades, segons els projectes aprovats per ambdues 
administracions". Molta gent encara recorda l’asfaltat que, curiosament, va tenir lloc el juny de 
1999, just abans d'unes eleccions municipals. 
 
A diferència del que és habitual en acords d'aquest tipus entre administracions, doncs, no es 
contemplaven les millores estructurals i de seguretat que de bona fe correspon garantir a 
qualsevol pont abans de transferir-lo, de la mateixa manera que quan un ciutadà o ciutadana 
transfereix un camí al municipi esta obligat a entregar-lo en condicions òptimes, perquè si no es 
així l’Ajuntament no l’accepta. Tampoc es preveia cap mecanisme per tal que la Generalitat donés 
suport a l’Ajuntament per al seu manteniment. Amb l’acceptació d'una responsabilitat així per part 
de l’Ajuntament, a canvi d’una simple pavimentació, Tortosa va assumir per sempre una hipoteca 
en condicions clarament desfavorables. 
 
Finalment, el 7 de maig de 2008, mitjançant Resolució del llavors conseller de Política i Territorial i 
Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal Farreras, la Generalitat finalitza el procés de transferència del 
pont de l’Estat a l’Ajuntament de Tortosa, entre altres vials pendents de traspàs, un cop 
realitzades les diverses actuacions d'asfaltat previstes. 
 
De resultes de tot l’anterior, l’Ajuntament de Tortosa és l’únic titular d'una infraestructura que, a 
nivell estructural, comporta i comportarà una despesa de manteniment molt important. Així 
mateix, el pont no ofereix les garanties necessàries per al trànsit de vianants, malgrat que un gran 
nombre de tortosins el travessen diàriament a peu, en molts casos diverses vegades. 
 
Les baranes horitzontals de que disposa són fàcilment escalables, amb espais entre elles 
superiors a 11 centímetres, en que passa el cap d'un nen. La seva configuració no s'ajusta ni de 
lluny a les normes que fa molts anys que estableix el Codi tècnic de l’edificació. De fet, la norma 
UNE 85237:1991 de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), en vigor des 
del 10 de juny de 1991 (tres anys abans de la signatura el primer conveni), ja establia que en una 
barana d'aquestes característiques no hi ha de passar un objecte que superi els 11x25 
centímetres, entre d'altres criteris de seguretat elemental. 
 
Així mateix, la desaparició fa anys de les baranes secundaries que separaven la calçada i la vorera 
en els accessos al pont, junt a l’estretor de la mateixa vorera i la mala qualitat de la seva 
superfície, comporta un risc de caigudes en una zona on els vehicles agafen acceleració aprofitant 
l’amplada del vial. 
 
Per tant, pels fets anteriorment esmentats, el grup municipal d'ERC proposa al Ple l’adopció dels 
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següents acords: 
 
1. Que en el termini màxim de dos mesos, es realitzi un estudi entorn a la normativa de la barana 

horitzontal del pont i, si resulta preceptiu, realitzar les actuacions que se’n deriven.  
 
2. Que s’estudiï la possibilitat de realitzar millores funcionals i estètiques al pont de l’Estat i 

s’implementin. 
 
3. Que es busqui la col·laboració de la resta d’administracions públiques i altres institucions als 

efectes de poder fer front a les despeses o inversions que es deriven dels punts anteriors.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a l’exposició de la proposta, el senyor Alcalde diu: Aquesta, senyor secretari, tal i com 
ja li he avançat abans de començar, és una proposta que ha estat transaccionada  i consensuada. 
Vostè no té els text, però ja li farem arribar i els 6 punts es converteixen en 3. Encara que algú 
llegeixi literalment li farem arribar per escrit per a que consti també literalment a l’expedient. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor 
Josep Felip Monclús i Benet: Bé, gràcies. Si ens situem davant de mercat a la vora del riu, mirem 
riu avall a l’esquerra veurem el que quan jo era menut dèiem el pont del Carril, avui en dia la gent 
ja li està dient el pont Roig. 
 
És una via que s’ha convertit en un goig per a la ciutat. Però si girem la visada riu amunt veurem el 
pont de l’Estat que no fa el mateix goig que el pont Roig. Pont de l’Estat que li hem dit perquè tots 
podem recordar que, bé tots podem recordar, tots sabem que a l’any 1941 l’Estat el construeix i 
l’inaugura i que ha sigut durant molts anys, i és encara, la principal via de comunicació entre el 
que és Ferreries i dins Tortosa. 
 
Quan va arribar la democràcia i després del restabliment de la Generalitat de Catalunya, tant 
aquest pont com diverses vies de comunicació, que eren carreteres que passaven per dins la 
ciutat, van ser traspassades a la Generalitat, perquè era el responsable de la gestió de la xarxa 
viària comarcal. 
 
I arriba el 29 de juliol de 1994 on se signa un conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat pel qual es traspassaven 
aquestes diverses carreteres i, entre altres, es traspassaven a l’Ajuntament i, entre altres també, 
el pon de l’Estat. 
 
Aquest conveni el va signar el que llavors era l’alcalde, el senyor Vicent Beguer, i el que era 
conseller, el senyor Josep Maria Cullell Nadal. Aquest conveni preveia, en el seu punt cinquè, el 
traspàs a l’Ajuntament del pont de l’Estat així com de múltiples trams viaris: avinguda Generalitat, 
avinguda de l’Estadi, antiga carretera de València, carrer Tarragona, avinguda Felip Pedrell, inclús 
la carretera que té Jesús de Jesús a Xerta, el camí vell d’Alfara a Tortosa. I a canvi d’assumir el 
cost de manteniment que representa tota aquesta xarxa per a l’Ajuntament, en el punt 7è 
d’aquest conveni que es va signar a l’any 1994 la Generalitat es comprometia a sufragar el cost de 
construcció i pavimentació de les calçades segons els projectes aprovats per les dos 
administracions. 
 
A diferència del que és habitual en acords d’aquest tipus entre administracions, no es 
contemplaven les millores estructurals i de seguretat que de bona fe correspon garantir a 
qualsevol pont abans de transferir-lo. 
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Per tant, quan acceptem una responsabilitat així per part de l’Ajuntament que hi havia llavors, a 
canvi d’una simple pavimentació, Tortosa assumeix una hipoteca en condicions clarament 
desfavorables. 
 
Tot això va fer la seva evolució i finalment el 7 de maig de 2008, mitjançant una Resolució del que 
llavors era conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el senyor Joaquim Nadal Farreres, la 
Generalitat finalitza el procés de transferència del pont de l’Estat a l’Ajuntament de Tortosa, a més 
d’altres vials pendents de traspàs. 
 
Les baranes horitzontals de que disposa el pont de l’Estat són fàcilment escalables perquè l’espai 
que queda entre elles, a part de que són horitzontals, és superior a 11 centímetres i pot passar el 
cap d’una criatura. 
 
Per tant, dels fets anteriorment esmentats, el grup municipal d’Esquerra proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords que han sigut consensuats, com bé ha dit el senyor alcalde: 
 
Primer: que en el termini màxim de dos mesos es realitzi un estudi entorn a la normativa de la 
barana horitzontal del pont i, si resulta preceptiu, es realitzin les actuacions que se’n deriven.  
 
Segon: que s’estudiï la possibilitat de realitzar millores funcionals i estètiques al pont de l’Estat i 
que es portin a la pràctica, o sigui, que s’implementin. 
 
I tercer: que es busqui la col·laboració de la resta d’administracions públiques i altres institucions 
als efectes de poder fer front a les despeses o inversions que es derivaran o que es deriven dels 
punts anteriors. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo de la 
moció el que em xoca o el que veig molt remarcable és com es van fer en aquella època a 
l’Ajuntament de Tortosa les coses, i parlo per justícia, no quan manaven el tripartit, per dir-ho 
d’alguna forma, no?, durant aquest període llarg de fa molts anys, i entre altres períodes també ha 
passat, tot era dir sí “bwana” a Barcelona en tot el que aquesta, és a dir, el partit que governava a 
Catalunya i a Barcelona i a la Generalitat ens imposava. 
 
Que ens teníem que empassar l’enorme cost de mantenir la xarxa de carreteres i el pont de l’Estat 
transferit a l’Ajuntament a canvi d’una quincalla, asfaltar quatre carrers abans de les eleccions, 
com diu la moció?, pos doncs sí “bwana”.  
 
Que si teníem que assumir l’enorme cost de les millores estructurals i de seguretat del pont del 
Estat? Doncs també, sí “bwana”. 
 
Que si la Generalitat no ens atorga cap ajut o recolzament? Doncs el mateix, sí “bwana”. I així 
donant-ho tot sense rebre res a canvi. I res a canvi no ho rep la ciutat i sobretot també els tortosins 
i tortosines, em refereixo, lògicament. Patètic, “vamos”, indignant. 
 
Estem totalment d’acord en que les baranes actuals revesteixen un perill latent, latent que no real, 
gràcies a déu, especialment per a la gent menuda i que per això no compleixen amb la normativa 
vigent al respecte. 
 
Tanmateix, estem d’acord en que cal millorar la seguretat en els accessos al pont, ampliant alhora 
i el possible, en la mesura del possible, l’amplitud de les voreres. Com també estem d’acord amb 
la proposta de repintar el pont. Per tot això, el nostre posicionament serà favorable a la moció amb 
les correccions que, com ha dit el regidor, s’han fet en Junta de Portaveus. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde. Regidors, regidores, el nostre grup 
municipal també votarà favorablement a aquesta proposta perquè pensem que, més enllà del 
passat, és de sentit comú que calen millores al pont de l’Estat o el que la gent popularment coneix 
com a pont vell. 
 
És cert, no?, que en aquests moments l’antic pont del ferrocarril està lluint molt, a més a més ara 
també amb aquesta intervenció artística, un pont del ferrocarril que també hem de recordar que 
és una de les poques inversions que ha fet l’Estat espanyol durant els últims anys a la nostra 
ciutat i crec que també és just recordar-ho. I en aquest sentit pensem que és cert, no?, que al pont 
de l’Estat calen millores i, sobretot, són més evidents que mai quan un compara amb el pont del 
ferrocarril. 
 
Ara bé, aquestes millores, vostès ho comentaven, que havien d’anar també acompanyades 
d’ajudes d’altres administracions, i sobretot aquí estem parlant de la Generalitat de Catalunya. És 
per això que el nostre grup municipal avui també anuncia aquí que per als propers pressupostos 
de la Generalitat, pressupostos que fins al moment els han aprovat Convergència i Unió amb el 
suport d’Esquerra Republicana, presentarem, a través del nostre grup parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya, una moció, una esmena, perdó, per a que hi hagi una incorporada una partida per a la 
millora del pont de l’Estat de Tortosa i esperem que en aquell moment i en aquell debat Esquerra 
Republicana voti a favor d’aquesta proposta i, per tant, també pugui fer millores al nostre pont vell. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i 
senyors regidors, senyor Monclús, votarem que sí, i ara ja sense les reserves i la molta precaució 
en que volíem fer-ho abans de que s’hagi consensuat i canviat els termes de la moció. 
 
Perquè en la moció que presentaven vostès nosaltres compartíem el fons i el motiu, però no 
compartíem les formes, en absolut. Creiem que per presentar mocions en aquest Ple s’ha de 
treballar una mica més, que s’ha de ser una mica més seriós i aprendre i conèixer quins són els 
procediments de l’Administració i en què ens trobem. 
 
De forma breu li explicaré el que nosaltres pensem: que no es pot demanar la revisió d’un conveni 
que va complir el seu objectiu i que va deixar d’existir en acceptar l’Ajuntament la titularitat del 
pont de l’Estat al 2008. 
 
Ja sé que vostès volen guanyar les eleccions sense mullar-se, ja ho sé, ja ho sé, i com allò que es 
diu en el futbol, no?, sense baixar de l’autobús, però creiem que la proposta no es pot agafar per 
cap costat, no s’agafava. 
 
El pont de l’Estat és de titularitat municipal, nosaltres creiem en la autonomia municipal, no sé si 
vostès no però nosaltres sí. Una altra cosa és com ara s’ha fet, no?, que es presenta una moció 
per instar a l’Ajuntament que arregli i prioritzi el seu arranjament. Una altra cosa és que es 
presenti una moció demanant que se sol·licitin subvencions per a arreglar-ho, per fer el 
manteniment, d’acord. Però ara, demanar en un conveni, quan a l’any 2008 la Generalitat de 
Catalunya ja li va cedir a l’Ajuntament la titularitat del pont de l’Estat després d’arranjar-lo, creiem 
que no és de rebut.  
 
Jo no seré tan fal·laç d’entrar-li a dir que al 2008 vostès estaven al Govern de Tortosa, al costat de 
Convergència i Unió i essent alcalde el senyor Bel, també al Govern de la Generalitat, i no van dir 
res de tot això que argumenten ara, però bé, aquests arguments amb tant poc de crèdit ja li deixo 
per a la senyora Roigé jo. 
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Per últim, una qüestió no menor, però que no menys important, no? El pont de l’Estat és un 
monument i com a monument és una magnífica obra d’enginyeria, com vostè diu a la moció, 
d’Eduardo Torroja i, per tant, s’entén que així s’ha de tractar. Ja seran els tècnics i el servei de 
Patrimoni qui diguin com s’ha d’arranjar, i per això ho posen ara aquí a la moció, les baranes 
horitzontals que, certament, amb la normativa actual no compleixen, però van fer el mateix al 
pavelló del Temple: els tècnics van dir quines eren les solucions. Perquè entenc que com a 
monument s’ha de donar una solució. 
 
Nosaltres entenem que aquesta moció era un invent. Veig que ara s’ha corregit, perquè sí que 
volem que s’arregli el pont, les voreres del pont, les de Tortosa i del pont, que es pinti, que es faci 
el manteniment de forma correcta. I per això, per un exercici de responsabilitat, que moltes 
vegades vostès no tenen, votarem i ja hem dit que sí, ara ja convençuts perquè compartim el fons i 
també compartim la forma. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Monclús, com vostè ha llegit el discurs que portava preparat de casa, jo també li diré el que jo 
pensava a dir al seu moment perquè, en tot cas, hem arribat a una transacció a proposta de 
Convergència i Unió, perquè és qui ha redactat els tres punts que al final acaben essent el que 
aprovem avui, no en Junta de Portaveus, no amb aportacions de tots els portaveus ni amb 
aportacions d’Esquerra Republicana, sinó que Convergència i Unió ha fet una proposta de tres 
punts i aquests tres punts són els que avui s’aproven a aquest plenari. Però en tot cas, com veig 
que vostè ha seguit la mateixa línia del que portava en un principi, per part de Convergència i Unió, 
aquesta portaveu també parlarà en els mateixos termes que pensava parlar abans de començar el 
Ple, que és dir-li el que també li he dit al senyor Roig abans, que clar, aquí ens està parlant d’una 
proposta que ens remet, ens parla de l’any 94 però que realment quan es porta a terme, quan es 
fa executiva és a l’any 2008. 
 
I qui governava l’Ajuntament de Tortosa l’any 2008? Esquerra Republicana, que estava asseguda 
aquí. I qui governava al Govern de la Generalitat? Esquerra Republicana, que també estava allà. 
Per tant, a partir d’aquí és una de les coses que ens tenen acostumats els d’Esquerra, que és, bé, 
al seu moment, després, els agafen uns remordiments de consciència i no recorden que van ser 
ells qui van fer, van portar a terme aquests actes al seu moment. 
 
Per tant, dir-li que després de 6 anys ens porti aquí una moció que continua amb el mateix debat, 
dient que es va fer molt malament, que tal... , si es va fer molt malament, també ho van fer 
malament vostès, més que altres, més que el propi Ajuntament, perquè al final qui va fer la cessió 
sense estar en totes les condicions que haurien d’estar va ser un Govern on estava Esquerra 
Republicana de Catalunya i no Convergència i Unió. 
 
Per tant, vostès haurien d’haver pensat una mica això o, al menys, tenint en compte que al final 
hem arribat a un acord i que hem fet aquesta reflexió prèvia, no portar el mateix discurs dient el 
malament que està, el malament que es va fer i tot el malament que ho van fer els diferents 
governs que estàvem en aquell moment. 
 
Dir-li que, ja li hem dit també anteriorment, que no és de compliment, no és de compliment aquella 
normativa, per tant no és efectiva a l’hora de poder-se fer aquesta modificació, però que en tot 
cas, tenint en compte que nosaltres també estem d’acord en que cal fer una millora del pont, no 
només pel que fa a les baranes, sinó pel que fa a tots els seus elements en quant a la seva 
estètica, en quant a la seva funció, hem portat a terme aquesta proposta de transacció, que estem 
també molt satisfets que haguem arribat a l’acord de tots els grups presents avui al plenari. 
 
Però que, en tot cas, entenem que deslleialtat que vostè ha parlat, és deslleialtat el que ha fet 
posteriorment no recordant qui governava en aquell moment i portant el mateix discurs que ha 
portat en aquesta sessió plenària. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. En principi agrair que tothom 
vegi la necessitat de que el pont de l’Estat se li ha de fer “algo”, tant per millorar la seguretat, o 
sigui, la seva funcionalitat, com per millorar la seva estètica. 
 
La moció que nosaltres presentem no és per estirar les orelles a ningú en el passat, vull dir, llavors 
es va fer el que es va fer. En aquests moments pensem que al comparar i mirar riu avall i riu amunt 
hi ha molta diferència i pensem que una ciutat que vulgui apostar pel turisme tenim elements, 
com abans s’ha parlat, amb les muralles, amb el castell de la Suda, amb la façana fluvial, amb els 
ponts, que s’han de ficar en valor a fi i efecte de que sigui un motiu d’atracció per als visitants que 
vinguin a la nostra ciutat i per fidelitzar-los turísticament. 
 
Dir-li al senyor Enric Roig que és lícit, penso que tots els grups que es presenten a les eleccions, 
siguin quines siguin, les volen guanyar. I suposo que tots els grups, en la mesura que poden, 
s’esforcen. Ningú pretén guanyar res sense baixar de l’autobús, tot i que és un terme futbolístic. 
 
I també no vull analitzar la importància de lo del passat, el que va passar ja va passar, vull dir, 
Esquerra Republicana, el que està clar, és que no governava el Departament de Política Territorial i 
obres Públiques i que no era l’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa en aquells moments. 
 
Però tot això, aquest conveni arranca del 94, no de quan s’acaba portant a la pràctica. Per tant, 
benvinguda és que tothom tingui ganes de tirar endavant aquesta moció i tant de bo el nostre 
pont, el pont de l’Estat, que és de l’Ajuntament de Tortosa i per això dic el nostre pont, amb l’ajuda 
de les administracions superiors, que tenen més recursos econòmics, doncs, llueixi igual que el 
que hi ha riu avall. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA DE REBUIG DE LA LLEI 
9/2014 DE TELECOMUNICACIONS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa Entesa per 
Tortosa: 
 
“ Atesa la recent aprovació de la "Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones" que 
introdueix importants reformes en el desplegament de xarxes de telefonia mòbil i la prestació de 
serveis de comunicacions electròniques a les ciutats. 
 
Atès que en els últims 15 anys s'ha donat un augment exponencial d'una nova contaminació 
ambiental, provinents dels camps electromagnètics artificials d'alta freqüència, fàcilment 
constatable en l’expansió de les radiofreqüències per la implantació de les xarxes de telefonia 
mòbil i una interminable llista de dispositius de tecnologia sense fil. 
 
Atès que l’impacte local provocat per les antenes de les estacions base de telefonia mòbil és 
especialment rellevant com queda reflectit en el "Eurobarómetro Especial sobre camps 
electromagnètics" del 2010, en les nombroses denúncies de conglomerats de càncer a l’entorn de 
les antenes i en les innombrables mobilitzacions i peticions veïnals manifestades a nivell 
municipal en tot el territori espanyol. 
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Atès que la situació actual del nostre municipi en relació amb la problemàtica mencionada al 
paràgraf anterior és molt pitjor que aleshores, no tan sols per la recent aprovació de la nova "Ley 
de telecomunicaciones", sinó també perquè la normativa sobre l’exposició del públic en general 
als camps electromagnètics és actualment considerablement més permissiva que aleshores 
(derogació del "Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de 
telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació" de la Generalitat de Catalunya", a favor 
del "Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas" 
estatal). 
 
Atès que aquesta preocupació ciutadana està en sintonia amb les nombroses crides que, des de 
diferents àmbits (científics, institucions europees i internacionals, jurídics), insten a les 
administracions públiques a aplicar el principi de precaució (recollit en la Llei 33/2011, de 4 
d'octubre, general de salut pública), davant aquests contaminants ambientals alertant-nos del seu 
risc potencial per a la salut de les persones, especialment en la infància, la joventut, les dones 
gestants i altres grups sensibles. 
 
Atès que entre les recomanacions i alertes des del camp científic, destaca la revisió bibliogràfica 
de més 3.800 estudis científics i treballs sobre l’exposició a camps electromagnètics (CEM) del 
pannell internacional de científics del “Grup Bioinitiative" (2007/2012), que constaten (igual que 
en la Monografia de la “International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS)" del 2010 
sobre els efectes no tèrmics dels camps electromagnètics), que els nivells existents de seguretat 
pública són inadequats per protegir la salut pública. 
 
Atès que diferents sentències del Tribunal Suprem ja van reconèixer (si no suposen inseguretat 
jurídica o facultat omnímoda) la competència municipal de protecció sanitària a la població per 
reduir nivells d'exposició als camps electromagnètics, establint mesures addicionals de protecció a 
les establertes en el Reial decret 1066/2001 (fixant llindars d'exposició menors i espais protegits 
en el planejament urbanístic). 
 
Atès que en aquest sentit, la Llei general de telecomunicacions sotmet directament el 
desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques a les disposicions del Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme, en nom de la competència exclusiva de l’Estat, usurpant la 
competència municipal per atorgar llicències (perdent l’estudi de l’avaluació ambiental) i les 
competències municipals i autonòmiques en el camp de les telecomunicacions (medi ambient, 
ordenació urbana i territorial i salut pública), amb les següents conseqüències: 
 
Per totes aquestes raons, el grup municipal d'Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa a l’Ajuntament 
en Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER - Mostrar el rebuig a la Llei 9/2014 de telecomunicacions per atemptar contra 
l’autonomia municipal i autonòmica i eleva al Govern central la proposta que qualsevol reforma 
que afecti a les entitats locals i autonòmiques haurà de comptar amb la participació de les 
mateixes. 
 
SEGON - Comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la Llei de 
telecomunicacions tingui en compte el dret a la salut i a la vida per sobre dels beneficis econòmics 
i no atendre solament als interessos de la indústria. 
 
TERCER - Instar al Govern central al fet que promogui un desplegament de les telecomunicacions 
segur i saludable escoltant a tots els actors afectats per la Llei: els governs autonòmics i locals i 
especialment a la societat civil (associacions i col·lectius implicats) i als científics experts 
independents (les seves recerques i els seus punts de vista), atenent a les recomanacions de la 
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Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (maig del 2011) sobre "Perills 
potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient", així com als 
convenis internacionals relacionats (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat de 2006, i el Conveni de Aarhus de 1998, sobre l’accés a la informació). 
 
QUART – Donar trasllat d'aquest acord als grups parlamentaris del Congrés de los Diputados, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federación 
Española de Municipios. “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Jordan  
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor 
Jordi Jordan i Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, portem a consideració del Ple una 
moció per a que l’Ajuntament rebutgi la Llei 9/2014, de telecomunicacions, aprovada amb els vots 
del Partit Popular al Govern central, també amb majoria absoluta. 
 
És una Llei que s’ha aprovat recentment al Congrés dels Diputats i que preveu tota una sèrie 
d’aspectes en relació al desplegament de les xarxes de telèfons mòbils a les ciutats i als pobles de 
Catalunya i de tot l’Estat. I en aquest sentit, és evident que hi ha una sensació i també, en part, 
una realitat i és que durant els últims 15 anys, a partir del creixement d’aquestes noves 
tecnologies, ha aparegut una nova contaminació ambiental que és la que es coneix com la que es 
desprèn dels camps electromagnètics. 
 
En aquest sentit, les noves tecnologies aporten elements positius, elements també negatius, i en 
aquest cas un dels elements preocupants són les conseqüències que poden tenir aquests camps 
electromagnètics per a la salut. 
 
Hi ha diferents aspectes com l’Eurobaròmetre de l’any 2010, on hi ha precisament molts informes 
que parlen sobre la relació que pot haver entre malalties com el càncer en l’entorn de les antenes 
o també hi ha més de 3800 estudis científics que diuen que moltes vegades els nivells, no?, sobre 
els camps electromagnètics poden ser inadequats i afectar a la salut de les persones, sobretot en 
relació al que és la intensitat dels senyals. 
 
Aquesta Llei no té en compte tot això que ara comentàvem i, a més a més, usurpa les 
competències dels ajuntaments i de les comunitats autònomes a l’hora d’atorgar llicències per a 
les antenes, com sí que abans passava. 
 
És per tot això que proposem al Ple municipal del nostre Ajuntament quatre acords. El primer, 
evidentment, rebutjar aquesta Llei 9/2014, de telecomunicacions per atemptar contra l’autonomia 
municipal i també autonòmica que es va aprovar ara recentment. 
 
En segon lloc, comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la Llei de 
telecomunicacions tingui en compte el dret de la salut i la vida de les persones per sobre dels 
beneficis econòmics i, per tant, no atendre només els interessos de les empreses. 
 
El tercer punt que proposem és instar al Govern central al fet que promogui un desplegament de la 
Llei de telecomunicacions segur i saludable, escoltant a tots els actors afectats i, per tant, governs 
com el de la Generalitat, ajuntaments com el nostre, als científics experts independents i a les 
seves recomanacions que s’han fet al Consell d’Europa, així com també als diferents convenis 
internacionals que hi ha al respecte. 
 
I, evidentment, el quart punt és comunicar-ho a les diferents institucions i, per tant, portem a 
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consideració de tots vostès l’aprovació d’aquesta moció. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, aquí 
per no perdre el costum tornem a tenir una moció amb vocació parlamentària, és a dir, una moció 
que, per si no hi haguessin prou temes municipals per debatre i arreglar, porta a debat municipal 
una Llei estatal que ha tingut més, bastant més de 100 esmenes en el Congrés i en el Senat i, en 
conseqüència, una gran i significativa modificació des de la primera tramitació que va tenir i, 
alhora, va ser aprovada per la majoria de vots però també de grups. 
 
Jo l’únic que diré és que som davant d’un nou món, un món de digitalització i tecnologia que 
formen part de les nostres vides, xarxes socials, e-mails, telefònica, whatsapps, etc., i formen part 
de la manera en que busquem informació, col·laborem i participem en la comunicació amb les 
empeses o com també interactuem amb l’Administració. Per això cal tenir unes infraestructures 
molt bones que permetin, tant a empreses com a ciutadans, ser més productius i més competitius. 
 
Totes les lleis, ho he dit sempre, són, per definició, humanes i, per tant, imperfectes i mutants. Cal 
apaivagar aquestes dos característiques amb el lògic diàleg social, reordenant les perspectives 
d’ordenació del territori, la perspectiva ambiental i la perspectiva de la salut pública. Per exemple, 
aquesta Llei pretén potenciar les xarxes de nova generació, les ultraràpides per arribar 
immediatament a centres estratègics que ofereixen serveis bàsics, bé per a la salut, hospitals, bé 
per a l’educació, centres d’ensenyament, amb uns objectius concrets, tenir 30 megabits al 2016 i 
100 al 2017 per als centres de salut, i per als centres de secundària, universitat, biblioteques 
comarcals i al conjunt de la societat 10 megabits, no, perdó, 100 megabits al 2017. 
 
La Llei, per tant, reforça i millora l’oferta de serveis als ciutadans, de major qualitat i amb preus 
més assequibles, recolzant també la indústria i la innovació. La Llei estableix nous mecanismes de 
coordinació Estat, comunitats autònomes i ens locals per facilitar el desplegament, establint uns 
requisits tècnics comuns per al desplegaments de les xarxes.  
 
I en aquesta línia estem d’acord amb la proposta que fa la moció de que qualsevol reforma que 
afecti als centres locals o a les comunitats autònomes compti amb la participació d’aquests ens 
locals i comunitats autònomes i a una llarga llista de millores orientades cap als ciutadans 
incloses en aquesta Llei. 
 
Especialment també ens preocupa el dret a la salut de tothom i considerem raonable instar a que 
es promogui un desplegament de les telecomunicacions segur i saludable, escoltant a tots els 
sectors afectats, però cal no oblidar, o cal traure a la palestra com a exemple que la mateixa Llei ja 
crea una Comissió Interministerial sobre radiofreqüències i salut precisament per tractar el tema, 
que és prioritari també per al Govern i per a la Llei, que és el tema de la salut. 
 
Per tot l’exposat, la nostra postura serà negativa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, gràcies senyor alcalde. Estan parlant de 
radiacions electromagnètiques, radiacions que estan produïdes per dos  components, un 
component elèctric i un altre magnètic com diu el seu nom i que, exposats els éssers vius a 
aquestes radiacions, en funció del tipus de radiació, del temps a que estàs exposat, de la 
intensitat de la radiació pot ser que els éssers vius les absorbeixin en més o menys quantitats. 
 
Hi haurien dos grans grups de radiacions electromagnètiques. Estarien les que són ionitzants, 
podríem ficar un exemple que serien els raigs X, quan et fan una radiografia, i aquestes radiacions 
d’aquest tipus poden modificar el DNA de les cèl·lules i, per tant, poden fer mutacions del DNA i, 
per tant, poden ser cancerígens, per això des d’aquí recomanaria que la gent no es faci moltes 
radiografies a la babalà. 
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I després estan les radiacions no ionitzants i jo crec que tampoc hauríem de, en aquestes 
radiacions no ionitzants, que són les que tenen poca freqüència per provocar ionització dels 
materials que estan exposats, o sigui, dels éssers vius. I llavors, jo crec que per no alarmar a la 
població hauríem de dir que a l’any 2011 el Centre Internacional de Recerca Sobre el Càncer va 
reunir als principals experts mundials sobre el tema per a que avaluessin el possible efecte 
cancerigen de les radiacions de radiofreqüència i microones. I d’acord amb les conclusions 
d’aquest grup d’experts es va afirmar que l’exposició, o sigui, no es va dir que l’exposició fos 
cancerígena però tampoc van poder arribar a descartar que ho sigui. 
 
Per tot això, pensem que no s’ha d’alarmar a la població, però sí que donarem suport a la moció 
que el grup d’Iniciativa ha presentat a la consideració dels diferents grups municipals. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, vagi per endavant, senyor Jordan, que votarem a favor de la seva moció. 
 
En primer lloc, ho farem perquè creiem que és una Llei feta per i per a les companyies 
telefòniques, que invalida les competències dels ajuntaments en matèria d'ordenació urbanística i 
del territori, així com de medi ambient. D’aquesta forma les entitats locals no podran fixar 
limitacions ni establir condicions tècniques i jurídiques respecte a com s’ha de dur a terme la 
utilització del domini públic local.  
 
Això implica que, de facto, s’imposi als ajuntaments uns condicionants urbanístics, amb 
independència de que la corporació consideri què és millor per al seu municipi.   
 
D’aquesta forma si hi ha discrepàncies entre l’Administració central i l’Ajuntament per a la 
tramitació i desenvolupament de les xarxes públiques de comunicació, serà directament el Consell 
de Ministres, i no el planejament general, el que autoritzarà la ubicació d'una infraestructura de 
xarxa havent l'Ajuntament, obligatòriament, d’incorporar en la seva normativa urbanística allò 
acordat pel Govern. Això implica un atac més, l’enèsim, contra l’autonomia local.   
 
A més, no podem oblidar que la indústria de les telecomunicacions, i en concret la instal·lació 
d'antenes en els terrats d'edificis, és una activitat de risc mediambiental i de salut per a les 
persones, i creiem que la nova Llei no contempla els aspectes de control i prevenció precisos per 
realitzar una mínima prevenció sanitària exigible per la ciutadania.  
 
No ens agrada que a partir d'ara els controls d'emissió passen a ser competència de les pròpies 
operadores de telefonia mòbil, allò que implica, com es diu popularment, posar la guineu a cuidar 
del galliner. 
 
D’altra banda la nova Llei no contempla les resolucions del Parlament Europeu en matèria 
sanitària i mediambiental, ni la seva recomanació recollida en la resolució 1815 en matèria de 
prevenció de salut, així com tampoc contempla les recomanacions recents de l'Agència Europea de 
Medi Ambient.  
 
Per tot això la nostra postura serà a favor de la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta és 
una Llei que no ens agrada com a tal i que, en part, generava un problema, ja que inicialment 
envaïa competències municipals i també competències del Govern de la Generalitat pel que feia a 
ordenació territorial, urbanística i de consum. Cal dir que les competències de telecomunicacions 
són competència exclusiva de l’Estat. 
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Amb el tràmit parlamentari, però, se’ns van acceptar diferents esmenes del nostre grup 
parlamentari català a Madrid que reforçaven la seguretat, el control, l’accés i la participació dels 
operadors públics en el desplegament de les telecomunicacions i per tant, tot i que els hi he dit 
que ens semblava, que ens sembla que no és una bona Llei, tampoc ens pareixeria seriós votar 
una cosa diferent, tenint en compte que dintre del tràmit parlamentari es va poder millorar 
aquesta Llei inicialment que ens afectava tant a nivell municipal, i que al tràmit parlamentari, fruit 
d’aquestes esmenes del grup de Convergència i Unió, es va millorar notablement. 
 
I simplement deixar constància que en el tràmit parlamentari, a l’aprovació d’aquesta Llei al 
Congrés, Esquerra Republicana es va abstenir i que el Partit Socialista, a diferència d’aquí a 
l’Ajuntament, hi va a votar a favor tant dintre del grup parlamentari del PSOE com dintre del grup 
d’Entesa al Senat, per tant, nosaltres som més seriosos que tot això, ja que compartim el que van 
fer al seu moment. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
agrair el vots favorables dels diferents grups municipals en relació a la nostra proposta. 
 
En segon lloc, també comentar-li al senyor Dalmau que si bé és cert que estem parlant d’una Llei a 
nivell estatal, afecta, una vegada més, als tortosins i tortosines i, per tant, nosaltres pensem que 
també cal una posició al respecte. 
 
També m’agradaria ressaltar que no estem en contra, per a res, de les noves tecnologies, ans el 
contrari, però el que considerem és que cal també fer prevaldre la salut dels ciutadans i 
ciutadanes i fer les lleis no només en benefici de les grans empreses de telecomunicacions, sinó 
també tenint en compte l’interès i la salut dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Per al nostre grup és una Llei que s’ha fet sense consens o sense prou consens, tot i que és cert 
que van haver algunes esmenes que es van acceptar, moltes altres es van rebutjar i moltes venien 
precisament del nostre grup a nivell del Congrés dels Diputats. I en aquest sentit, un dels 
elements clau per poder aprovar una Llei, per al mínim per al nostre punt de vista, és que es 
tinguessin en compte totes les recomanacions de científics independents en la Resolució 1815 de 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa que no es van tenir, de manera sorprenent, aquí a 
l’Estat espanyol. 
 
Per tant, lamento que aquesta Llei, tot i que es reconeix per part de l’equip de Govern que no és 
bona, no sigui rebutjada pel nostre Ajuntament, perquè pensem que pot ser molt negativa per les 
competències del nostre Ajuntament i sobretot per als tortosins i tortosines. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Per aclariment. La senyora Roigé, ella mateixa quan ha 
començat la seva intervenció ha dit: és una Llei que no ens agrada. A nosaltres tampoc. 
 
Vostès han fet una opció de dir: com al Congrés i al Senat vam votar a favor, tot i que no es van 
introduir totes les esmenes que nosaltres dèiem, ara aquí ens oposem. D’acord. Nosaltres hem 
explicat als nostres representants al Congrés i al Senat per què avui votaríem en contra per les 
raons que he exposat, per tant, tan és lícita una posició com l’altra. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), PSC (3) 
i ERC (2); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
de CiU (11) i PP (1). 

- 42 / 59 -           JACE / sbh 
  



 
 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A QUE ES 
RESOLGUIN LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL CONTRACTE DEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI 
(SAD). 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots 
els grups que la subscriu en: 
 
“ Atès que el Servei d'Ajut a Domicili (SAD) compren les activitats promogudes per l’Ajuntament de 
Tortosa que es duen a terme principalment en el domicili de les persones usuàries, i s'orienten a 
donar suport a persones i/o famílies amb dificultats d'integració social (SAD social) o manca 
d'autonomia personal (SAD dependència). 
 
Atès que aquesta és una prestació de caràcter social que ofereix un conjunt integrat, organitzat i 
coordinat d'accions i serveis dirigits a proporcionar atenció personal, ajut a la llar i suport social a 
les persones i a les famílies amb manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o 
amb problemàtiques familiars especials. 
 
Atès que el SAD es realitza, principalment, al domicili de les persones beneficiaries amb la finalitat 
de prevenir, evitar o retardar situacions de deteriorament progressiu i d’internament, ja que el 
Servei vol garantir el manteniment de les persones en el seu entorn i millorar la seva qualitat de 
vida, actuant des d'una vessant preventiva, assistencial o educativa. 
 
Atès que segons manifesta l’Ajuntament de Tortosa la previsió anual d'hores de servei és de 
35.550 hores, distribuïdes en 31.000 hores per al SAD dependència i 4.550 hores per al SAD 
social. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de data 5 de març de 2012, els plecs de 
clàusules administratives particulars i les corresponents prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de tramitació ordinària, amb pluralitat de criteris 
d'adjudicació, del contracte per a la prestació del Servei d'ajut a domicili. 
 
Atès que aquesta aprovació preveia que havien de sotmetre's al tràmit d'informació pública per 
termini de vint dies hàbils, a comptar des del següent a la darrera publicació de l’anunci al BOPT i 
al DOGC, període durant el qual els interessats podran formular les reclamacions i/o al·legacions 
que estimin adients, entenent-se definitivament aprovats sense cap més tràmit si no se'n formula 
cap. 
 
Atès que el termini d'execució del contracte era de dos anys, eventualment prorrogable fins a dos 
anys més. 
 
Atès que aquesta contractació va ser publicada al BOPT amb data 19 de marc de 2012 i al DOGC 
amb data de 20 de març de 2012. 
 
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia 567/2012, de data 4 d’abril de 2012, i amb motiu de la 
presentació d’al·legacions formulades per un dels possibles beneficiaris dintre del període 
d'informació pública, en relació amb el contingut del Plec de clàusules administratives i les seves 
corresponents prescripcions tècniques, es va acordar la suspensió de la licitació anunciant-se la 
mateixa. 
 
Atès que en el mateix anunci s'explicitava que "la represa de la licitació, una vegada resoltes les 
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al·legacions formulades, s’anunciarà, quan correspongui, en els mateixos mitjans en que s'ha 
resolt fer pública la suspensió d'aquesta". 
 
Atès que des d'aquesta data, fa més de dos anys, l’Ajuntament de Tortosa no ha fet cap tipus de 
gestió, no resolent les al·legacions presentades. 
 
Atès que en el Pla d’acció municipal 2011- 2015 de l’Ajuntament de Tortosa figurava com proposta 
número 17 la reformulació de la prestació del servei d’assistència domiciliaria. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
PRIMER. Instar a la Junta de Govern Local per a que resolgui les al·legacions presentades per un 
dels possibles beneficiaris dintre del període d'informació pública del contracte del Servei 
d’Assistència Domiciliaria de l’Ajuntament de Tortosa, en relació amb el contingut del Plec de 
clàusules administratives i les seves corresponents prescripcions tècniques. 
 
SEGON. Procedir, en el termini màxim de 4 mesos, a la licitació del contracte del Servei d’Ajut a 
Domicili, d’acord amb la realitat i necessitats actuals al municipi de Tortosa. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a l’exposició de la proposta, el senyor Alcalde diu: Senyor secretari, aquí és un altre 
dels punts de l’ordre del dia que hi haurà modificació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc dir que estem 
satisfets del nostre grup municipal per l’acord en que s’ha arribat i poder tirar endavant aquesta 
moció perquè entenem que nosaltres plantegem la moció de per què no s’ha resolt el contracte 
del Servei d’Ajut a Domicili després de 2 anys i per això la vam plantejar, per tant, entenem que la 
moció ha tingut el seu fruit. Perquè no trobàvem explicacions de per què després del concurs que 
s’anuncia al març del 2012, encara no estava resolt.  
 
Perquè no trobàvem explicacions per què es té que deixar en suspens el 4 d’abril de 2012. Perquè 
no trobem explicacions de per què avui, després de dos anys, el Govern encara no ha resolt les 
al·legacions i no ha adjudicat el contracte. 
 
Clar, això és una proposta del PAM, de reformulació del PAM, però clar, nosaltres entenem que no 
era la manera de reformular el PAM al 2012. Enteníem que segurament no satisfà..., sí, sí, estava 
al PAM, estava al PAM; el Servei d’Atenció Domiciliària estava al PAM. 
 
Però quins són els veritables motius? Nosaltres entenem que no és culpa dels funcionaris, perquè 
els funcionaris han demostrat fins ara, quan hi ha un altre tipus de concursos, com l’enllumenat, 
resolen en certa celeritat, en certa celeritat les al·legacions. I també enteníem que aquí sí que és 
culpa del Govern municipal perquè qual volen, enteníem que la plaça, el concurs de les piscines, el 
contracte de les piscines i mossèn Sol es resol ràpidament. 
 
Però dit això, estem contents de que tiri endavant la moció i els punt quedaran, els llegeixo, els 
següents: 
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Instar a la Junta de Govern Local per a que resolgui les al·legacions presentades per un dels 
possibles beneficiaris dintre del període d'informació pública del contracte del SAD, Servei 
d’Atenció Domiciliaria de l’Ajuntament de Tortosa, en relació amb el contingut del Plec de 
clàusules administratives i les seves corresponents prescripcions tècniques. 
 
Segon: És aquí on hi ha el canvi, procedir, en el termini de 4 mesos, a la licitació del contracte del 
Servei d’Ajut a Domicili, d’acord amb la realitat i necessitats actuals al municipi de Tortosa. I 
s’elimina el punt tercer. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, la nostra 
postura serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, votarem 
favorablement a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Nosaltres ens 
alegrem que això es dugui a terme i que també es faci incís, sobretot, en el que és la part social 
abans que l’econòmica. 
 
Sabem que és un servei d’atenció a les persones i la senyora regidora ho sap que a la Comissió el 
grup d’Esquerra Republicana ha insistit moltes vegades que en aquests serveis es tingui, es posa 
la part social per davant de la part econòmica. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, hem arribat a 
aquesta transacció que hem proposat per part del nostre grup al grup del Partit Socialista, que 
agraïm que hagi acceptat, però que en tot cas això és cert, es va iniciar un procediment i que 
després es van presentar unes al·legacions i que estimar aquestes al·legacions suposava reiniciar 
el procés, donat que les condicions econòmiques podrien canviar o havien anat canviant pel fet de 
que vam instaurar també, en aquell moment posterior a la licitació, el tema del copagament per a 
aquelles persones amb rendes altes, crèiem convenient que el millor era tornar a iniciar aquest 
procés i per això també havíem constatat que poguéssim introduir aquests estàndards de qualitat, 
que no fos només el preu el que condicionés el servei. I per aquest motiu procediríem a resoldre 
aquestes al·legacions que suposen iniciar el procediment, iniciant-lo de manera que es pugui millor 
aquest servei i que tingui aquests estàndards que he dit de qualitat i que no, simplement, sigui el 
preu el que ho marqui. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Agraïm de tot cor el suport donat 
pels grups municipals que així ho han fet i per haver pogut tirar endavant aquesta moció, que es 
resolgui el contracte. Que es resolgui el contracte perquè això, evidentment, afecta a moltes 
persones que tenen la necessitat i, per tant, tenen la necessitat de tenir el Servei d’Atenció 
Domiciliària. I crec que els tortosins avui ens ho agrairan. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
divuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), 
CiU (11), ERC (2) i I-ET-E (2); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP. 
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14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A 
L’OBERTURA D’UN MENJADOR PER A XIQUETS I XIQUETES DURANT TOT EL PERÍODE DE VACANCES 
ESCOLARS A TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya: 
 
“ Atès que la crisi que actualment vivim és una crisi de sistema que esta provocant en la 
ciutadania en general, i en els nostres veïns i veïnes de Tortosa en particular, una pèrdua de drets 
i d'accessos a necessitats bàsiques com l’alimentació, que ha assolit uns límits veritablement 
alarmants. 
 
Atès que des de que va començar aquesta greu crisi econòmica la resposta que els governs 
estatal i autonòmic han donat per tractar de solucionar-la ha estat la sistemàtica retallada de la 
despesa publica, incloent també les partides pressupostaries destinades a la despesa social, 
encarades a aconseguir que les famílies més desfavorides no fossin també les més perjudicades 
per la crisi. 
 
Atès que un clar exemple d'aquest tipus de polítiques socials de retallades són les partides 
destinades a sufragar les despeses de menjador entre les famílies més necessitades. Aquestes 
ajudes, concedides sobre la base dels ingressos familiars, suposen un clar alleujament per 
aquestes malmeses economies familiars al temps que garanteixen que els xiquets i xiquetes 
procedents d'entorns socials desfavorits, i en alguns casos en clar risc d'exclusió social, rebin 
almenys una vegada al dia un menjar que els permeti disposar d'una aportació nutricional mínima 
en una etapa clau per al seu creixement. 
 
Atès que cada vegada rebem a més veïns i veïnes que ens diuen que veuen com els és impossible 
accedir a aliments bàsics de primera necessitat, i que aquesta situació és alhora més sagnant 
quan aquestes famílies tenen al seu càrrec menors d'edat. 
 
Atès que des d’aquest grup municipal hem plantejat un seguit de mesures destinades a pal·liar 
aquesta situació, i a garantir l’accés als nostres veïns i veïnes a les necessitats bàsiques de 
supervivència, tot i que la majoria d'elles han estat rebutjades. 
 
Atès que en el nostre municipi hi ha diferents entitats socials com a Creu Roja o Caritas que fins 
avui han realitzat una labor imprescindible i extraordinària per mitigar l’impacte de la crisi a moltes 
famílies, però que, a dia d'avui, es troben desbordats i sense possibilitats materials per fer front a 
la demanda existent. 
 
Atesa la situació d'abandonament en la que es troben moltes persones en el nostre municipi. 
Persones que han vist com se'ls neguen els seus drets més bàsics i se'ls aboca a l’exclusió social, 
malgrat haver contribuït al desenvolupament d'aquest municipi i que, quan ho necessiten, 
l’Ajuntament els dóna l’esquena i els ignora. 
 
Atès que aquestes persones  són els damnificats directes de les polítiques neoliberals del Govern 
de Convergència i Unió i del Partit Popular, víctimes de la inoperància i els interessos particulars 
d'uns pocs. 
 
Atès que és per tant de justícia social que aquestes famílies, que no son les culpables de la crisi 
que ens ocupa, encara que si són les seves principals víctimes, disposin de la protecció necessària 
que els permeti el no veure's abocades a l’exclusió social i els garanteixi alguna cosa tan essencial 
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com l’alimentació per als seus membres més desprotegits com són els xiquets i xiquetes. 
 
Atès que el punt en que es troben molts tortosins i tortosines obliga a una resposta immediata per 
part de l’Administració local, però una resposta dirigida a les persones, no als poders econòmics. 
 
Atès que tot i que el Govern municipal ha plantejat l’obertura d’un menjador escolar a l’estiu, que 
suposaria la possibilitat de garantir a molts xiquets i xiquetes del nostre municipi l’accés a un 
menjar digne diari i que, no oblidem, és un dret de tota persona, aquesta oferta, segons és va 
informar a la comissió informativa, només es faria durant el campus en el mes de juliol. 
 
Atès que considerem insuficient que es faci només en aquest mes juliol ja que durant el mes 
d'agost restaran sense poder accedit a aquest àpat, que només resta garantit per la seva 
assistència al campus d'estiu, tal com es va explicar a la comissió informativa. 
 
Atès que, segons també se'ns va explicar en aquesta comissió, el numero de places esta tancat i 
que, malgrat que s'ha incrementat respecte a l’any passat, considerem que ha d'estar obert a 
totes les persones que ho necessitin. 
 
Atès que les necessitats d'aquestes famílies, i especialment la dels menors, fa imperatiu posar a la 
seva disposició absolutament tots els mitjans amb els quals compta aquest Ajuntament, el que 
porta implícit l’obertura dels menjadors escolars durant tot els períodes de vacances, el que 
permet garantir l’accés almenys a un menjar al dia als menors d'aquestes famílies que es troben 
en l’abisme de l’exclusió social. 
 
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. Que es planifiqui la provisió gratuïta de places suficients de campus d'estiu per garantir 
que tots els xiquets i xiquetes en situació de pobresa, i amb possibles problemes de malnutrició 
infantil, puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantit, com a mínim, un àpat 
diari no limitant-se a un nombre de places tancat sinó obert a les necessitats reals, i que se 
subvencioni l’accés al campus d'estiu als infants socialment més vulnerables. 
 
SEGON. Que es disposin tots els mitjans necessaris per garantir l’obertura del menjador durant tot 
el període de vacances, que inclou la segona quinzena de juny, els mesos de juliol i agost i la 
primera quinzena de setembre, fins l’inici del curs escolar. 
 
TERCER. Que proporcionin suport econòmic a les famílies amb xiquets i xiquetes menors de sis 
anys, i especialment durant el període d'estiu, per garantir l’alimentació adequada dels seus fills. “ 
 
 

*-*-* 
 
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, miri, quan en 
aquest plenari i diverses tertúlies es tracta d’aquest tema i sento parlar a la portaveu del grup de 
Convergència i Unió, perquè l’hem discutit aquest de diverses maneres, jo sempre penso en l’obra 
de Lewis Carroll en versió tortosina, allò de dir: Meritxell Roigé al país de les meravelles, perquè 
vostès, l’equip de Govern, no hi han necessitats socials i urgents, i els xiquets i xiquetes no passen 
gana, i això ens ho han dit a nosaltres un munt de vegades. 
 
De fet, quan l’any passat, en el que va ser una greu errada de planificació, entenc jo, de 
l’Ajuntament de Tortosa, diversos col·lectius privats van organitzar un menjador d’estiu per a 
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setanta xiquets i xiquetes, el Govern municipal de Convergència i Unió ens van dir que no era 
necessari i que creàvem alarma social. 
 
Enguany, en el que des d’aquí els hi reconeixem com un encert, perquè ho han encertat, se’ns va 
comunicar a la darrera comissió informativa que aquest estiu s’estava preparat un “càtering” per 
atendre a 120 persones, 120 xiquets i xiquetes. Això en un principi per a nosaltres era una 
magnífica noticia, tot i que en aquell moment la presidenta de la comissió, la senyora Anna 
Algueró ens va dir que només seria al mes de juliol, i és aquí on nosaltres pensem que les coses, 
senyor Bel, s’han de fer bé, i vol dir: ja que ho hem fet una miqueta bé, fem-ho bé. 
 
No podem oblidar que, tal i com va recollir el Síndic de Greuges en el seu informe sobre pobresa 
infantil de l’any passat, i es va posar de manifest aquesta mateixa setmana a Tortosa, al Teatre 
Auditori Felip Pedrell, a les cinquenes Jornades sobre Infància i Joventut a les Terres de l’Ebre, 
l’accés al servei de menjador escolar garanteix durant el curs escolar, com a mínim, un menjada 
diària adequada per als xiquets i xiquetes que són els més vulnerables. Xiquets i xiquetes que 
sense aquest suport patirien malnutrició infantil, i que depenen de l’accés a altres recursos durant 
els períodes de vacances per garantir aquesta alimentació adequada. 
 
Els problemes d’accessibilitat econòmica als campus d’estiu i especialment la manca d’oferta 
durant els mesos d’agost i de setembre fins a l’inici del curs escolar, o els dèficits d’oferta per a 
infants i adolescents de zero a sis anys i més grans de dotze anys, dificulten enormement les 
possibilitats de garantir aquesta alimentació adequada durant els períodes de vacances. 
 
A pesar d’això, i que reconeixem l’esforç de l’Ajuntament, hem d’assumir i posar remei a aquestes 
mancances, en determinats grups d’edat i en determinats períodes, com és el de l’agost, en què 
aquesta aposta per garantir, com a mínim, una menjada diària i adequada als xiquets socialment 
més vulnerables, és insuficient. 
 
Davant d’això des de el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya demanem al l’equip 
de Govern de Convergència i Unió que planifiqui la provisió gratuïta de places suficients del 
campus d’estiu per garantir que tots els xiquets i xiquetes en situació de pobresa i amb possibles 
problemes de malnutrició infantil, puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantit, 
com a mínim, un àpat diari, no limitant-se el nombre de places tancat, sinó obert a les necessitats 
reals, i que se subvencioni l’accés al campus d’estiu als infants socialment més vulnerables.  
 
Segon: Que es disposin tots els mitjans necessaris per garantir l'obertura del menjador durant tot 
el període de vacances, que inclou la segona quinzena de juny, els mesos de juliol i agost i la 
primera quinzena de setembre, fins l’inici del curs escolar.  
 
I tercer: Que proporcioni suport econòmic a les famílies amb xiquets i xiquetes menors de sis anys, 
i especialment durant el període d’estiu, per garantir l’alimentació adequada dels seus fills. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, la nostra postura és a 
favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
m’agradaria fer una reflexió, perquè fa poc temps al nostre país, a Catalunya, va haver un debat de 
si existia o no pobresa infantil, i hi havia alguns grups que ho negaven fins que finalment el Sindic 
de Greuges va haver de fer evident que, malauradament, sí que hi ha pobresa infantil. 
 
Per tant, un dels problemes més greus que té la nostra societat avui en dia és que molts xiquets i 
xiquetes a Catalunya, a Tortosa, tenen problemes per tenir una alimentació bàsica i, per tant, jo 
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crec que això és indigne, indigne d’un país del primer món, on hi ha molta riquesa però que, 
evidentment, està mal repartida. 
 
Mentre una minoria, a partir d’aquesta crisi, s’està enriquint com mai, una majoria s’està 
empobrint com mai. I això no passa perquè sí. Passa perquè hi ha totes unes polítiques 
econòmiques d’austeritat, de retallades que ens vénen des d’Europa però que també s’avalen pel 
Govern català o pel Govern espanyol amb el suport del Partit Popular, de Convergència i Unió, però 
també amb el suport del Partit Socialista. I per tant, aquí el Partit Socialista hauria de recordar que 
tant al Parlament d’Europa com quan han governat a l’Estat espanyol o ara mateix estan governant 
a Alemanya amb la cancellera Merkel, estan defensant aquestes polítiques que ens estan 
conduint a la pobresa. 
 
Nosaltres considerem que hi ha alternatives, que es pot reequilibrar la riquesa posant més 
impostos no a la majoria de la gent, que és el que estan fent ara els governs, sinó a aquesta 
minoria que s’està enriquint. Segons les últimes dades d’Hisenda, a l’any 2013, a l’Estat espanyol 
i a Catalunya van augmentar 56.000 milionaris més en relació a l’any anterior; i també lluitant 
contra el frau fiscal, que hem de recordar que les grans empreses, segons les estimacions més 
baixes, a l’Estat espanyol defrauden 90.000 milions d’euros. 
 
Per tant, nosaltres, evidentment, votarem a favor d’aquesta moció, però no la compartim perquè 
això és caritat i el que reclamem és justícia. I la justícia s’ha de canviar canviant les lleis. 
 
Però de totes formes, com les lleis i els governs que tenim són els que són, evidentment, votarem 
a favor per a que pugui haver, com a mínim, un pal·liatiu per a aquesta situació tan indigna. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Jo quan llegia la 
proposta m’he quedat una mica parada perquè precisament a la comissió, m’he quedat parada i 
l’he vista una mica oportunista, perquè precisament a la comissió la senyora Algueró ens va estar 
explicant que faria els menjadors escolars al campus. Precisament, és una idea que 
educativament trobo molt encertada perquè no estigmatitza als nens i als xiquets i a les xiquetes a 
tenir que anar a un menjador, com ha dit el senyor Jordan, per caritat. 
 
Llavors m’he quedat parada i m’he quedat reflexionant, bé, o ens hem quedat parats i ens hem 
quedat reflexionant en el sentit de que ella també ens va dir que estava mirant de que a l’agost es 
pogués “solventar”. Jo crec que prudència a la prudència. Si no ho fa, llavors li hem d’exigir a la 
senyora Algueró, però de moment ens va dir a la Comissió que estava mirant a l’agost. 
 
Clar, hem de partir de que els menjadors escolars han de tenir gent que estigui treballant en el 
mes d’agost, hem de tenir cuiners i cuineres i hem de tenir el principal factor, que és el menjar.  
 
I és una situació difícil, i és una situació que el Govern municipal s’ha d’enfrontar i l’ha de 
solucionar. Sí que és real, i en això vull incidir, de que si no hi hagués tant de frau fiscal com ha 
sortit últimament i de que si els diners que se’n van a Madrid potser estiguessin a Catalunya, 
potser aquestes precarietats no les estaríem passant i potser no hauríem de fer caritat com estem 
fent.  
 
Perquè és veritat que aquí ha d’haver un servei, però es veritat que la gent i els xiquets i les 
xiquetes, no ho oblidéssim, han de menjar a casa. Aquest és el primer factor que s’ha d’arreglar, 
que puguin menjar a casa d’ells, que no tinguin que anar a menjar a cap menjador ni a cap 
campus, sinó que ho poguéssim solucionar. 
 
Jo per això votarem que sí, evidentment, però també insistiria en que el Govern municipal pogués 
fer una gestió per a que aquests xiquets i aquestes xiquetes poguessin menjar a casa d’ells, amb 
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les seves famílies, que seria l’ideal. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, 
algú viu al país de les meravelles però deu ser de les falses meravelles és vostè, perquè realment 
dir el que ha dit avui, moltes mentides, a costa d’uns xiquets i parlar del que ha estat parlant, 
simplement em sembla lamentable, absolutament lamentable i, a més a més, d’oportunisme 
polític per tot el que la senyora Anna Algueró li va explicar a la Comissió. 
 
Perquè el que ens proposa ja ho estem fent, com vostè sap perfectament ja que li va explicar tot, 
absolutament tot i li va dir que l’any passat eren 70 xiquetes. Aquest menjador que està dient el va 
posar aquest Govern i no a petició de cap de vostès. Ni vostè, ni ningú del seu grup ni de cap altre 
grup va demanar que es posés aquest servei de menjador i que es posés aquest servei de 
campus. Per tant, va ser aquest Govern qui va decidir posar aquest servei de menjador i posar 
aquest servei de campus. I l’any passat de 70 places, aquest any ho hem ampliat 50 més, arribant 
a les 120. 
 
I que ara ens vingui a dir que ara això, que tal, que ho va posar no sé qui perquè, a més a més, no 
ha volgut ni reconèixer que vam ser aquest Govern municipal qui va portar a terme això i, a més a 
més, ens digui que ara el que farem és que ho farem malament i tal, el que ha de fer és escoltar a 
la senyora Anna Algueró el que li va dir i, a més a més, no venir aquí al Ple a dir mentides, que és 
el que ha fet en tota la seva intervenció. Perquè el que li va dir va ser que intentaríem fer-ho 
possible, allargar-ho més al mes d’agost. I per tant, el que està fent avui és absolutament 
demagògic i absolutament lamentable de poder utilitzar al xiquets que pateixen de la nostra ciutat, 
en un plenari, en una moció feta pel Partit Socialista. Em sembla absolutament lamentable. 
 
Per tant, reconegui en la seva intervenció qui va portar a terme aquest menjador, qui va a portar a 
terme aquest campus i és evident que, com tot això ja ho estem fent i ho seguirem fent i, a més a 
més, continuarem treballant des dels serveis de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tortosa, no 
acceptarem una moció que és absolutament falsa el que ens està demanant, perquè no ha 
escoltat en cap moment el que li hem dit a la Comissió. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Algunes comissions no vaig i no me n’assabento. A les 
altres que vaig i pregunto, resulta que no escolto. Bé, a veure, això és la seva opinió, és una opinió, 
Però clar, al final, al final, al final vostès mateixos. 
 
Miri, miri senyora Roigé, nosaltres l’any passat ja vam presentar aquesta moció i vostès ens van dir 
que no calia, inclús vostè em va arribar a dir: si algú coneix vostè, denunciï-ho, tal, tal, tal. I a 
vostès els ha costat 1 any reconèixer que hi ha una situació com la que hi ha. Aquesta és així. 
 
I també diguin, i també diguin que van ser d’uns col·lectius que fan els campus d’estiu qui els hi 
diu que hi ha una problemàtica i, per tant, s’organitzen, busquen menjar, perquè tenim gent 
voluntària que coneixem que ha fet aquesta feina i, per tant, són ells que diuen que l’Ajuntament, 
ja ho he dit abans, va fer bé i els hi he felicitat i els hi he dit: val, però encara es pot fer més. Això 
no m’ho digui que no, perquè li he dit. Però no em vingui ara dient ni demagog, perquè no és cert, i 
ja veurem ara què passarà, perquè de vegades vostès també fan aquestes coses, no? Aquí ens 
tomben mocions i al dia següent surten i resolen el problema, dient que ho han fet vostès. Això ha 
passat en propostes que ha fet el grup municipal socialista aquí.  
 
A veure, a veure que passarà, no? Perquè ara potser d’aquí uns dies sortiran dient: no, no, a 
l’agost també, a l’agost també. I, no, no, fins al setembre i tal. Ja ho veurem, eh, ja ho veurem. 
D’acord. Això no és així i, per tant, de caritat res i de demagògia tampoc.  
 
Per tant, vostès vagin, facin la seva. Nosaltres els hi hem reconegut l’esforç que aquest any s’ha 
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fet d’augmentar de 70 a 120 i, per tant, entenem que vostès com sempre: ja ho fem tot, ja ho fem 
tot bé. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo sí que li demanaria, senyor Roig, 
que als altres col·lectius i entitats no els mesclin en el debat polític, no fan cap favor i, per tant, si 
volen dir el que diguin, diguin però no fiquin a tercers que, primera, no poden parlar; segona, que 
ho fan des de l’absoluta voluntariat i ànims de col·laboració i ho farien col·laborant amb aquest 
Govern municipal o amb qualsevol altre Govern municipal.  
 
 

*-*-* 
 
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), I-ET-E 
(2), ERC (2) i PP (1); i onze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA REVISIÓ 
DEL TRÀMIT ADMINISTRATIU SANCIONADOR DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN LES MULTES DE 
TRÀNSIT I D’ALTRES IRREGULARITATS EN LES DENÚNCIES DE LA ZONA BLAVA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots 
els grups que la subscriu en: 
 
“ Atès que des de fa més de dos anys s'estan detectant moltes errades en la imposició de 
sancions per l’estacionament en l’aparcament regulat de superfície, conegut com zona blava, que 
podrien estar vulnerant els drets dels ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi. 
 
Atès que en els últims temps s'estan multiplicant les queixes per aquestes errades i que han estat 
molts els ciutadans i ciutadanes que ens han fet arribar que se senten completament desassistits, 
tot i haver efectuat els corresponents recursos, i han expressat les seves queixes als responsables 
del Govern municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa té delegat el tràmit administratiu per al cobrament i gestió de les 
multes de trànsit imposades en la ciutat pels agents de Policia Local i pels vigilants municipals en 
la Diputació de Tarragona mitjançant el seu òrgan de Gestió d’Ingressos (BASE). 
 
Atès que moltes d'aquestes queixes ciutadanes per les multes de trànsit estan fonamentades en el 
seu tràmit administratiu, havent-ne detectat un seguit d'irregularitats per part de la Diputació de 
Tarragona mitjançant el seu òrgan de Gestió d’Ingressos (BASE). 
 
Atès que algunes d'aquestes irregularitats consisteixen, entre d'altres, en una deficient notificació 
de les denúncies, ja que en molts casos no es localitza als titulars dels vehicles fins que la multa 
esta en fase executiva i és impossible gaudir del dret de defensa o dels descomptes que preveu la 
Llei de trànsit. 
 
Atès que també se'ns ha comunicat de forma reiterada que en moltes ocasions la Diputació de 
Tarragona, mitjançant el seu òrgan de Gestió d’Ingressos (BASE), no dóna resposta als recursos 
administratius formulats pels ciutadans i ciutadanes, procedint a intentar cobrar les denuncies per 
la via executiva. 
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Atès que molts d'aquests ciutadans i ciutadanes han anat a les oficines de BASE a Tortosa per tal 
de demanar informació sobre els seus procediments sancionadors sense poder obtenir aquesta. 
 
Atès que d'una altra banda són molts els ciutadans i ciutadanes de Tortosa que es queixen 
d'errades continuades en la imposició de multes per part dels vigilants de la zona blava. 
 
Atès que aquestes queixes estan fonamentades, per un costat, en la denúncia de vehicles que 
tenen autoritzat reglamentàriament el seu estacionament en les zones blaves, com per exemple 
els que tenen targetes de minusvàlid, i que en moltes ocasions són denunciats. 
 
Atès que altres d'aquestes queixes reiterades estan fonamentades en les errades dels vigilants, 
que denuncien a vehicles que tenen tiquets horaris encara en vigor i visibles, sense adonar-se de 
l’existència d'aquests. 
 
Atès que des de fa uns mesos aquests empleats depenen directament de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès que els controladors de la zona blava no són agents de l’autoritat ja que no tenen la 
presumpció 'iuris tantum' de certesa i veracitat. 
 
Atès que el Tribunal Suprem ha assenyalat que, malgrat no tenir consideració d'agents de  
l’autoritat, les denúncies dels vigilants són un element probatori a tenir en compte, conjugat amb 
la resta de les circumstàncies que puguin donar o negar versemblança a les mateixes i constituir 
un element de valoració per part de l’òrgan administratiu al que competeixi sancionar. 
 
Atès que com reconeix la jurisprudència hi han infraccions, com els estacionaments en zones 
blaves, en les quals al existir un senyal vertical o horitzontal de prohibició d'estacionament en que 
són perfectament practicables altres proves, tals com una fotografia, el quals i tenint en compte 
allò recollit en l’article 1248 del Codi civil, haurien de comportar la negació del caràcter de prova 
plena a la sola declaració testifical. 
 
Atès que segons reiterada jurisprudència existeixen altres mitjans de prova com la signatura 
conjunta de les multes per dos vigilants, en el que un d'ells actua com a denunciant i l’altre com a 
testimoni. 
 
Atès que en altres municipis les denuncies dels vigilants de la zona blava són validades per un 
agent de la Policia Local, que sí disposa de presumpció de certesa i veracitat, efectuant aquesta 
validació de forma presencial o mitjançant fotografia i validació telemàtica. 
 
Atès que a Tortosa no s'utilitza cap mitja de prova ja que els vigilants de la zona blava multen de 
forma individual, el que pot provocar errades d'apreciació que un testimoni podria verificar, evitant 
d'aquesta forma les errades que tant molesten als ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que, malgrat aquesta falta de proves, l’Ajuntament de Tortosa rebutja tots els recursos de la 
zona blava sense que la paraula del ciutadà serveixi de res, donant absoluta certesa a una 
persona que pot equivocar-se, fins i tot quan els particulars presenten proves en contra com el 
tiquet en vigor, comminant als ciutadans a acudir als tribunals i pagar les taxes judicials. 
 
Atès que aquests errors, extensament comprovats per la ciutadania, acompanyats per altres 
campanyes de "tolerància zero" respecte a infraccions de trànsit que ha dut a terme el Govern 
municipal en els últims mesos, donen la impressió d'estar dissenyades més amb intencions 
recaptatòries que per afavorir la convivència i el comerç. 
 
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: 
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PRIMER. Instar al Govern municipal a que revisi els procediments administratius que actualment 
està seguint en el tràmit de denúncies de trànsit, especialment en el que fa referència a les 
notificacions de les mateixes, i a donar resposta a tots els ciutadans i ciutadanes quan aquests 
hagin presentat els recursos corresponents, adaptant aquests procediments i solucionant els 
problemes que en aquest moment es donen. 
 
SEGON. Revisar els procediments en la imposició de multes per part dels vigilants de la zona blava 
mitjançant l’adopció de les pràctiques que reconeix la jurisprudència per a que les denúncies 
siguin vàlides. ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a l’exposició de la proposta, el senyor Alcalde diu: També, senyor secretari, aquesta és 
una de les propostes que pateix alguna modificació. 
 
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. Com molt bé ha dit l’alcalde, també en aquesta moció 
hem transaccionat i hem arribat a un acord perquè entenem que nosaltres la plantejàvem com 
que la moció és un clam ciutadà, és un clam popular que hi ha irregularitats, irregularitats en la 
resolució de les multes de la zona blava. 
 
Multes que es fan a cotxes que tenen tiquets en vigor, o es cursen denúncies que estan anul·lades 
i això ho hem comentat moltes vegades a la Comissió. I amb la senyora Esther Vidal a la Comissió 
ho hem parlat i així s’ha dit que, per tant, hi havia un tema que s’havia de solucionar. 
 
Benvinguda sigui la nostra moció, per tant, que poguéssim solucionar aquest tema i que la 
ciutadania, que dic que és un clam popular, pugui veure que millorem el tema des de l’Ajuntament, 
el tema de resolució de les multes de la zona blava com he dit, perquè en aquest sentit hi ha 
circumstàncies, doncs bé, doncs que o bé reserva de minusvàlids que tenen correctament la 
reserva es posa una multa, o bé multes que s’han anul·lat i com no han conservat el tiquet no 
poden després fer la corresponent al·legació, i d’això n’hem parlat, inclús hi ha regidors d’aquest 
consistori que també els ha passat. 
 
Per tant, en aquest sentit ens alegrem de que poguéssim tirar endavant aquesta moció i, tal i com 
ha dit el senyor alcalde, la moció quedaria de la següent manera: 
 
Primer: instar al Govern municipal a que revisi els procediments administratius que actualment 
està seguint en el tràmit de denúncies de trànsit, especialment en el que fa referència a les 
notificacions de les mateixes, i a donar resposta a tots els ciutadans i ciutadanes quan aquests 
hagin presentat els recursos corresponents, adaptant aquests procediments i solucionant els 
problemes que en aquest moment es donen. 
 
Segon: revisar els procediments de la imposició de multes per part dels vigilants de la zona blava 
mitjançant l’adopció de les pràctiques que es reconeixen a la jurisprudència per a que les 
denúncies siguin vàlides. 
 
I així quedaria el text pactat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres 
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votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup 
municipal també, evidentment, votarà a favor d’aquesta proposta perquè és cert que hi ha moltes 
queixes en relació a les multes de la zona blava. 
 
I una vegada més, ja que parlem de la zona blava, aprofitem per reivindicar una altra vegada que 
caldria reduir aquella ampliació de la zona blava que es va fer al barri del Temple i també al barri 
de Ferreries per les tardes i els matins del dissabte, per poder compensar un pàrquing que crec 
que ha passat a la història, que és el pàrquing de la plaça Mossèn Sol. Per tant també reivindico, 
una vegada més, aquesta reducció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Hi ha molta ciutadania que té la percepció que 
s’explica a la moció i per això nosaltres votarem a favor de que es millorin, doncs, els 
procediments administratius, tant en la imposició de multes com en la notificació com en la 
possibilitat de que la gent pugui presentar un recurs. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, també 
celebrar haver arribat a un acord pel que fa a aquesta moció. Estem revisant aquests 
procediments, no només els de la zona blava, sinó també les multes en general i principalment en 
el tema de la zona blava degut també a que fa poc temps que ho estem gestionant directament 
des de l’Ajuntament. 
 
Però a diferència d’altres, aquest no és un tema que haguéssim comentat anteriorment en 
comissió, per això també els hem ofert aquesta transacció i, per tant, comptarà amb el nostre 
suport. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Agrair a tots els grups que 
haguéssim pogut arribar a aquest acord, perquè són estes mocions que es plantegen per posar 
damunt la taula certs temes que neguitegen molt a la ciutadania i que enteníem que calia arribar 
a un acord i demanar que es pogués solucionar el tema, per tant, 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. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
16 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 19/2014, de 28 d’abril 
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- 20/2014, de 05 de maig 
- 21/2014, de 12 de maig 
- 22/2014, de 19 de maig  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 790/2014 a la 1079/2014 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
17 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
18- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
01 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, senyor alcalde, el meu prec fa referència a un prec 
que ja vaig fer, o similar a un prec que ja vaig fer en el Ple del mes passat. Si se’n recorda vaig 
demanar que, per favor, ens informessin dels actes que es feien, tant esportius com culturals, en 
referència a un homenatge que es va fer a l’equip d’handbol femení. Vostè em va dir que havia 
sigut un lapsus i que alguns regidors no se n’havien assabentat. 
 
Aquest mes, però, ha hagut aquí a la sala de plens la presentació d’un llibre d’un escriptor d’aquí 
de Tortosa, que potser no era un acte institucional però sí que es feia a l’Ajuntament i com a tal, 
doncs, a molts regidors ens hagués agradat participar-hi. Alguns de nosaltres ens en vam 
assabentar d’aquesta presentació en el mateix moment que el senyor alcalde ho va dir a l’entrega 
de premis Federico Mayor Zaragoza. 
 
Llavors, el meu prec consisteix altra vegada en més informació i més transparència dels actes que 
es fan aquí a l’Ajuntament, tant culturals com esportius. Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, senyora Galiana, jo li clarificaré. En principi, 
aquest és un acte que organitzava l’editorial i invitava la pròpia editorial. No em sorprèn el que em 
diu perquè aquesta setmana mateix, i el senyor Jordan va ser testimoni, la mateixa editorial 
organitza un esdeveniment a la biblioteca on jo figuro, jo personalment figuro a l’acte quan jo no 
tenia coneixement. I vaig haver d’anar, excusar-me, intervenir i anar-me’n, una cosa que no 
m’agrada, perquè me’n vaig assabentar el dia abans, quan vaig rebre la invitació. Invitació que no 
vaig rebre ni de l’Ajuntament de Tortosa, ni de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, que em fa arribar 
l’editorial. 
 
Per tant, en aquest cas sí que es feia aquí però era..., es feia aquí, essencialment, perquè 
l’editorial ens va fer entendre que la singularitat del personatge sobre el qual anava la biografia es 
mereixia fer-ho a l’Ajuntament de Tortosa, però nosaltres ni participàvem ni organitzàvem. Cedíem 
l’espai. 
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Però li dic que pot ser perquè jo mateix figurava a un acte i a mi no m’ho havia dit ningú i, per tant, 
el que hem de distingir, jo sé que vostès també havien fet arribar que si hi ha una entrega de 
premis no se’ls hi havia dit res.  
 
És diferent el que organitza o que organitza l’Ajuntament de Tortosa que el que col·labora. Al que 
col·laborem, nosaltres no convidem, no convidem. Convida o l’empresa, o el club o l’entitat que 
organitza i, a vegades, conviden a l’alcalde o conviden al regidor d’esports o, com en el cas aquell 
que vostè es va interessar, doncs convidaven al Consell Comarcal i a la Diputació de Tarragona. 
Però que no som nosaltres. Nosaltres, del que organitzem o co-organitzem, sempre, des del els 
serveis de Protocol tenen instruccions, i tots els departaments fer-li arribar al servei de Protocol, de 
que invitin. 
 
En l’altre no. I el tema aquest de la presentació del llibre, doncs, no li dic que em sorprengui 
perquè jo mateix vaig ser subjecte passiu la setmana següent. 
 
 
02 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és una pregunta en relació al Museu de 
Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de l’Ebre.  
 
És un equipament que celebrem que funcioni però, tal i com sabem, no?, encara no està legalitzat 
del tot com a museu. I en aquest sentit, el que preguntem és, precisament, com estan els tràmits 
administratius i tots els requeriments per legalitzar aquesta institució com a museu pròpiament 
dita, perquè considerem que és molt important per al mateix prestigi de la institució i volíem això, 
saber com es troben els tràmits per a la seva legalització com a museu de la ciutat. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde:  Es troben ja des de fa, jo diria, pràcticament dos mesos 
finalitzats, i, simplement, de publicació al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Ja es va iniciar abans d’inaugurar tot el procés, com s’havia fet, i s’han anat complint. És un 
termini llarg, però jo crec que això també ho podrien haver preguntat en comissió informativa, 
perquè estava pendent de signatura del conseller, que jo crec que ens van dir que ja s’havia fet. I 
ara estaven només pendents de publicar al Diari Oficial de la Generalitat, però ja està, ja està. 
 
També he de dir, i ja aprofito, que està fent una bona feina. No està bé que ho digui jo però el 
Museu està fent una bona feina, està complint els objectius que es van marcant i, a la vegada, no 
només es dedica a organitzar diferents aspectes del propi Museu; fa pocs dies presentàvem que 
des del Museu es recuperava la medalla Gimeno. Es recuperava la medalla Gimeno, o el premi 
Gimeno per dotar de fons, també, al Museu.  
 
I ja els hi avanço que al llarg d’aquesta setmana o la propera setmana presentarem l’adquisició 
d’alguna alta obra que incrementarà el fons del Museu, perquè també és important que després 
de molts anys l’Ajuntament pugui reiniciar aquest procés, malgrat totes les dificultats, però si 
aprofitant les oportunitats de dotar d’obra al Museu. 
 
Però, en tot cas, simplement està pendent de publicació al DOGC. 
 
 
03 - INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Tinc tres preguntes, seré breu. 
 
La primera pregunta va en relació a l’organització municipal de la Protecció Civil i al voltant de les 
incidències que fa uns mesos ja van haver pel tema del Castor. La pregunta és, si tal i com indica 

- 56 / 59 -           JACE / sbh 
  



la Llei 4 de l’any 97, de Protecció Civil, la nostra ciutat té establerta la Comissió Local de Protecció 
Civil, jo no ho sé, i voldríem saber qui la forma, quants cops es reuneix i quan ha estat l’última 
vegada. I si les actes tenen, podem tenir accés. 
 
La segona va en relació al Reglament d’Administració electrònica que fa uns mesos es va aprovar 
aquí en aquest plenari i a nosaltres no ens consta que s’hagi publicat. No sé si és que no s’ha de 
publicar per poder-se ficar en funcionament o quin és el tema. A mi ni em consta que s’hagi 
publicat. 
 
I l’altre, i en relació a les pluges dels darrers dies, que bé, entenem que no hi ha manera que cada 
vegada que plou amb una certa intensitat a Tortosa, els veïns del carrer Barcelona i del a plaça 
Unió al Raval de Sant Llàtzer veuen com s’inunda tota la zona i veuen la necessitat d’evacuar els 
vehicles a llocs més segurs.  
 
La plaça està intransitable i encara és hora, entenem, que l’Ajuntament prengui mesures, al nostre 
entendre. Per tant, voldríem saber què pensa l’Ajuntament a aquest respecte. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde:  Comencem per aquesta última, que és una que tinc molt 
interès d’aclarir. Vostè si diu que és hora que l’Ajuntament prengui alguna iniciativa al respecte, és 
que viu 7 anys enrera. És veritat que es van passar molts anys sense prendre iniciatives. És veritat 
que no està totalment “solventat”, però està més “solventat” del que estava i, en tot cas, jo crec 
que es va digué informar, jo en vaig fer una roda de premsa, que a la plaça Barcelona, i així es va 
informar a l’Associació de Veïns, es va fer una doble actuació: una actuació que era a curt termini, 
que resolia els problemes més lleus i era instal·lar uns nous desguassos abans d’arribar a la plaça 
Unió, al carrer Barcelona, que ja estan instal·lats amb una inversió íntegrament de l’Empresa 
Municipal de Serveis Públics.  
 
I això era la primera fase d’una segona actuació que s’està fent a mesura que s’efectuï l’actuació 
al Pla parcial de l’entrada de Tortosa que s’ha de desenvolupar, perquè ara no és només un 
problema de traure les aigües de la plaça la Unió, sinó de passar-les a l’altra vora de canal i que 
tingui desguàs suficient. 
 
És veritat que la urbanització i les diferents actuacions que s’han fet a la plaça de la Unió i al 
carrer Barcelona no van ser encertades. És veritat que l’únic Govern municipal que està intentant 
resoldre això, que és molt difícil de resoldre, és l’actual Govern municipal. És veritat que hem fet 
aquesta primera fase que per a pluges d’intensitat mitjana ja funciona i s’ha constatat, però ja 
vam dir que per a pluges de molta intensitat fins que no estigués finalitzada la segona fase, que li 
explico que és fixar una nova recollida d’aigües a la plaça de la Unió, recollida d’aigües que ha de 
portar tota aquesta aigua en una nova canonada d’un diàmetre el suficientment ampli, fins a 
l’altura del canal. Allí es derivaran aquestes aigües a la zona de la urbanització que s’està fent ara 
darrera de l’escola i passaran al Pla parcial portals de ciutat, on..., perdó, al portal de ciutat no, a 
Porta de Tortosa, on ja hem arribat a un acord amb l’empresa que està executant la urbanització i, 
malgrat ells ja han acomplit amb el seu projecte d’urbanització, s’instal·larà un tub de desguàs 
d’un diàmetre superior per poder evacuar totes les aigües que passéssim de la Raval. 
 
Aquestes obres estaran finalitzades abans de final d’any, tal i com vam anunciar i vam fer públic, i 
també vam explicar als veïns. Per tant, dir que aquest Govern municipal, ja no entro en el que van 
fer o no van fer els altres, no vull entrar, la gent de la Raval ja ho sap, però dir que aquest Govern 
municipal no està fent res, jo diria que no és, no diria, no és cert. En tot cas, vostè pot dir. de 
moment no ho han “solventat”. Bé, hem “solventat” per a pluges de mitjana intensitat però no les 
de molta intensitat. Però ja vam dir-ho: fins que no estigués finalitzada l’altra actuació, això no 
estarà resolt. 
 
Respecte a la publicació no sé de què em deia. Doncs, jo si vol ja li contestaran en, en...Sí, però 
entenia que era una publicació a algun butlletí o a alguna cosa. Ja li resoldran en comissió 
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informativa els tècnics. Jo l’únic que sí que li puc dir és que aquesta setmana passava despatxava, 
precisament, amb el director tècnic de l’Ajuntament de Tortosa i em deia que en proves ja tenen 
operativa la seu electrònica i que, per tant, es qüestió de poques setmanes de que poguéssim 
obrir la seu electrònica a tot el públic. 
 
Però en tot cas, si també ho pregunta a la comissió informativa, doncs segurament els hi podran 
donar una explicació. Però ja li dic jo que el que ens interessa, que és la implantació de la seu 
electrònica, estarà molt prompte. 
 
I respecte al tema de Protecció Civil alguns comentaris, i que també es poden complementar amb 
algun aclariment a posteriori a la pròpia Comissió. Dir que Protecció Civil a l’Ajuntament de Tortosa 
en aquests moments està estructurada, està dotada gràcies al voluntariat. No li explicaré com em 
vaig trobar jo quan vaig entrar d’alcalde la protecció Civil, l’únic que li explicaré és com està ara i 
les hores que fa. I vull deixar constància que tot, tots excepte l’inspector responsable del propi 
Ajuntament de Tortosa, que és una persona en comissió de serveis des de la Policia Local, tot es 
fa absolutament amb el voluntariat.  I que quan presentem aquelles memòries cada any i parlem 
de milers d’hores de prestació de servei, es fa en base al voluntariat. 
 
Segona qüestió, dir-li que en aquest moments l’Ajuntament de Tortosa, a diferència del que jo 
també em vaig trobar, disposa dels plans d’emergència actualitzats pràcticament per a tots els 
riscos. No li dic per a tots, però li dic que pràcticament per a tots els riscos i això també és un tema 
que cal agrair i cal reconèixer. 
 
És veritat que tenim algunes mancances, algunes les hem resolt al llarg de l’any passat, que no en 
tenien, es va dotar d’uniformitat i equipament necessari a Protecció Civil, òbviament fent-se càrrec 
el propi Ajuntament de Tortosa.  
 
La configuració dels equips de Protecció Civil o equips d’emergència per cada un dels riscos està 
contemplada a cadascun dels plans i, en tot cas, jo crec que cada vegada que s’aprova un pla ha 
passat per comissió informativa, però si volen, el que puc és que citarem a les comissions 
informatives corresponents per a que el responsable de Protecció Civil de l’Ajuntament de Tortosa 
els hi faci una explicació de cada un dels plans i quins són els grups operatius en cada una de les 
situacions i per tant, per qualsevol qüestió addicional, que jo entenc que segurament no hauré 
sabut explicar prou, els convido a que en la pròpia comissió informativa, i a més, inclús fora de la 
comissió informativa, jo crec que el sotsinspector responsable segur que els farà una sessió 
detallada de cada un dels plans, i potser seria fins a bo i convenient que els hi fes i també que 
expliqués quin rol juga cadascú en cada moment. 
 
Però, en tot cas, jo mateix li transmeto ara a la regidora responsable de que li faci aquest encàrrec 
al senyor Bertomeu. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Dos coses. Miri, senyor alcalde, me permetrà que hagi fet 
una petita, diem així, trampa. Això que he llegit jo ho van dir-ho vostès al febrer de 2007 en un 
butlletí informatiu de Convergència i Unió. Ara, 7 anys després, la situació és la mateixa perquè he 
agafat l’hemeroteca, no?, i per tant, ara vostès diuen que han millorat, que es van trobar les coses 
com se les van trobar. D’acord, però que quedi clar que el dissabte van haver episodis, per 
enèsima vegada, de que va haver gent que no va poder anar a certs llocs de la ciutat perquè es va 
trobar col·lapsada en aquest barri. 
 
I referent al tema de Protecció Civil, jo preguntava la Comissió Local si està constituïda i qui són els 
membres i tal. No, sense posar en dubte res, ni del voluntariat, que mereix evidentment tot el 
nostre respecte, i sí dels plans que hem anat preguntat alguna vegada a la comissió, com bé 
sabem. Per tant, jo preguntava una cosa molt concreta, de dir qui formava, qui forma part de la 
Comissió Local de Protecció Civil. Res més. Gràcies. 
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Tot seguit respon el Sr. Alcalde:  Moltes gràcies. El de la Protecció Civil jo crec que ha quedat clar, 
ja li explicaran. 
 
I home, de petita trampa no cap. Vostè diu: vostès ho deien al febrer del 2007. si vol parlem del 
febrer del 2007, senyor Roig. Nosaltres diem que no s’havia fet res en 8 anys al febrer del 2007, 
una veritat com la catedral de Tortosa.  
 
I vostè ara diu: no, és que vostès no ho han resolt. Home, no hem resolt una part, l’altra sí. Una 
part sí. I s’han fet actuacions i s’han fet estudis. Jo quan vaig arribar aquí no en vaig trobar cap 
d’estudi d’inundabilitats sobre la Raval, i els va encarregar aquest Govern municipal. I al carrer 
Barcelona aquesta actuació que es va fer no l’havia fet l’anterior Govern municipal. I aquesta 
actuació, per a segons quines pluges ja és útil. I nosaltres mateixos vam dir que es 
complementava amb la segona actuació. Per tant, 3 a 0. 
 
Quatre a zero: el barranc de Sant Llàtzer. Que van fer alguna cosa al barranc de Sant Llàtzer per 
evitar les inundacions? Al barranc de Sant Llàtzer s’ha doblat la capacitat d’evacuació. Vol dir que 
mai més es pot tornar a bloquejar el barranc de Sant Llàtzer? Doncs segurament sí que es deu 
poder bloquejar, segur, però haurà de ploure el doble del que plovia. 
 
Per tant, la garantia al 100% no la tenim de res, per tant, aquest Govern municipal està actuant en 
això, a diferència d’altres. No vol dir que ho “solventéssim”, perquè miri, li explico, l’eix de l’Ebre. 
L’eix de l’Ebre vam instar al Govern de la Generalitat a que fes una actuació, una actuació que no 
ha funcionat que és instal·lar unes bombes per poder traure l’aigua que queda embassada allí. No 
ha funcionat aquella actuació. Ara en aquests moments s’ha instat al Govern de la Generalitat a 
que faci una altra actuació d’urgència. Per què? Perquè pensem que és necessari. No ho hem 
“solventat”: efectivament. Encara no ho hem “solventat” però ho hem intentat. 
 
Altres no ho han intentat i ara vénen a donar lliçons aquí de que si ho aconsegueixen o no ho 
aconsegueixen. Doncs miri, jo segurament tot no ho aconseguiré, ni tot ho arreglaré, però ho 
intentaré, no em donaré per vençut o no passaré en raons a la gent. No ho arreglaré tot perquè no 
ho puc arreglar tot, però no enganyaré a ningú. I per tant, senyor Roig, amb el tema de la Raval 
vostè ens podria felicitar i ens podria dir: no ho han arreglat tot, però han fet més del que nosaltres 
vam fer. Seria honrat per la seva part: vostès han fet més del que nosaltres vam fer. I, a més a 
més, de la segona fase no ho sabia. No ho sabia, no ho vaig sentir, no vaig llegir els diaris, no vaig 
anar a la comissió. Val, no sé, però, doncs si ho sabia no ho ha obviat. 
 
En tot cas, les coses són com són i la gent a la Raval sap el que han fet uns i el que han fet els 
altres. La gent a la Raval sap el que van estar prometent moltes coses, altres equipaments que no 
van arribar mai i saben quan han acabat arribant.  
 
Moltes gràcies. Moltes gràcies per la seva assistència. 
 
 

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