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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
07 / 2014 

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

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i quaranta-cinc del 
dia set d’abril de dos mil catorze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la casa 
consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió ordinària sota el 
següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes: 
 

− Extraordinària 1/2014, de 07 de gener.  
− Ordinària 2/2014, de 13 de gener.  

 
 

PRESIDÈNCIA 

02 - Proposta de nomenament de representant de Tortosa Salut, SL a Gestió Integral Sanitària i 
Assistencial AIE (GINSA, AIE). 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l'Oficina Local d’Habitatge situada 
en aquest municipi. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Àmbit Pla 
especial sector 1 del conjunt històric artístic”. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
06 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la concessió de 
prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
07 - Dictamen d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
08 - Dictamen d’aprovació provisional de la modificació pressupostària 8/2014. Crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. 
 
09 - Dictamen de modificació de les bases d’execució del pressupost. 
 
10 - Dictamen de modificació dels preus públics Fira Expoebre – Ebreambient 2014. 
 
11 - Dictamen d’establiment dels preus públics d’espectacles de pagament de la Festa del Renaixement 
2014. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
12 - Dictamen de proposta d’acord d’adjudicació del contracte “Subministrament energètic i servei integral 
de l’enllumenat públic i del sistema semafòric del municipi de Tortosa”. 

 
 

MOCIONS POPULARS 
 
13 – Moció popular en contra de la reforma de la Llei de l’avortament que es pretén imposar des del 
Govern de l’Estat espanyol, avalada per 253 signatures de tortosines i tortosins. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
14 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per demanar el reforç del control fronterer a 
Ceuta i Melilla. 
 
15 - Proposta del grup municipal Partit Popular envers el posicionament que l’Ajuntament de Tortosa deu 
prendre davant de la situació de les persones més vulnerables pels envits de l’actual crisi econòmica. 
 
16 - Proposta del grup municipal Partit Popular envers l’expresident del Govern Adolfo Suárez. 
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17 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per la desaparició de tipus 
hipotecaris abusius i per l’establiment d’un règim de substitució més just. 
 
18 – Proposta del grup municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa per demanar una reducció de les tarifes 
ferroviàries. 
 
19 – Proposta del grup municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa per a la millora del barri del Temple. 
 
20 – Proposta del grup municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa per rebutjar les interlocutòries del TSJC en 
contra de la immersió lingüística a les escoles. 
 
21 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya a favor de l’adquisició d’una 
plataforma porta fèretres per cementiri municipal. 
 
22 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a l’eliminació total de les places 
de la zona blava ampliades al barri del Temple i estació i l’eliminació de l’horari de tardes i dissabtes al 
barri de Ferreries. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
23 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
 
- 08/2014, de 24 de febrer 
- 09/2014, de 26 de febrer (extraordinària i urgent) 
- 10/2014, de 03 de març 
- 11/2014, de 10 de març 
- 12/2014, de 17 de març  
- 13/2014, de 24 de març  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 261/2014 a la 500/2014 
 
c) Donar compte de l’informe d’avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 
2/2012. 
 
 
24 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
25 -  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: 
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SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 

− Extraordinària 1/2014, de 07 de gener.   
− Ordinària 2/2014, de 13 de gener.   

 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02 - PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE TORTOSA SALUT, SL A GESTIÓ INTEGRAL 
SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE (GINSA, AIE). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquesta corporació, en sessió de data 4 de març de 2013, on es nomenava 
representant a l’entitat Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE (GINSA, AIE). 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquesta corporació, en sessió de data 7 de març de 2014, on es nomenava 
representant d’aquest Ajuntament a Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE (GINSA, AIE). 
 
Atès que cal rectificar l’acord adoptat en sessió de data 7 de març de 2014, abans referit, per quan la 
representació ha de ser per part de Tortosa Salut, SL. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Nomenar a la senyora Beatriz Viñuela López, regidora d’aquest Ajuntament, representant de la 
societat mercantil Tortosa Salut SL, quin capital social pertany íntegrament a l’Ajuntament de Tortosa, a 
l’Assemblea General de Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE (GINSA, AIE). 
 
Segon - Tenir per rectificat, en el sentit indicat en l’anterior punt primer, l’acord adoptat pel Ple d’aquesta 
corporació, en sessió de data 7 de març de 2014, on es nomenava representant d’aquest Ajuntament a 
Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE (GINSA, AIE). 
 
Tercer - Donar compte dels acords al grup SAGESSA. “ 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb catorze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PP (1) i PxC (1); i 
set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-
ET-E (2). 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA 
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL 
LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el contingut del conveni de col·laboració a signar entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tortosa relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. 
 
Vist l’informe emès pel TAG. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 31 de març 
de 2014. 
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, i quin contingut 
literal és el següent:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES 
 
Barcelona, ..................... 
 
REUNITS 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, nomenat 
per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 
2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. I d’una altra, el senyor 
Ferran Bel i Accensi alcalde de l’Ajuntament de Tortosa. Ambdues parts es reconeixen recíprocament la 
capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
1. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen com a finalitat, 
entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones propietàries i 
persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.  
 
2. D’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, les borses actuen com a mediadores entre les persones 
propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels habitatges, 
negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada unitat de 
convivència que sol·licita habitatge. També es preveu que les borses puguin rebre una retribució per cada 
contracte de lloguer que aconsegueixin i per cada any posterior al de la signatura del contracte de lloguer, 
en concepte de gestió. 
 
3. El Pla per al dret a l’habitatge, regula el programa de cessió d’habitatges a l’Administració, per destinar-
los a lloguer social, amb l’objecte d’incrementar el parc d’habitatges gestionat per les administracions 
públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos, mitjançant 
l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de cedir-los per a la seva gestió a l’Administració per 
un període acotat de temps. 
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4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les administracions 
locals en relació a les Borses de Mediació per al lloguer social, aconsella mantenir i fomentar l’activitat 
d’aquestes Borses  que compleixen la finalitat d’aproximar aquests serveis a la ciutadania, segons 
les necessitats de cada àmbit territorial. 
 
5. Per tal de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al lloguer social en 
el municipi de Tortosa, l’Ajuntament de Tortosa ha manifestat l’ interès en la formalització d’un conveni 
l’any 2014, de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu als Programes de mediació i 
cessió. 
 
6. L'Ajuntament de Tortosa, disposa d'una Borsa amb personal suficient per realitzar les funcions que són 
l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les actuacions amb la Direcció de 
Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la Llei 
26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En 
conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts per impulsar el Programa de 
mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer social al municipi de Tortosa, per mitjà la Borsa de 
mediació que disposa l’Ajuntament, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests 
serveis en el respectiu territori. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament de Tortosa, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social es compromet a: 
 
1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència d’aquest conveni, amb personal suficient que haurà de 
tenir la formació necessària per realitzar les funcions de mediació i cessió d’habitatges per al lloguer 
social. 
 
2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen: 
 
a) L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la mediació i cessió 
per al lloguer social. 
b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i l’acompanyament en la cerca 
d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer. 
 
3. Realitzar funcions de mediació/cessió, que inclouen: 
 
a) La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible. 
b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres. 
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de mediació o cessió. 
d) El seguiment i el control dels pagaments del lloguers. 
 
4. Destinar el 5%, o el que s’acordi amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dels habitatges gestionats 
per la Borsa de mediació a persones amb ingressos inferiors a 2,35 vegades l’IRSC. 
 
5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria 
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anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà especificar els aspectes relatius al funcionament, 
l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i també el nombre 
d’actuacions de mediació o cessió de cada anualitat. 
 
6. Comunicar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, 
queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei. 
 
7. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal de la Borsa i per a la 
coordinació dels serveis de mediació o cessió d’habitatges amb finalitats socials. 
 
8. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en relació a 
les activitats que són objecte del present conveni. 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a: 
 
1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes de mediació i cessió que es 
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge. 
 
2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte desenvolupament de les 
funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes de mediació i cessió. 
 
3. Facilitar l'accés als programes informàtics o altres eines de suport que siguin d’utilitat per dur a terme 
la col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 
4. Fer el seguiment i valoració de la gestió de la Borsa en l’àmbit de la mediació i/o cessió d’habitatges 
per al lloguer social. 
 
Quart. Finançament i nombre d’actuacions 
 
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis de mediació 
que presti la Borsa del municipi de Tortosa, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida 
D/251.0002, segons els imports següents. 
 
- Actuacions de mediació amb contractes de l’any 2014, 450 euros 
 
- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2014, 200 euros. 
 
Aquests imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas que es produeixi 
la pròrroga del conveni prevista en el pacte Desè. 
 
2. El nombre d’actuacions de mediació/cessió que s’ha previst finançar inicialment l’any 2014, és el 
següent: 
 
- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2014, 10. 
 
- Nombre d’actuacions de seguiment de contractes anteriors a l’1 de gener de 2014, 19. 
 
El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni només es podrà ampliar, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es justifiquin degudament a finals d’any. 
 
3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2014 s’estableix una 
aportació màxima global de 8.300,00 €, d’aquesta aportació, 3.800,00 € corresponen al finançament 
d’actuacions per al seguiment dels contractes anteriors al 2014. 
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Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la següent 
manera: 
 
a. Un primer pagament de 2.850,00 €, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima 
destinada al seguiment dels contractes anteriors al 2014, un cop signat aquest conveni. 
 
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Desè, el primer pagament es tramitarà un cop 
signada l’addenda de pròrroga. 
 
b. La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions justificatives, on hi consti el nombre 
de mediacions inicials o de seguiment realitzades durant el període que es certifica. Les certificacions que 
preveu l’apartat b) d’aquest Pacte, hauran de ser signades per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel 
secretari de l’ ens local i hauran de justificar el nombre d’actuacions realitzades durant el període mínim 
d’un mes. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 31 de 
desembre de 2014. 
 
Sisè. Control i Seguiment conveni 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte d’aquest 
conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que durà a terme la Direcció de Programes 
Socials de l’Habitatge, i també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú 
programar anualment. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada per la Borsa, 
seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en el 
pacte Desè. En el cas que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els serveis prestats durant 
l’any per l’Oficina, es podrà minorar l’aportació final en l’import corresponent als expedients perjudicats. 
 
Setè. Protecció de dades 
 
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà d’intercanvi 
d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest acord, estaran 
subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i a la resta de normativa d’aplicació. 
 
Vuitè. Resolució per incompliment 
 
L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra part 
per exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució. 
 
Novè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, ambdues parts 
acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord, amb caràcter previ a la submissió de la qüestió a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Desè. Vigència i efectes 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de 
realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.  
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I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data expressats 
en l’encapçalament. 
 

Jaume Fornt i Paradell 
 

Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Ferran Bel i Accensi 
 

Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa 
 

 
 
Segon - Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Tercer - Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’Ajuntament. “ 

 
*-*-* 

 
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 D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE 
GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU A 
L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist el contingut del conveni de col·laboració a signar entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada al municipi de Tortosa. 
 
Vist l’informe emès pel TAG adscrit al departament d’Urbanisme. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 31 de març 
de 2014. 
 
Al Ple de l’ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, i quin contingut 
literal és el següent: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN 
AQUEST MUNICIPI  
 
Barcelona, 10 de març de 2014  
 
REUNITS  
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, nomenat 
per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 
2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.  
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Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a 
aquest efecte,  
 
EXPOSEN  
 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la despleguen i 
el Pla per al dret a l’habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals 
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la 
màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i 
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.  
 
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment 
les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al 
territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de 
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.  
 
3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines 
locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament 
territorial.  
 
4. El Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més 
rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques 
i el sistema de justificació de l’activitat.  
 
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració i d’encàrrec de 
gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en relació a les oficines locals 
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, aconsella mantenir aquestes oficines i borses en 
el territori per prestar un servei de proximitat a la ciutadania, en matèria d’habitatge.  
 
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió d’ajuts del Pla 
per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Tortosa ha manifestat l’interès en la formalització d’un conveni 
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2014, de l’Oficina 
local d’habitatge d’àmbit territorial municipal.  
 
7. L'Ajuntament de Tortosa, disposa d'una oficina i del personal tècnic i administratiu suficient per 
realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona responsable per coordinar les 
actuacions amb les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de 
conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.  
 
8. L’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre han subscrit, amb data 20 de gener de 
2014, un Acord per a la coordinació i la col·laboració entre les respectives Oficines, a efectes d’evitar 
duplicitats en les gestions, optimitzar els recursos disponibles i facilitar l’accés als serveis d’habitatge 
mitjançant una finestreta única, en la localitat de Tortosa.  
 
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la Llei 
26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els següents  
 
PACTES  
 
Primer. Objecte  
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Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina local d’habitatge 
situada al municipi de Tortosa, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i 
serveis relatius a l’habitatge.  
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament   
 
L’Ajuntament de Tortosa, a través de l’Oficina local d’habitatge, es compromet a:  
 
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i administratiu 
suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen. En concret 
s’obliga a:  
 
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.  
 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades amb el 
conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.  
 
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a mínim, serà d’una 
persona responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i de la coordinació amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques administratives; d’una persona per a les 
funcions de la Borsa; i d’una persona amb titulació suficient per assumir les funcions tècniques 
d’elaboració i avaluació d’informes i d’inspeccions.  
 
2. Realitzar les següents funcions:  
 
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen:  
 
a.1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, 
d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a 
l’habitatge.  
 
a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds.  
 
a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la informació als sol·licitants 
dels requeriments o deficiències documentals.  
 
a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb protecció oficial.  
 
a.6. L’atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques generades per 
la pèrdua de l’habitatge.  
 
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis  
 
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge  
 
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També inclou les 
inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de 
Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina 
els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.  
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b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis o 
habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (ITEs/III)  
 
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que 
inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions 
de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions 
tècniques inicials i finals.  
 
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge  
 
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents)  
 
b.2.2. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers  
 
b.2.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació  
 
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a disposició de les 
oficines i les borses.  
 
4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del funcionament de l’Oficina, en relació 
amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit i les 
previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.  
 
4. b) Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina, un protocol addicional a aquest conveni, 
en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats 
en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i el sistema 
d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any.  
 
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació final sobre la 
totalitat de les tasques realitzades.  
 
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on s’ubica l’Oficina, 
en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de comprovació necessàries 
per a la resolució dels expedients.  
 
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments dels 
ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei.  
 
8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar 
per l’Oficina/Borsa.  
 
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les pautes de disseny i 
normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a totes les publicacions, impresos 
i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge 
es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
10. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en relació 
a les activitats que són objecte del present conveni.  
 
11. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:  
 
11.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebin, procedents d’altres 
administracions o entitats públiques o privades.  
 
11.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni  
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Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:  
 
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa informació actualitzada sobre les polítiques d’habitatge en 
tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació i condicions 
d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge, i sobre les 
normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració.  
 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la col·laboració objecte 
d’aquest conveni.  
 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure programes 
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que fa a les línies de 
col·laboració convingudes.  
 
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de desenvolupar les 
tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes tècnics, avaluacions i 
inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment.  
 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de relleu les bones 
pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.  
 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest conveni, segons 
els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes aportacions resten 
condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions derivades d’aquest 
conveni.  
 
Quart. Finançament  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis que presti 
l’Oficina d’Habitatge/Borsa del municipi de Tortosa, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a 
continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002.  
 
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 25.632 € per a l’any 2014, en 
concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’apartat c), per cobrir part de 
les despeses dels serveis d’atenció ciutadana i d’assessorament en matèria d’habitatge establerts en el 
pacte segon, 2. a), d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als 
què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna servei.  
 
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que tindrà en compte el 
nombre d’expedients tramitats en relació amb les tasques que es deriven de les funcions específiques 
que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme.  
 
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis de 
l’Annex I.  
 
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent direcció o unitat 
sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte segon, punt 4b). El compliment de les 
obligacions contingudes al protocol serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest pagament. La 
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xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els compromisos 
específics i de qualitat fixats.  
 
c. Aportació màxima  
 
Per a l’any 2014, s’estableix una aportació màxima de 48.701 €, que només es podrà incrementar en el 
cas que es justifiqui una activitat superior per part de l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats 
pressupostàries.  
 
Cinquè. Tramitació dels pagaments  
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la següent 
manera:  
 
a. Primer pagament  
 
El primer pagament, per l'import de 25.632 €, en concepte de serveis bàsics d’informació i atenció 
ciutadana, es tramitarà un cop signat aquest conveni.  
 
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Desè, el primer pagament es tramitarà un cop 
signada l’addenda de pròrroga.  
 
b. Pagament final  
 
El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa, corresponent a l’any 2014, 
mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una certificació justificativa de les 
activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques d'assessorament i d’informació 
desenvolupades, com també les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i un cop 
contrastada i valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que aquesta 
disposi.  
 
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a de l’ens local, 
i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i gestions referents als 
expedients tramitats, com pel que fa al cost dels serveis mínims prestats pel personal adscrit a 
l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni.  
 
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 31 de desembre de 
2014.  
 
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a favor de 
l’Ajuntament de Tortosa.  
 
Sisè. Control i Seguiment conveni  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte d’aquest 
conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme les unitats de 
l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials, i també, 
amb els controls o auditories internes que es consideri oportú programar anualment.  
 
Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de l’Agència quan així ho 
estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i final de la convocatòria corresponent.  
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i justificats per 
l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni 
prevista en el pacte Desè.  
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La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es preveu al pacte 
Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de serveis prestats i 
d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement de les actuacions, els nivells de 
qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. En el cas que 
s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els serveis prestats durant l’any per l’Oficina, es podrà 
minorar l’aportació final en l’import corresponent als expedients perjudicats.  
 
Setè. Protecció de dades  
 
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà d’intercanvi 
d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest acord, estaran 
subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i a la resta de normativa d’aplicació.  
 
Vuitè. Resolució per incompliment  
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra part 
per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució.  
 
Novè. Resolució de controvèrsies  
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, ambdues parts 
acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la submissió de la qüestió a la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Desè. Vigència i efectes  
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que 
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data expressats 
en l’encapçalament.  
 

Jaume Fornt i Paradell 
 

Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Ferran Bel i Accensi 
 

Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa 
 
Annex I  
 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge (*) CATÀLEG DE SERVEIS  
Serveis  Import per expedient 

tramitat – Oficina 
municipal 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial  33 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’habitatges  40 € 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la inspecció tècnica  66 € 
Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat  33 € 
Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció tècnica  40 € 
Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer  50 € 
Tramitació de prestacions d’urgència especial o d’expedients RBE vigents  10 € 
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Segon - Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
Tercer - Donar compte del present acord al departament d’Intervenció de l’Ajuntament.  “. 
 
 

*-*-* 
 
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 D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
“ÀMBIT PLA ESPECIAL SECTOR 1 DEL CONJUNT HISTÒRIC ARTÍSTIC”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la documentació de la modificació puntual del POUM “àmbit Pla especial sector1 del conjunt 
històric artístic”, redactada per l’arquitecte municipal que acredita la oportunitat i conveniència en la seva 
aprovació. 
 
Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn la documentació tècnica, les fitxes normatives dels 
sectors del planejament, així com l’informe jurídic envers l’esmentada modificació puntual. 
 
De conformitat amb els articles 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al 
Territori celebrada en data 3 d’abril del 2014 .  
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “Àmbit Pla especial sector1 del conjunt 
històric artístic”. 
 
Segon - Als efectes del previst a l’article 73 del TRLLUC, aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències 
a tot l’àmbit objecte de la modificació puntual en totes aquelles sol·licituds que tinguin per objecte la 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
 
Tercer - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel termini 
d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
 
Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el del 
municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel mitjà 
telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 
l’esmentada modificació puntual. 
 
Sisè - Sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, organisme afectat per 
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llurs competències sectorials. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, es per manifestar la 
nostra abstenció. 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“Vista la proposta, per part de la regidora d’Acció Social, de realitzar una ordenança reguladora de la 
concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Vist el Decret d’incoació núm. 2842/2013 d’inici de l’expedient per a la seva realització. 
 
Vist l’Avantprojecte d’ordenança i la necessitat de normalitzar, en el marc del procediment administratiu, 
els processos de gestió per a l’atorgament de prestacions. 
 
Vistos els informes preceptius i el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Acció Social de data 27 
de març de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la concessió de prestacions econòmiques de 
caràcter social de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Segon - Sotmetre l’esmentada Ordenança al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies amb 
publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, per tal que, si s’escau, es puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que es considerin pertinents. 
 
Tercer - Si en el període esmentat no es presentés cap al·legació o reclamació, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
Quart - Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC l’anunci amb 
la referència del núm. de BOPT on s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
Cinquè - L’Ordenança entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació íntegra del 
text al BOPT.  “ 



- 18 / 105 -           JACE / sbh 
  

 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
 
 
Article 1.- Concepte d’urgència social 
 
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst que requereix 
d’una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social. Tenen per finalitat l’atenció de determinades 
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, en que es troben les persones que 
no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions de aconseguir-los o 
rebre’ls d’altres fonts.  
 
Els ajuts atendran necessitats bàsiques com l'alimentació, la higiene, la roba, l'allotjament i els 
subministraments bàsics (aigua, llum i gas) i de farmàcia. 
 
Com a criteri general, s’hauran d’haver esgotat totes les possibilitats d’ajuts econòmics a les que la 
persona tingui dret i que corresponguin a altres administracions i/o s’hagin acordat amb institucions 
d’iniciativa social. 
 
Article 2.- Tipologia d’ajuts 
 

1. Alimentació, higiene  i vestit: Ajut per a la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i vestit 
en situacions conjunturals puntuals d’atenció social urgent, com:  

 
Manutenció: Entrepans, lot de menjar, accés al menjador social i als ajuts d’aliments acordats amb 
entitats d’iniciativa social.  
Aliments per a dietes especials establertes per prescripció facultativa de la sanitat pública. 
Alimentació infantil. L’ajut per a llet infantil només es facilitarà per prescripció mèdica.  
Roba i calçat.  
Altres ajuts de naturalesa anàloga als supòsits descrits 

 
2. Habitatge: Destinat a persones que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats de lloguer o de 

quotes de préstec hipotecari –únicament la part del préstec que afecta a l’habitatge- sempre que 
no es puguin tramitar al Departament d’Habitatge i hi hagi un greu risc de perdre’l. 
També s’inclou en aquest apartat els ajuts destinats a fer front a despeses urgents associades a 
l’habitatge, adreçada a col·lectius vulnerables i que en cas contrari suposin un greu risc 
d’abandonament o desatenció, com: 

 
Suport econòmic puntual per al correcte funcionament i altes de subministraments bàsics.  
Suport econòmic per despeses puntuals per facilitar l'accés a  l'habitatge.  
Lloguers endarrerits per l'habitatge habitual, quan hi hagi garanties de continuïtat en el mateix o 
de quotes hipotecaries. 
Neteja de l’habitatge habitual en situació d'insalubritat o d’acumulació d'objectes que generin 
brutícia.  
Allotjaments temporals (puntuals i/o transitoris) en situacions d’extrema necessitat. 
Pagament (total o parcial) del preu d'estada i tractament en una comunitat terapèutica. 
Pagament (total o parcial) del preu d'estada i tractament en una casa d'acollida en casos 
d'extrema necessitat i situacions d'emergència social. 
Altres ajuts de naturalesa anàloga als supòsits descrits 
 

3. Subministraments de serveis de la llar: Destinat a fer front al pagament de deutes de 
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subministrament d’aigua, llum i gas. 
 

4. Atenció sanitària: Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel 
Sistema de la Seguretat Social que puguin evitar el deteriorament de la salut física i/o psíquica, 
com medicaments, ulleres graduades, tractaments terapèutics, odontologia i altres ajuts de 
naturalesa anàloga als supòsits descrits. 
 

5. Desplaçaments puntuals o associats a transport o trasllats en situacions especials. 
 

6. Atenció a menors en situació de risc: Pagament puntual de serveis i recursos necessaris per a 
l’atenció dels menors en els casos en que el progenitor/a compta amb ingressos econòmics 
insuficients i no compta amb suport familiar.  

 
Article 3.- Prestacions 
 
La cobertura de les necessitats bàsiques es pot realitzar a través de prestacions econòmiques, de serveis i 
en espècies: 
 

1. Prestacions econòmiques: s’atorguen a la persona beneficiària o al proveïdor del servei, pel 
pagament de deutes. 

2. Prestacions de servei : faciliten a l’usuari l’accés a una plaça de la xarxa pública de serveis socials. 
3. Prestacions en espècie : faciliten els productes a l’usuari, bé directament a través d’empreses 

proveïdores o d’entitats d’iniciativa social. 
 
Article 4.- Quantia màxima i característiques dels ajuts 
 
L’import màxim del total d’ajuts, pels quals es podrà beneficiar una mateixa persona, família o unitat de 
convivència no podrà superar conjuntament els 600 € /any.  
En els supòsits d’allotjaments per emergència es podrà superar la quantia màxima establerta en aquesta 
ordenança sempre i quan l’Ajuntament hagi d’assumir-la preceptivament  
 

- Els ajuts s’atorgaran amb caràcter únic o temporal, però sempre dins l’anualitat pressupostària. 
- Podran atendre la totalitat o una part proporcional al cost.  
- Poden ser a fons perdut o establir-se com un sistema de préstec sempre que sigui previsible la 

seva devolució. 
 
En cas necessari, principalment per limitació pressupostaria, el personal tècnic dels serveis bàsics 
d’atenció social podrà limitar-los, prioritzant els casos de major necessitat segons els criteris establerts i/o 
limitar-los als preferents: els destinats a atendre necessitats bàsiques de subsistència i l'allotjament 
d’urgències.  
 
Article 5.- Persones Beneficiàries, requisits i obligacions 
 
Seran beneficiaris del ajuts, les persones i/o famílies que viuen o es troben al municipi i es troben en 
situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o en situació de pobresa o exclusió social i acreditin que es 
troben amb dificultats per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques per inexistència o insuficiència 
d’ingressos econòmics. 
 
Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents requisits: 
 

• Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment. 
• Disposar d’ingressos personals iguals o inferiors a l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de 

Catalunya). Aquesta quantia s'incrementa d'un 30% per cada membre de la unitat familiar o de 
convivència que no té patrimoni o ingressos. 

• No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir 
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la necessitat sorgida. 
• Que la necessitat s’ajusti a la tipologia dels ajuts establerts. 
 

Obligacions de les persones beneficiàries :  
 

• Justificar els ingressos o rendes de la unitat familiar del peticionari i reunir els requisits per a  tenir 
accés a les ajudes. 

• Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. 
• En cas de prestacions econòmiques que cobreixen només una part del cost del mateix, fer-se'n 

càrrec de la part restant. 
• En cas de prestacions amb caràcter de préstec complir els acords de devolució. 
• Comunicar als serveis bàsics d’atenció social els canvis que van donar lloc a la sol·licitud o 

l’obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat. 
• Amb caràcter general l’atorgament de l’ajut resta condicionat a l’acceptació de l’obligació de 

seguir un pla de treball individual i familiar per part de la persona beneficiària. 
• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control i facilitar la informació i la documentació 

requerida per l'Ajuntament. 
• Qualsevol altra relacionada directament amb l’objecte de l’ajut i que s’estableixi conforme al criteri 

professional dels serveis socials municipals. 
 
Article 6.- Criteris d’atorgament 
 
Els criteris generals bàsics a tenir en compte per a valorar la situació d’urgència, són: 

- Que estigui en una situació de necessitat social i/o vulnerabilitat puntual. 
- Que sigui una situació sobrevinguda no prevista. 
- Que els deutes corresponguin als conceptes previstos en la tipologia d’ajuts. 
 

Per a poder tenir accés a les prestacions d’urgència social caldrà informe - proposta tècnic, tenint en 
compte les condicions econòmiques, socials i familiars de la persona beneficiaria, sense perjudici que el 
mateix professional pugui fer les excepcions necessàries en aquells casos que la situació ho requereixi. 
Tindran prioritat les persones o unitats que tenen a càrrec menors. 
 
1. Valoració econòmica 
 
La valoració econòmica de la família o unitat de convivència s’establirà considerant els ingressos nets 
percebuts pel conjunt de membres de la llar durant els 3 mesos anteriors a la data de sol·licitud.  
Els ingressos els composen: 
 

• Els ingressos del treball per compte aliè o  propi. 
• Les prestacions socials, pensions i subsidis. 
• Les rendes de capital i de la propietat. 
• Els ingressos percebuts per infants. 

 
La situació de necessitat econòmica es determina establint un nivell d’ingressos màxims per unitat de 
convivència per tal de tenir dret d’accés als ajuts econòmics d’urgència social i  d’acord amb la formula 
següent: IRSC + [ Irsc*0,30 * (n-1)], on n = total de membres de la unitat familiar o de convivència. 
 
2. Valoració social 
 
Més enllà de l’estat de necessitat econòmica, per a poder accedir a la prestació , el professional de 
referència ha de constatar i valorar que la situació social de la persona o família es troba entre 2 o més de 
les circumstàncies descrites a la taula següent.  
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Situació social de la persona o família 
1. COMPOSICIÓ FAMILIAR  
Família Nombrosa   
Família monoparental   
Infants en acolliment   
2. SITUACIÓ DE DIFICULTAT PER MOTIUS DE SALUT /DISCAPACITATS 
Problemes greus de salut que incideixen en la dinàmica relacional de la família   
Necessitats educatives especials   
Existència de malalties amb despesa crònica 
3. SITUACIÓ SOCIO–FAMILIAR 
Situació d'atur amb recerca activa d’ocupació.    
Família responsable i col·laboradora, que accepta el pla de millora establert i compleix 
els objectius acordats   

Família en seguiment, i en la que es considera l’ajut com un recurs   
L’ajut deixa definitivament resolta la situació de necessitat per la qual s’ha demanat  
Sense l’ajut, la situació de necessitat esdevé en una situació de risc greu.  
4. HABITATGE . RÈGIM:  
En propietat amb càrregues  
Arrendament  
Cessió  / Acollida  
Compartit sense unitat  familiar   
Altres o sense sostre  

 
Per tal d’ajustar-se a circumstàncies o a realitats canviants, els professionals dels serveis bàsics d’atenció 
social podran proposar prioritzar els tipus d’ajuts i/o establir possibles modificacions en les valoracions i 
quanties fixades en les taules de baremació. 
 
Article 7.- Termini i Quantia de les prestacions 
 
Per la naturalesa dels ajuts, les prestacions econòmiques no estan sotmeses a un període de sol·licitud. La 
quantia màxima a atorgar serà definida pel professional de referència en funció de la valoració social que 
en resulti de cada cas, establint uns límits fixats en la taula annexa núm. 2. 
 
La determinació de l’import a atorgar la fixarà el professional de referència sempre en funció del pla de 
treball que estableix en relació amb la persona beneficiaria de l’ajut i atenent  com a criteris de prioritat: 
els ingressos per càpita de la unitat de convivència, la presència de menors o de malalts crònics a atendre, 
el possible suport de la xarxa relacional i de família extensa i l’existència o no d’altres ajuts 
complementaris. 
 
Article 8.- El procediment de concessió 
 
1.- El personal tècnic dels serveis bàsics d’atenció social de referència mantindrà una entrevista amb les 
persones beneficiaries després de la qual indicarà, si s’escau, la documentació a aportar, la qual serà 
necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d’una forma fidedigna.  
Si les persones presenten la documentació incompleta seran requerides perquè la presentin, amb 
indicació que si no ho fan se’ls tindrà per desistits en la seva petició. 
Els Serveis bàsics d’atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, aclariments que es 
considerin necessaris per tal de resoldre millor la petició de sol·licitud i aconseguir la finalització de 
l’expedient. 
 
2.- Una vegada completat l’expedient, es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits 
establerts per percebre l’ajut sol·licitat, s’especificarà la finalitat i la quantia d’aquesta i es realitzarà la 
proposta, favorable o de denegació, a la seva concessió. L’informe proposta serà un document  tècnic 
preceptiu per a la concessió o denegació de l’ajut. Si transcorregut 1 mes des de la sol·licitud no s’ha emès 
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l’informe - proposta social l’ajut es considerarà denegat.   
 
Excepcionalment el procediment es tramitarà d’urgència, sense perjudici de les posteriors actuacions de 
comprovació del compliment dels requisits. En tot cas serà necessari l’informe - proposta social que 
acrediti l’efectiva situació d’emergència i la proposta d’atorgament de l’ajut. 
 
Correspondrà al tècnic/a de referència que hagi emès l’informe - proposta d’atorgament de l’ajut, vetllar 
per la correcta disposició dels fons lliurats i la seva estricta aplicació a l’ajut corresponent i recopilar, a tal 
efecte, la documentació o informació justificativa de l’aplicació de l’ajut a la seva finalitat, per a la seva 
constància en l’expedient corresponent. 
 
Article 9.- Pagament dels ajuts 
 
En la mesura que sigui possible, el pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària, directament 
als subministradors del servei o la prestació per a la qual es demana l’ajut, o al creditor del deute, evitant 
l’abonament dels ajuts en forma dinerària a les persones i/o unitats familiars.  
 
Article 10.- Justificació de la despesa 
 
La justificació de la despesa s’acreditarà mitjançant les factures dels pagaments i despeses realitzades, 
les quals hauran de complir els requisits reglamentàriament establerts, o mitjançant altres documents de 
valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Sens perjudici del que es disposa al paràgraf anterior, i davant de determinades situacions extremes que 
hauran de quedar perfectament definides i motivades al corresponent expedient, a la persona perceptora 
de l’ajuda no se li requerirà la justificació de la despesa pels mitjans determinats amb caràcter general 
citat, sinó mitjançant qualsevol altre mitjà admissible en dret amb caràcter previ a la concessió, essent 
possible realitzar-la mitjançant autorització prèvia del Departament d’intervenció. 
 
La provisió dels fons de prestacions econòmiques de caràcter social, realitzada mitjançant bestretes de 
caixa fixa, serà justificada d’acord amb les normes establertes a les Bases d’execució del pressupost. 
 
Article 11.- Denegació, revocació i incompatibilitat 
 
Les sol·licituds, tot i complir amb els requisits establerts, podran ser denegades per: 
- Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 
- Falsejar o amagar qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants.  
- Qualsevol altre motiu pel qual s’estimi la denegació motivada, atenent a les circumstàncies i prèvia 
valoració dels serveis bàsics d’atenció  social. 
Si es produeix un canvi en la situació que va motivar la petició de l’ajut, la prestació pot ser modificada en 
relació amb el seu contingut o amb el seu import. 
Procedirà la revocació de les prestacions en cas d’incompliment de requisits subjectius per part de la 
persona: compliment del pla de treball individualitzat, acceptació d’ofertes de treball, escolarització dels 
infants... Els serveis bàsics d’atenció social determinaran en un informe - proposta la valoració sobre el 
compliment o eventual incompliment d’aquests extrems.  
La revocació de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària i, en els 
supòsits previstos en què sigui pertinent, a la tramitació d’un expedient sancionador.  
Amb caràcter general, els ajuts no són incompatibles, sinó complementaris, dels concedits per altres 
administracions. 
 
Article 13.- Vigència 
 
L’ordenança serà vigent als 15 dies hàbils de la seva publicació al BOPT i regirà fins el 31 de desembre de 
2015. 
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Annexos 
 
Els annexos per a l’aplicació d’aquestes bases s'adjunten i aproven en la mateixa data. Estan subjecte a 
possibles modificacions, derivades dels canvis i de l’evolució de la situació econòmica i social. 
  
Annex núm. 1: ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals i màxims per a tenir dret a l’ajuda 
durant 2014. 
 
Unitat de Convivència: membres Ingressos màxims mensuals 
IRSC vigent + [ Irsc*0,30 * (n-1)] 
Una persona  569,12 € 
Dues persones  739,86 € 
Tres persones  910,59 € 
Quatre persones  1.081,33 € 

 
 
Annex núm. 2 : Taula orientativa d’imports i temporalitat màxima dels ajuts per conceptes  
 

 
1. NECESSITATS BÀSIQUES  
 

 

Ajut per alimentació: entrepà Màxim de 6 €. 

Ajut per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència Màxim de 60 € anuals per 
persona. 

Ajut per a dietes especials Màxim de 80 € anuals per 
persona 

Ajut per alimentació durant la lactància: 2 pots fins els 8 mesos i 1 pot 
entre els 9-12 mesos  

Màxim de 220 € anuals per 
infant  

Ajut per al menjador social Mitjançant prestador de servei 

Ajut per al menjador escolar  Màxim 150€ anuals per infant / 
jove 

 
2. HABITATGE. 
 

 

Ajut per a subministraments bàsics i despeses del consum.  Màxim de 200 € anuals 
Suport econòmic puntual per al correcte funcionament i altes dels 
subministraments bàsics  

 
Màxim de 200 € anuals 

Suport econòmic per despeses puntuals per facilitar l’accés a 
l’habitatge  Màxim de 300 € anuals 

Ajuts per a lloguer endarrerits d’habitatge habitual, quan hi hagi 
garanties de continuïtat en el mateix o de quotes de préstec hipotecari Màxim de 300 € anuals 

Ajut destinat per a la neteja de l’habitatge habitual quan hi hagi una 
situació d'insalubritat o una acumulació d'objectes que generin brutícia 

Import del servei. Preu pactat 
amb proveïdor 

Ajut per a allotjaments temporals (puntuals i/o transitoris) en casos 
d'extrema necessitat i de les despeses associades per situacions 
d'emergència social: ruïna, higiene i altres de força major o per a 
pensió 

Màxim de 30 dies 

Ajut per al pagament (total o parcial) del preu d'estada i tractament en 
un recurs social especialitzat  Màxim de 30 dies 

Ajut per a arranjament i per a estris, instal·lacions i utillatges de la llar 300 € anuals 
Altres ajuts pel pagament de deutes associats a la pèrdua de 
l’habitatge o al risc de patir-ne  300 € anuals 
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3. SALUT 
 

 

Ajut per a despeses de tractaments per prescripció facultativa de la 
sanitat pública :ortopèdia, odontologia, geriatria ..  

 
Màxim de 150 €/any 

Ajut dirigit a les persones o famílies que tenen la impossibilitat de 
cobrir l'import d'unes ulleres Màxim de 150 €/any 

Ajut dirigit a les persones que tenen la impossibilitat de cobrir l'import 
de la medicació prescrita per la sanitat pública Màxim de 150 €/any  

 
4. DESPLAÇAMENTS 
 

 

Ajut per a transport quan els desplaçaments estiguin motivats per 
activitats de formació o d'activació en el mercat laboral 

 
Màxim de 50 € anuals 

Ajut per a transport a altres municipis o  trasllat en circumstàncies 
greus Màxim de 50 € anuals 

 
5. ATENCIÓ ALS INFANTS 
 

 

Ajuts especials de naturalesa sòcioeducativa Màxim de 100 €/any 
 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: També és un tema conegut 
en Comissió i que l’únic que pretén és ordenar i regular la prestació d’estos serveis a través d’una 
Ordenança. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el nostre grup 
municipal no podem estar d’acord amb el redactat d’aquesta ordenança. Ens falten 4 paraules bàsiques 
que són: i amb nacionalitat espanyola. Sense aquestes 4 paraules no podem votar a favor d’una 
Ordenança com aquesta. 
 
De fet, tots sabem perquè tots, en fi, ho hem vist a la premsa, ho hem vist a la televisió, que hi ha molts 
països europeus que s’estan plantejant l’expulsió de tots aquells estrangers que no aporten res al sistema 
públic. De fet, a Bèlgica ja s’han expulsat moltes persones estrangeres, entre ells espanyols, que no 
podien demostrar que tenien una feina al país i que vivien d’ajudes públiques.  
 
Nosaltres, abans que res, som gestors dels diners públics municipals, aquesta és la nostra feina, això és 
pel que estem aquí. I a més som l’Administració més propera als ciutadans, els ajuntaments són les 
administracions més properes i, per tant, hem de dir alt i clar a tots aquells estrangers que no aporten res 
a les arques municipals que aquí no hi tenen cabuda i que han de marxar, que la festa s’ha acabat, que la 
disbauxa s’ha acabat. 
 
Tots aquells estrangers que no puguin demostrar un contracte de feina legal i que es puguin mantenir pels 
seus mitjans econòmics els hem de convidar a marxar al seu país. És de sentit comú perquè els diners 
públics no els podem regalar. S’ha de mirar com es gasten i s’ha de mirar fins a l’últim cèntim.  
 
Naturalment, a veure, aquí sí que estaríem totalment d’acord en que s’han de gastar diners, tots els 
possibles, en prestacions socials, evidentment que sí, però s’han de dedicar a les famílies tortosines. No 
és el mateix dividir aquests diners, els que siguin, entre 1000 famílies que entre 300 o 400. Evidentment, 
si es dediquessin aquests diners a les famílies tortosines, es podrien distribuir molt millor i probablement 
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aquests números que vostès ens presenten serien molt millors. 
 
Al fi i al cap, aquí del que estem parlant no és de perquè sí o perquè no, simplement és de complir una 
normativa europea de l’any 2004. I es tractaria de fer fora del sistema públic d’assistència social a 
aquelles persones estrangeres que no aporten res. A més de legal, com ja he dit per la normativa aquesta 
europea, és de simple sentit comú i de lògica.  
 
El nostre posicionament, a no ser que afegissin aquestes 4 paraules que hem dit al principi, serà 
d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Ja li avanço que no les afegim 
perquè si les afegíssim incompliríem aquesta normativa europea que vostè apel·la. 
 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
07 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que en el dia d'avui hi ha factures i altres justificants de despesa que fan referència a 
subministraments i serveis en general duts a terme en exercicis tancats i que estan en disposició de ser 
aprovats per trobar-se degudament conformat, se sotmeten en conseqüència a l'aprovació del ple, d'acord 
amb l'annex que s'adjunta, les següents despeses: 
 
1 -  Factures de l'extrajudicial de l'Ajuntament de Tortosa (annex 1 ): 
 
a) Factures de l'Ajuntament que s'han enregistrat fins al 31 de desembre de 2013, pendents d'aplicar al 
pressupost  per manca de crèdit adequat i suficient o per no tramitació de la despesa (annex 1)  
46.128,60€  
 
b) Factures de l'Ajuntament que van ser enregistrades i conformades després de l'1 de gener de 2014 però 
quina despesa correspon o es va meritar en l'exercici 2013 i/o anteriors (annex 2) 150.488,41.- € 
 
Total extrajudicial ......................................................................................... ...196.617,01.-  € 
 
Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril respecte les 
obligacions procedents d'exercicis anteriors. 
 
Vist l'informe de la interventora accidental de l'Ajuntament de data  28 de març de 2014. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 2 d'abril de 2014. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
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Primer - Reconèixer extrajudicialment els crèdits que es relacionen en els annexos 1 i 2 del present acord, 
aprovant la despesa i reconeixent les obligacions per un import total de 196.617,01.-€ 
 
Segon - Habilitar el crèdit necessari mitjançant modificació pressupostària per tal d'aplicar al pressupost 
les obligacions reconegudes.   ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Matilde Villarroya i Martínez: Gràcies senyor 
alcalde. Regidores, regidors, tan senzill com presentar-los-hi les xifres de l’extrajudicial d’aquest any, que 
és l’extrajudicial més petit que es presenta en aquest Ajuntament. Estem parlant de que la quantitat total 
són 196.617,01€, dels quals 46.128,60 corresponen a factures que realment s’ha produït fora del 
pressupost i la resta, que són els 150.488,41 corresponen a factures que han arribat després de l’any, del 
31/12/2013 i que, per tant, no han pogut ser comptabilitzades.  
 
Per tant, el resultat d’aquest extrajudicial confirma el que dèiem abans, que és l’extrajudicial més petit que 
s’ha produït a l’Ajuntament de Tortosa. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar que ens abstindre’m al punt aquest, al punt 7, i al següent, que és el punt 8. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres també ens 
abstenim al punt 8 i al 7. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup també 
s’abstindrà en tots els punts de l’àrea de Serveis Centrals. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. També manifestem l’abstenció als 
punts 7 i 8. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: moltes gràcies senyor alcalde. També manifestar l’abstenció al punt 
7è i al punt 8è. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots a 
favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, i nou abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i 
PxC (1). 
 
 
 
 
08 - DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8/2014. CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Vista la modificació pressupostària de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb 
romament de Tresoreria per a despeses generals i baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries 
sol·licitada, i vist l'informe d'Intervenció, i atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals 
de data 2 d'abril, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits finançats amb romament de tresoreria per a despeses generals  i baixes de crèdits d'altres 
aplicacions pressupostàries, d'acord amb el següent detall: 
 
Finançament   

Descripció Aplicació Eur 
Romanent de tresoreria per despeses generals 87000 196.617,01 

 
 
A   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Reparacions maquinària i instal·lacions SER-92000-21300 596,11 

Publicitat i propaganda. Comunicacions PRE-92000-22602 826,00 
Lloguer edificis i altres construccions BSO-23200-20200 357,70 

Cosf - Assegurances BSO-23201-22400 139,80 

Reparacions mercat SER-43100-21200 5,88 

Manteniment parcs i jardins SER-17100-21000 109,58 

Altres subministraments enllumenat SER-92000-22100 20.013,71 

Formació alternativa- estudis i treballs tècnics JOV-33702-22706 43,88 

Rsu i neteja viària SER-16200-22700 351,09 

Despeses jurídiques SEC-92000-22604 48,92 

Estudis i treballs tècnics - execucions subsidiàries IMA-15100-22706 23728,50 

Subministrament gas natural SER-92000-22102 14266,14 

Energia elèctrica edificis i enllumenat SER-16500-22100 88761,88 

Conservació enllumenat SER-16500-21300 406,23 

Expoebre - atencions protocol·làries FIR-43901-22601 240,54 

Festast - Estudis i treballs tècnics FIR-43903-22706 370,00 

Aigua SER-16100-22101 13641,61 

Energia elèctrica Mercat SER-43100-22100 983,02 

Energia elèctrica cultura SER-33000-22100 15894,15 

Conservació instal·lacions ensenyament SER-32100-21300 262,57 

Energia elèctrica estadi municipal i pedanies SER-34200-22100 8700,69 

Energia elèctrica ensenyament SER-32100-22100 6321,47 

Consum gas mercat SER-43100-22102 98,66 

Reparacions vehicles parc mòbil SER-15500-21400 217,45 

Lloguer edificis i altres construccions PRE-91200-20200 140,68 

Reparació elements d’accessibilitat i mobilitat MOB-45900-21301 90,75 

Total  196.617,01 
 
Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació Eur 

Retribucions bàsiques funcionaris. Sous Grup A1 INT-93100-12000 5646,2 

Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis INT-93100-12006 423,31 

Retribucions complementàries funcionaris. C. Destí INT-93100-12100 1902,9 

Retribucions complementàries funcionaris. C. Específic INT-93100-12101 8955 
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Retribucions bàsiques funcionaris. Sous Grup C2 IMA-15100-12004 2517,09 

Retribucions bàsiques funcionaris. Triennis IMA-15100-12006 625,65 

Retribucions complementàries funcionaris. C. Destí IMA-15100-12100 1116,99 

Retribucions complementàries funcionaris. C. Específic IMA-15100-12101 1417,68 

Total  22.604,82 
 
 
A   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Estudis i treballs tècnics - execucions subsidiàries IMA-15100-22706 22.604,82 
 
 
Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació Eur 

Aportació Red de Juderias IAC-33400-48900 2.000,00 

Estudis i treballs tècnics IAC-33400-22706 1.125,00 

Total  3.125,00 
 
 
A   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Premis Festival d’Intervencions Efímeres a Cel Obert IAC-33400-48101 3.125,00 
 
 
Segon - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al tauler 
d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense que se'n 
hagi formulat cap, la modificació pressupostària  esdevindrà definitivament aprovada, sense cap mes 
tràmit.  ” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots a 
favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU, i nou abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i 
PxC (1). 
 
 
 
 
09 - DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per tal d'adaptar les vigents bases d'execució del pressupost a les noves necessitats de gestió de la 
despesa de les pedanies, a les especificitats de tramitació dels serveis extraordinaris de la Policia Local 
així com als canvis normatius en matèria de càlcul de saldos de dubtós cobrament, es proposa les 
modificacions puntuals de les bases de execució del pressupost que tot seguit es detallen: 
 
Primera - Modificar l’apartat 3.d) de l’article 28 “Reconeixement i liquidació d’obligacions”. S’inclou 
seguidament el text íntegre en la seva redacció actual així com el de la redacció que es proposa.   
 
Redacció actual 
Article 28.3.d) 
“La conformitat haurà de ser realitzada pel cap del centre gestor, director de l'àrea o empleat públic en qui 
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es delegui i pel regidor/a delegat/a de l'àrea corresponent.  Aquest acte implica que el servei o 
subministrament s'ha executat d'acord amb les condicions contractuals i acreditarà la comprovació 
material de la despesa. En el cas de les factures corresponents a les orgàniques de les pedanies, aquestes 
vindran conformades pel pedani, pel cap de gabinet d'alcaldia i pel regidor de l'àrea corresponent.” 
 
Redacció que es proposa 
Article 28.3.d) 
“La conformitat haurà de ser realitzada pel/a cap del centre gestor, director/a de l'àrea o empleat/da 
públic en qui es delegui i pel regidor/a delegat/ada de l'àrea corresponent.  Aquest acte implica que el 
servei o subministrament s'ha executat d'acord amb les condicions contractuals i acreditarà la 
comprovació material de la despesa. En el cas de les factures corresponents a les orgàniques de les 
pedanies, aquestes vindran conformades pel pedani.” 
 
Motivació: agilitzar la tramitació de les factures de les pedanies, generalment de petit import, excloent-hi 
signatures no necessàries per a un control adequat de la despesa. 
 
Segona - Modificar l’article 35 “Treballs extraordinaris del personal”. S’inclou seguidament el text íntegre 
en la seva redacció actual així com el de la redacció que es proposa.   
 
Redacció actual 
Article 35. Treballs extraordinaris del personal 
“La regidoria delegada de RRHH haurà d’autoritzar, amb caràcter previ, la realització de serveis en hores 
fora de la jornada legal, i en la dependència on es consideri que cal fer-ho. L’autorització tindrà lloc en el 
mateix imprès normalitzat en que es sol·liciti i portarà el vistiplau de la cap de departament de RRH i del 
/la regidor/a de RRHH. Es remetrà document “RC” previ a la intervenció municipal per part del 
departament de RRH amb la signatura de la regidora de RRH i la cap de departament juntament amb el 
document abans esmentat. 
Els/les caps dels centres gestors certificaran la prestació de treball extraordinari i la finalitat en l’imprès 
normalitzat corresponent i juntament amb la sol·licitud serà remés al servei de RRH per a la seva inclusió 
en la nòmina corresponent. 
Aquests treballs es remuneraran mitjançant gratificacions per serveis extraordinaris.” 
 
Redacció que es proposa 
Article 35. Treballs extraordinaris del personal 
“En el cas que calgui efectuar treballs extraordinaris per part del personal quina remuneració s’hagi 
d’efectuar mitjançant gratificacions per serveis extraordinaris caldrà seguir la següent tramitació: 
- La persona responsable del centre gestor efectuarà la sol·licitud exposant la necessitat amb el vistiplau 

de la regidoria delegada de la matèria. 
- La regidoria delegada de RRHH amb caràcter general i la de Seguretat en el cas de la Policia Local 

haurà d’autoritzar la realització d’aquests treballs. L’autorització es formalitzarà en el mateix imprès 
normalitzat de sol·licitud i portarà a més a més el vistiplau de la persona tècnica responsable de RRH. 

- Un cop realitzats els treballs extraordinaris els/les caps dels centres gestors acreditaran amb la seva 
signatura en l’imprès justificatiu corresponent l’efectiva realització d’aquestos. Aquest document 
acreditatiu dels treballs extraordinaris realitzats, juntament amb la sol·licitud/autorització, serà remés al 
departament RRH per a la seva inclusió en la nòmina corresponent per tal que siguin remunerats 
mitjançant gratificacions per serveis extraordinaris. 

 
En el supòsit en que no hagi estat possible seguir la tramitació de l’autorització formal caldrà que en 
l’imprès justificatiu dels treballs realitzats signin a més de la persona tècnica responsable del centre 
gestor la regidoria delegada de la matèria i la regidoria de RRHH amb caràcter general o la regidoria de 
Seguretat en el cas de la Policia Local.” 
  
Motivació: agilitzar la tramitació dels treballs extraordinaris del personal del cos de la policia local i facilitar 
el control per part de la regidoria delegada. 
 
Tercera - Modificar l’apartat 2.d) de l’article 54 “Tancament comptable i liquidació de l’exercici”. S’inclou 
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seguidament el text íntegre en la seva redacció actual així com el de la redacció que es proposa.   
 
Redacció actual 
Article 54.2.d) 
“Dotació anual de provisió per insolvències. El saldo del compte 490 “Provisió per insolvències” a  31 de 
desembre s'inclourà a l'estat del romanent de tresoreria. En aquesta provisió es considerarà la naturalesa i 
antiguitat dels drets aplicant com a mínim els següents percentatges: 
 

Capítol Antiguitat % 

I-II-III + 1 any 5% 

I-II-III + 2 anys 10% 

I-II-III + 3 anys  15% 

I-II-III + 4 anys 20% 

 
En cas de que per la naturalesa dels drets o per un altra raó, es pugui realitzar una determinació de la 
provisió individualitzada degudament justificada, aquesta tindrà preferència sobre la determinació global.” 
 
Redacció que es proposa 
Article 54.2.d) 
“Dotació anual de provisió per insolvències. El saldo del compte 490 “Provisió per insolvències” a  31 de 
desembre s'inclourà a l'estat del romanent de tresoreria.  En aquesta provisió es considerarà la naturalesa 
i antiguitat dels drets aplicant com a mínim els següents percentatges: 
 

Capítol Antiguitat 
(n = exercici de la liquidació) 

% mínim sobre drets pendents de 
cobrament relatius a ingressos 

tributaris 

I-II-III n 5% 

I-II-III n-1 25% 

I-II-III n-2  40% 

I-II-III n-3 80% 

I-II-III n-4 i anteriors 100% 

 
 
A proposta de la Intervenció degudament justificada, es podran realitzar dotacions addicionals 
individualitzades de saldos de dubtós cobrament, atesa la naturalesa del recursos que es tracti.” 
 
Motivació: adaptació del text vigent al nou article 193 bis del text refós de la Llei regula de les hisendes 
locals i a la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 14 de 
febrer de 2014.  ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquí hi ha una modificació, també està explicada en Comissió. 
Hi ha una part més merament tècnica de millorar les bases d’execució del pressupost i, sobretot, de fer 
una dotació de les previsions per insolvències molt més acurada. 
 
En tot cas, no ho faré extens, ho coneixen i entenc que es pot donar per aprovat, no? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Manifestar la nostra abstenció. 



- 31 / 105 -           JACE / sbh 
  

 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12),  ERC (2), PP (1) i PxC 
(1), i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), i I-
ET-E (2). 
 
 
 
 
10 - DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS FIRA EXPOEBRE – EBREAMBIENT 2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Fira Tortosa està organitzant la 70a edició de la Fira de les Terres de l’Ebre, EXPOEBRE i el 9è Saló de 
medi ambient i sostenibilitat, EBREAMBIENT, certàmens inclosos al calendari de fires 2014, per això es fa 
necessària la modificació dels preus  públics vigents per aquest certamen des de l’edició de 2012. 
 
Expoebre-Ebreambient 2014, se celebrarà al pavelló firal i recinte exterior de l’1 al 4 de maig. La situació 
econòmica ha requerit en els darrers anys de diverses mesures per a l'adequació dels preus a la situació 
del mercat, al consum dels visitants i a la relació de les fires amb els clients potencials i els seus 
expositors. El trasllat de la política de reducció dels costos a unes millors condicions per als expositors , va 
en paral·lel a la creació de nous sectors amb nous preus que configuren també l’apartat de novetats que 
ha de caracteritzar a una fira . 
  
Atès que la Llei 8/ 1994, de 25 de maig, d'activitats firals, de la Generalitat de Catalunya, modificada pel 
Decret 3/2010 relatiu als serveis del mercat interior i per la Llei 10/2011 de simplificació i millora de la 
regulació normativa,  tal i com diu en el seu preàmbul, en un context de total llibertat d'actuació i sent un 
dels objectius principals de la Llei, el vetllar per la lliure concurrència, la lliure prestació de serveis i la 
llibertat d'establiment, per tal d'assolir uns serveis firals de prestacions òptimes que responguin a les 
demandes d'expositors, visitants i organitzadors. 
 
D'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'hisendes locals, quan existeixen raons socials, benèfiques , cultural o d'interès públic que ho aconsellin, 
l'entitat podrà fixar preus públics per baix del cost del servei. En aquests casos s'haurà de consignar als 
pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si la hi 
hagués. L’impacte econòmic, directe i indirecte, que significa per a la ciutat la celebració de les fires, 
aplicat a la Fira Expoebre-Ebreambient, tal i com conclouen nombrosos estudis publicats per les 
administracions competents justifica l’aprovació dels preus en aquests termes. 
 
Vist l’informe que sobre aquest expedient ha emès l’Interventor de l’Ajuntament de Tortosa de data 31 de 
març de 2014, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent A C O R D 
 
Primer - Aprovar la modificació dels preus públics per a la celebració de la fira Expoebre-Ebreambient 2014 
que passarà a ser la següent: 
 
Art. 1r.- Fonament legal 
Fent ús de les atribucions conferides als articles 41 al 47 i 127 del  RDL2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Tortosa estableix la 
modificació del Preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la fira Expoebre-Ebreambient 2014. 
 
Art. 2n.- Naixement de l'obligació 
L'obligació de pagar els preus públics neix des de que s'iniciï la prestació del servei o la realització de 
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l'activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l'article 
46 del Reial decret legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. En aquest cas, per a la prestació de serveis relacionats amb la fira Expoebre-
Ebreambient 2014. 
 
Art. 3r.- Obligats al pagament 
Són obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien de la prestació dels serveis i activitats que 
es realitzin en el marc del certamen. 
 
L’obligació de pagament del preu públic neix al moment de l’inici de la prestació del servei o a la realització 
de l'activitat. A aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la seva adjudicació, la qual es justifica 
amb l’emissió de la factura corresponent.  
 
En els casos de sol·licitud de reserva d’espai amb pagament avançat, la quantitat lliurada a compte es 
retornarà si no es pot procedir a l’adjudicació de l’espai sol·licitat. 
 
La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta l’adjudicació de l’espai es farà per 
escrit. Les rebudes en el termini màxim dels 15 dies abans de l'inici de l'activitat tindran dret a la devolució 
de l'import en el cas que es torni a adjudicar. 
 
 L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implicarà la no devolució de l'import. 
 
Art. 4t.- Quantia 
 
La  quantia del preu públic serà: 

A) ESPAIS 

1.EXTERIOR  8,00 €/m2 

2.VENDA ALIMENTACIÓ 32,00 €/ m2 

3.TERRASSES BARS 24,00 €/m2 

4.ESPAI I CARPA ALIMENTACIO 3X3 510,00 € 

5.ESPAI I CARPA ALIMENTACIÓ 4X3 625,00 € 

6.ESPAI I CARPA MERCAT PARC.3X3 280,00 € 

7.ATRACCIÓ GRANS 33,00 €/m.l. 

8.ATRACCIÓ PETITS 28,00 €/m.l. 

9.CASETA DE FIRA 22,00 €/m.l 

10.PAVELLÓ FIRAL 36,65 €/m2 

11.PACK ESTAND PAVELLÓ 4X3 650,00 € 

12.BIOMASSA 25,00 €/m2 

13.PACK ESTAND BIOMASSA 4X3 500,00 € 

14. PACK ESTAND RACÓ EMPRENEDOR 226,25 € 

15. PACK ESTAND ESPAI TURISME 380,00 € 

16. PACK ESTAND FIRA ARTESANIA 150,00 € 
 
 
 
B) SERVEIS GENERALS 
 
17. ELECTRICITAT DE 3.301 a 6.600 w 66,80 € 
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18. ELECTRICITAT DE 6.601a 10.000 w 94,55 € 

19. ELECTRICITAT SUP. A 10.000 w 12,50 €/Qw 

20. AIGUA (connexió i consum) 55,30 € 

21. NETEJA ESTAND  3,20 €/m2 

22. MUNTATGE LLIURE PAVELLÓ 3,10 €/m2 

 
C) SERVEIS DE MUNTATGE 
 

 
 

23. CARPA (3X3) tarima, llum i rètol 270,00 € 

24. CARPA (4X3), tarima, llum i rètol 331,50 € 

25. CARPA (5X5), tarima i llum 710,00 € 

26. ESTAND INTERIOR OCTOGONAL 28,25 €/m2 

27. ESTAND INTERIOR CARPA 22,70 €/m2 

28. MOQUETA COL·LOCADA 5,85 €/m2 

29. CANVI COLOR MOQUETA 1,15 €/m2 

30. TARIMA NORMAL 6,50 €/m2 

31. MAGATZEM AMB PORTA 1X1 113,60 € 

32. MAGATZEM AMB PORTA 2X1 139,00 € 

33. MAGATZEM AMB PORTA 2X2 179,55 € 

34. MAGATZEM AMB PORTA 2X3 219,60 € 

35. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X1 199,75€ 

36. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X2 218,25 € 

37. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 2X3 259,30 € 

38. DESPATX SEMI-VIDRE-PORTA 3X3 281,50 € 

39. VITRINA OCTOG. 1X1 VIDRE 1,4 166,95 € 

40. VITRINA OCTOG.1X0,5 VIDRE 1,4 130,40 € 

41. PRESTATGE 1 X 0,25 12,60 € 

42. PRESTATGE LIBER 1 X 0,25 15,50 € 

43. TAULELL 1X0,5X0,85 45,70 € 

44. TAULELL 1X0,5X1,10 52,85 € 

45. TAULELL VITRINA 113,40 € 

46. CANVI COLOR PANEL OCT. 1 MT 30,55 € 

47. CANVI COLOR FRONTIS M.L. 11,95 € 

48. PORTA NORMAL 58,60 € 

49. VIDRE FUMÉ 2,24 X 0,5 43,90 € 

50. RETOL/CARTELA 36,04 € 

51. BUTACA 22,15 € 

52. CADIRA 9,20€ 

53. TAULA DESPATX 38,60 € 
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54. TAULA RODONA 23,20 € 

55. TAULA CENTRE 18,25 € 

56. TAULA AEROPORT 42,30 € 

57. TAMBORET 19,70 € 

58. MOBLE FULLETONS 1 PORTA 27,65 € 

59. MOBLE FULLETONS 2 PORTES 27,65 € 

60. PRESTATGERIA 28,10 € 

61. FRIGORÍFIC 61,65 € 

62. ESCOMESA 1100 W 42,55 € 

63. ESCOMESA 2200 W 48,10 € 

64. ESCOMESA 3300 W 51,40 €  

65. ESCOMESA 4400 W 66,30 € 

66. ESCOMESA 5500 W 71,90 € 

67. ESCOMESA 6600 W 87,35 € 

68. POTÈNCIES SUPERIORS 12,80 €/ Qw 

69. FOCUS ROTATIU 100W 24,30 € 

70. FOCUS PINÇA 100W 16,15 € 

71. PROJECTOR QUARS 300 W 47,15 € 

72. PROJECTOR QUARS 500 W 52,30 € 

73. PROJECTOR QUARS 1000 W 71,35 € 

74. ENDOLL MONOFÀSSIC 16,70 € 

75. ENDOLL MONOFÀSSIC DOBLE 23,50 € 

76. RESTA DE SERVEIS +20% preu compra  
 
D) PUBLICITAT 
 
77. PLANA  190,00 € 

78. ½ PLANA 120,00 € 

79. ¼ PLANA 70,00 € 

80. ESPAI FIX SERVEIS 25,00 € 

81. PORTADA INTERIOR  350,00 € 

82. CONTRAPORTADA INTERIOR 350,00 € 

83. CONTRAPORTADA 450,00 € 

 
 
Article 5è.- Normes de gestió 
A1- L'espai exterior, s'aplica  a tots aquells expositors que contractin espai als estands 100 al 137 del 
plànol. 
A2- L'espai venda alimentació, s'aplica en funció de l'activitat de venda directa de productes d'alimentació, 
ubicats principalment als estands 1 al 15. 
A3- L'espai terrasses bars, els espais que ocupen els expositors de venda alimentació, amb taules i 
cadires. 
A4- L'espai i carpa alimentació 3x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge d’una carpa de 
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3x3. 
A5- L’espai i carpa alimentació 4x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge d’una carpa 
4x3. 
A6- L’espai i carpa mercat Parc 3x3, preu unitari per l’ocupació d’espai i inclou el muntatge d’una carpa 
3x3.  
A7- L’espai atraccions grans, preu metre lineal d’atraccions públic gran al Parc de la fira. 
A8- L’espai atraccions petits, preu metre lineal atraccions públic infantil al Parc de la fira. 
A9- L’espai caseta fira, preu metre lineal casetes de fira al Parc de la fira. 
A10- L'espai del pavelló firal, s'aplica als expositors que contractin a l'interior, identificats al plànol amb els 
núm. 495 a 622, amb la salvetat dels que contractin alguna de les altres modalitat en aquests espais. 
A11- Pack estand pavelló, inclou l’espai i el muntatge de l’estand. 
A12- Espai biomassa, preu m2 d’espai per als expositors d’aquesta activitat. 
A13- Pack estand biomassa, inclou l’espai i el muntatge d’estand per aquesta activitat. 
A14- Pack estand emprenedor, inclou l’espai i el muntatge d’estand, s’aplica als emprenedors que 
contractin en aquesta zona interior del pavelló. 
A15- Pack estand espai turisme, s’aplica als expositors que contractin estand en aquesta zona de l’interior. 
A16- Pack estand fira artesania, s’aplica als expositors que contractin estand en aquesta zona a l’interior. 
B17-19- Electricitat, consum elèctric per trams segons potència declarada. 
B20- Aigua, quantitat fixa per instal·lació i consum als expositors que ho sol·liciten. 
B21- Neteja d'estands, que la fira proporciona als expositors que ho sol·liciten. 
B22- Muntatge lliure pavelló, s'aplica als expositors a l'interior i no contractin el muntatge del seu estand 
amb la fira, i per despeses de manteniment. 
C23-75- Els serveis inclosos en aquest apartat l'expositor els pot contractar per a l'adequació del seu 
espai. 
C76- La fira és en disposició d’oferir els serveis que necessiti un expositor, amb mitjans propis o empreses 
externes aplicant el marge de gestió establert. 
D77-83- Publicitat, correspon a les diferents modalitats de mides i preus al catàleg oficial de la fira.  
 
Article 6è.- Exempcions i bonificacions 
- Gaudiran bonificació del 100% dels preus d’espais i els serveis de muntatge, les entitats sense ànim de 
lucre que presentin petició per escrit amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data d'inauguració, 
juntament amb memòria de les activitats previstes al seu estand i documents que acreditin la seva 
condició d’entitat no lucrativa. 
 - Gaudiran bonificació del 100 % del preu d’espais, les associacions empresarials i econòmiques, 
institucions, etc. que siguin col·laboradores de la Fira. 
- Gaudiran bonificació del 25 % del preu d’espai els expositors amb superfície d'estand totals d'entre 96 i 
225 m2. 
- Gaudiran bonificació del 30 % del preu d’espai els expositors amb superfície d'estands totals de més de 
225 m2. 
- Gaudiran bonificació del 15% del preu de pack emprenedor els expositors del racó de l’emprenedor amb 
seu als vivers d’empreses de les Terres de l’Ebre. 
- Gaudiran bonificació del 15% del preu del pack d’artesania els expositors de la fira d’artesania 
pertanyents a associacions comercials. 
- Gaudiran bonificació del 20% dels preus de publicitat al catàleg oficial, els expositors. 
 
Art. 7è. Cobrament 
La forma de pagament per la prestació del servei s'estableix: 
 
A la sol·licitud d'inscripció al certamen, el peticionari haurà d'ingressar l'import del 50% de l'import de la 
sol·licitud. 
La resta del 50% abans de la celebració del certamen. 
Totes les peticions realitzades després dels 15 dies anteriors a la inauguració hauran d'ingressar l'import 
íntegre. 
La resta de prestacions de serveis que sol·liciten els interessats es liquidaran a la presentació del càrrec i 
sempre abans de l'acabament de la Fira. 
A petició de l'interessat i per a imports iguals o superiors als 1.200 € iva inclòs, es podrà liquidar l'import 
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total de la participació en els següents terminis: 
 
- 50% abans de la inauguració de la fira. 
- resta de 50% en dos lliuraments d'igual quantitat, a 30 de maig i 30 de juny. 
 
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activat no es presti o 
desenvolupi, procedirà a la devolució de l'import corresponent. 
 
Disposició addicional 
Les quanties del preu públic regulades en el  present acord es gravaran amb l'IVA corresponent. 
 
Segon - Sotmetre aquest acord al dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i posteriorment al 
Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació i publicació.  ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor Alcalde: També aquí el que es fa és, simplement, mantenir els preus dels 
exercicis anteriors i hem incorporat tota una sèrie de bonificacions per a determinats col·lectius, a efectes 
de que els hi surti algo més econòmic poder acudir a l’Expoebre, sense que això afecti de forma 
determinant al balanç econòmic de la pròpia fira. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: la nostra posició és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, des del nostre 
grup municipal considerem que emprenedoria és una de les solucions a la greu situació econòmica per la 
qual travessa el nostre país. I és per aquesta raó que considerem que hem de fer un esforç de cara els 
emprenedors i pensem que la taxa que els hi demanen a la fira Expoebre, al nostre entendre, és massa 
elevada. 
 
Creiem que l’Ajuntament té l’obligació de recolzar els emprenedors, especialment si la fira ha de ser el 
centre de referència de suport d’emprenedors a les Terres de l’Ebre, potenciant així la seva imatge. 
 
Per aquesta raó pensem que la participació a la fira hauria de ser gratuïta per als emprenedors i no només 
oferint un 15% de descompte en aquells emprenedors que siguin de les Terres de l’Ebre, posant-li com a 
preu simbòlic 1€. 
 
Per aquest motiu, si es té en compte aquesta proposta, el nostre grup votarà a favor i si no ens 
abstindrem. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, es manté la proposta com està, però 
sí que, evidentment, m’obliga a intervenir. 
 
Precisament és la primera vegada en la història de la fira de Tortosa que els emprenedors tindran una 
bonificació. I la primera vegada que els emprenedors tenen una bonificació, tenen l’abstenció del grup 
socialista, precisament perquè tenen la bonificació. Fins ara no els hi havia sortit ni la seva iniciativa de 
tenir aquesta bonificació, ni ho havien fet mai. 
 
Vull recordar-los que la fira Expoebre té un racó d’emprenedors perquè aquest Govern municipal 
implementa aquest racó d’emprenedors. Fins a aquell moment els emprenedors no tenien cabuda 
especial a la fira Expoebre. 
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Vull recordar-los que en el marc de l’Expoebre es fa una jornada en favor de l’emprenedoria on es porten 
ponents destacats i experiències interessants per poder fer “networking” entre els emprenedors des de 
que aquest Govern municipal està al front de l’organització d’Expoebre. Anteriorment no s’havia fet. 
 
I vull recordar que els emprenedors disposen a Tortosa d’unes instal·lacions, com és un viver d’empreses 
tirat endavant per aquest Govern. Anteriorment cap Govern de cap partit polític havia tingut la sensibilitat 
al respecte, per tant, que algú vulgui dir que té més sensibilitat respecte a l’emprenedoria del que ha 
tingut aquest Govern ho podrà dir però, en tot cas, el que no podrà és acreditar-ho. 
 
Per tant, per primera vegada els emprenedors i alguns altres col·lectius tenen bonificació. Vull recordar-li 
un altre col·lectiu que segur que també al Partit Socialista li preocupa molt però que no ha bonificat mai, 
que són els artesans de les Terres de l’Ebre, que tenen un espai des de aquest Govern específic a 
l’Expoebre, abans no el tenien, i a més a més ara el tenen bonificat.  
 
En tot cas, són lliures de posicionar-se cadascú com cregui convenient. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Miri, senyor alcalde, no és qüestió de més 
sensibilitat o no. És una proposta que nosaltres des del nostre partit fem i si el Govern creu oportú, i a més 
ja li he dit, ni tan sols votarem en contra, ens abstindrem. Per tant, entenc que és una proposta que si el 
Govern té a bé en no acceptar-la, cap problema. Però no és qüestió de més sensibilitat o menys 
sensibilitat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, repassi la seva intervenció, que la porta escrita, i podrà 
saber exactament quines paraules ha adreçat i què és el que ho li he contestat. En tot cas, molt agraït i 
espero que aquestes propostes les puguin guardar quan tinguin ocasió de materialitzar-les. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PP (1) i PxC (1), i 
set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-
ET-E (2).  
 
 
 
 
11 - DICTAMEN D’ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS D’ESPECTACLES DE PAGAMENT DE LA FESTA DEL 
RENAIXEMENT 2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist que amb motiu de la Festa del Renaixement aquesta Administració Pública desenvolupa diferents 
activitats lúdic – culturals que són objecte de contraprestació econòmica per part dels ciutadans que 
assisteixen, que no es veuen regulades per les Ordenances municipals vigents i que suposen l’aplicació 
d’un preu públic com és el cas de la venda d’entrades en espectacles d’aforament limitat de la Festa. 
 
Atès que segons el RDL de 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, en el seu article 41 s’estableix que les entitats locals podran establir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
concorrin en cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B d’aquesta Llei. 
 
Atès que l'article 44 del text refós, de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que “ l'import 
dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada”, encara 
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que “quan existeixin raons d'interès social, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, 
l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'apartat anterior. En aquests casos s'hauran 
de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència 
resultant en el cas que n'hi hagi. 
 
Vist que el cost dels espectacles és superior a la previsió d'ingrés, resultant deficitari per a l'administració, 
però es prioritza, per part d'aquesta, el desenvolupament d'esdeveniments culturals com una eina, a nivell 
municipal, per afavorir l'apropament a la ciutadania d' aquest tipus de serveis. L'Ajuntament de Tortosa 
considera oportú facilitar un adequat accés a la cultura mitjançant l'admissió d'aquest dèficit, amb 
l'objectiu de recolzar l’accés general de la ciutadania i afavorint la redistribució social i l'equilibri territorial. 
Aquestes representacions de caràcter singular i específiques, estan creades i dissenyades per a aquest 
esdeveniment, suposant un reclam i un oferta per a afavorir la participació activa i ajudar al procés de 
desenvolupament social i cultural. Es pretén assolir un màxim aforament amb preus més assequibles, al 
mateix temps que suposa un actiu per a la promoció de la ciutat i el desenvolupament local. 
 
Vist que es disposa de suficient consignació pressupostària per abonar el cost dels espectacles en la 
partida de Festa del Renaixement de l'exercici 2014. 
 
Vist que la gestió de la venda d'entrades d'aforament limitat serà efectuada per l'organització de la festa 
no suposant cap tipus de despesa addicional al cost total dels espectacles. 
 
Vista la memòria econòmica corresponent i l’informe d’Intervenció, s'aixeca al Ple municipal la següent 
proposta d'acord: 
 
Únic: Aprovar les següents tarifes de preus públics pels següents espectacles de pagament: 
 
 

Espectacles  
Tarifes Taverna 

d’Enrico Hamlet Mercatores Espai Absis 

Tarifa general 11€ 6€ 5€ 3€ 
Anticipada 9€ 5€ 4€ 2€ 
Soci TR3SC, infant 6 a 
12 anys i jubilat 9€ 5€ 4€ 2€ 

Tarifes 
reduïdes 

Pack d'entrades 18€ 
 
 ” 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
És un tema conegut, dictaminat, es manté l’estructura de preus i els preus d’altres exercicis 
pressupostaris, no es fan ni les actualitzacions corresponents i també és un tema conegut. 
 
Entenc que hi ha l’abstenció d’Iniciativa, ja avançada, i alguna altra? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Abstenció. 
 

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



- 39 / 105 -           JACE / sbh 
  

 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
12 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC 
I SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I DEL SISTEMA SEMAFÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que mitjançant acord del Ple municipal de data 8 d'abril de 2013, s'aprovà l'expedient de contractació, 
juntament amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, així com la 
corresponent obertura del procediment d'adjudicació, obert amb pluralitat de criteris d'adjudicació, 
subjecte a regulació harmonitzada, expedient de tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte 
“Subministrament energètic i servei integral de l'enllumenat públic i del sistema semafòric del municipi de 
Tortosa”  
  
Atès que la licitació es feu pública mitjançant anuncis efectuats al DOUE S74, de 16 d'abril de 2013, 
Butlletí Oficial de l'Estat núm. 93, de 18 d'abril de 2013, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6358, de 18 d'abril de 2013 i Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 92, de 20 d'abril de 2013, 
així com al tauler d'anuncis i perfil del contractant de la web municipal, admetent-se la presentació de 
proposicions fins les 14 hores del dia 3 de juny de 2013. 
 
Resultant que finalitzat el termini de presentació de proposicions se'n presentaren per les següents 
empreses: 
 

 Licitadors  CIF 

1 Mercader-Estil, SL B43361344 

 
2 

UTE Gas Natural Servicios, SDG, SA - Serveis d'Eficiència Lumínica, SLU (EFILUMENS) – (96%/4%) A08431090 
B55597637 

 
3 

UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio Ambiente, SA (80%/20%) A28037224 
A28541639 

 
4 

UTE  Sociedad Española De Construcciones Eléctricas (SECE) – ACSA Obras e Infraestructuras, SA 
(60%/40%) 

A08001182 
A08112716 

5 UTE Elecnor, SA – Ingeniería Y Servicios De Eficiencia Energética (ENERTIKA) (80%/20%) A48027056 
B64734726 

6 Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA) A08523094 

 
Vistes les actuacions dutes a terme per la Mesa de contractació en sessions celebrades en dates 7, 17, 25 
i 28 de juny, 10 i 16 de juliol, 16 i 30 de setembre i 30 d’octubre de 2013, segons es desprèn de les  actes 
que figuren incorporades a l'expedient així com els corresponents informes així mateix inclosos. 
 
Resultant de les referides actuacions que totes les empreses que formularen proposició restaren admeses 
a la licitació en virtut de la documentació de caràcter general presentada per aquestes i de les esmenes 
que d'aquella tingueren lloc en relació amb la verificació de la solvència tècnica i econòmico-financera per 
part d’alguns licitadors així com en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 
25 de juny de 2013, pel qual s'autoritzà l'acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresa 
Serveis d'Eficiència Lumínica, SL (concurrent en UTE amb Gas Natural Servicios, SDG, SA) pels mitjans 
aportats per la referida empresa. 
  
Resultant que, oberta la documentació tècnica presentada pels licitadors concurrents al procés de 
licitació, i avaluats sobre la base d’aquesta per la mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic 
corresponent, els criteris d'adjudicació d), e), f) i g) sotmesos a la formulació d'un judici de valor, 
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s’obtingueren les següents puntuacions: 
 

 Licitadors Criteri D 
(0-20) 

Criteri E 
(0-5) 

Criteri F 
(0-5) 

Criteri G 
(0-5) 

Total 
(D+E+F+G) 

1 Mercader-Estil, SL 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 

2 UTE Gas Natural Servicios, SDG, SA - Serveis 
d'Eficiència Lumínica, SLU (EFILUMENS) 

0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 

3 UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC 
Medio Ambiente, SA 

0,36 4,00 4,00 4,00 12,36 

4 UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas 
(SECE) – ACSA Obras e Infraestructuras, SA  

9,68 4,75 5,00 5,00 24,43 

5 UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia 
Energética (ENERTIKA)  

1,79 4,00 2,50 4,00 12,29 

6 Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA) 20,00 5,00 2,50 4,00 31,50 

 
Els criteris d’adjudicació  objecte de valoració foren els següents: 
 
d) Detall de les millores ofertades que no suposessin cap cost addicional al servei. 
e) Proposta d'implantació del sistema de telemesura de quadres i telegestió. 
f) Memòria descriptiva del servei. 
g) Grau d'informatització ofert per gestionar l'Inventari, comunicats i informes, així com la formació 
proposada pel personal afectat de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Resultant que efectuada l’obertura de la documentació corresponent als criteris subjectes a avaluació 
automàtica s’obtingueren les següents dades: 
 

 Licitador  Oferta econòmica  
(IVA exclòs) 

Reducció preus 
treballs 

complementaris (%) 

Reducció termini de 
substitució de 

lluminàries (mesos) 

1 Mercader-Estil, SL 672.906,44 € 0 0 

2 UTE Gas Natural Servicios, SDG, SA - Serveis 
d'Eficiència Lumínica, SLU (EFILUMENS) 

 
632.419,89 € 

 
20 

 
2 

3 UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - 
FCC Medio Ambiente, SA 672.906,44 € 20 2 

4 UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas 
(SECE) – ACSA Obras e Infraestructuras, SA  538.355,95 € 20 2 

5 UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia 
Energética (ENERTIKA)  653.331,90 € 20 2 

6 Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA) 538.463,59 € 20 2 

 
Resultant que la Mesa de Contractació, en sessió de data 30 de setembre de 2013, en base a l’informe emès 
en data 27 de setembre de 2013 pel director de l'àrea de l'Espai públic que figura incorporat a l’expedient, va 
acordar excloure les ofertes econòmiques formulades per l'empresa Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA) i la 
UTE Gas Natural Servicios, SDG, SA – Serveis d’Eficiència Lumínica, SLU (EFILUMENS) al presentar aquestes 
ofertes una alteració en el valor del consum teòric anual (kWh) base del càlcul de la prestació P1 (gestió 
energètica) establert en el Plec de clàusules de la licitació i en el model de proposició, circumstància que 
comportava la desvirtuació del valor final de l'oferta econòmica en perjudici de la necessària igualtat entre 
licitadors. 
 
Resultant únicament acceptades, conseqüentment, les ofertes formulades pels següents licitadors: 
 
- Mercader-Estil, SL 
- UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio Ambiente, SA 
- UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) – ACSA Obras e Infraestructuras, SA  
- UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética (ENERTIKA)  
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Resultant que, havent-se efectuat,  en la mateixa sessió de la mesa de contractació de 30 de setembre de 
2013, en base a les ofertes econòmiques que foren objecte d’acceptació, el càlcul per determinar els 
límits objectius per valorar el possible caràcter anormal o desproporcionat d'alguna de les proposicions 
s'identificà l'oferta formulada pel licitador “UTE Sociedad Española de Construcciones Electricas (SECE) – 
Acsa Obras e Infraestructuras, SA” com susceptible de ser considerada inclosa en valors anormals o 
desproporcionats d'acord amb els termes previstos en la clàusula 31 del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte, al superar en 15,14 unitats percentuals la mitjana de les ofertes admeses. 
 
Resultant que fou atorgat el corresponent tràmit d’audiència al licitador “UTE Sociedad Española De 
Construcciones Electricas (SECE) – Acsa Obras e Infraestructuras, SA”, que havia presentat oferta amb valors 
susceptibles de ser considerats anormals o desproporcionats, perquè justifiqués adequadament la quantia 
i viabilitat econòmica de la seva proposició en els termes que preveu l'art. 152 del TRLCSP. 
 
Resultant que, efectuada la corresponent justificació per l'esmentat licitador en base a la documentació 
aportada per aquest i emès l’informe tècnic corresponent en el que es va constatar la viabilitat del 
compliment de la referida oferta amb resultat satisfactori per a l'Ajuntament de Tortosa com administració 
contractant, en sessió de la mesa de contractació de data 30 d’octubre de 2013 l’oferta formulada per 
“UTE Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) - Acsa Obras e Infraestructuras, SA” fou 
considerada viable econòmicament. 
 
Vist el resultat de les actuacions igualment dutes a terme per la mesa de contractació en sessió de  data 30 
d’octubre de 2013, relatives a la valoració de les ofertes acceptades d’acord amb els criteris d’adjudicació a), 
b) i c), avaluables de forma automàtica: 
 
Criteri a) Preu global de l'oferta (import anual) 
 

Licitadors Preu global de 
l'oferta (IVA no 

inclòs) 

Percentatge  
baixa (%) 

Puntuació 
(2,5 x % baixa)  

Mercader-Estil, SL 672.906,44 0 0 

UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio 
Ambiente, SA 

672.906,44 0 0 

UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) – 
ACSA Obras e Infraestructuras, SA 

538.355,95 20 50 

UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética 
(ENERTIKA) 

653.331,90 2,91 7,27 

 
Criteri b) Reducció preus unitaris per als treballs complementaris (prestació P6). 
 

Licitadors % reducció  Puntuació 
(0,5 x % reducció)  

Mercader-Estil, SL 0 0 

UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio Ambiente, SA 20 10 

UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) – ACSA Obras e 
Infraestructuras, SA 

20 10 

UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética (ENERTIKA) 20 10 

 
Criteri c) Termini de substitució de lluminàries, equips, làmpades i implantació del sistema de telegestió. 
 

Licitadors Mesos en que 
es redueix 

Puntuació 
(2,5 x mesos reducció)  

Mercader-Estil, SL 0 0 

UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio Ambiente, SA 2 5 
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UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) – ACSA Obras e 
Infraestructuras, SA 

2 5 

UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética (ENERTIKA) 2 5 

 
Resultant que les qualificacions totals obtingudes pel que fa als criteris sotmesos a avaluació automàtica 
han estat les següents: 
 

Licitadors Criteri A 
(0-50) 

Criteri B 
(0-10) 

Criteri C 
(0-5) 

Total 
(A+B+C)  

Mercader-Estil, SL 0 0 0   0,00 

UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio 
Ambiente, SA 

0 10 5 15,00 

UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) – 
ACSA Obras e Infraestructuras, SA 

50 10 5 65,00 

UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética 
(ENERTIKA) 

7,27 10 5 22,27 

 
Resultant que efectuada la suma de les qualificacions obtingudes pel que fa als criteris sotmesos a 
avaluació automàtica amb les obtingudes prèviament mitjançant l'avaluació dels criteris d'adjudicació 
sotmesos a la formulació d'un judici de valor s’han obtingut les següents qualificacions finals: 
 

 
Licitadors 

Puntuació criteris 
avaluació judici de 

valor 

Puntuació criteris 
avaluació 

automàtica 

Puntuació final 

Mercader-Estil, SL 6,00 0,00 6,00 

UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio 
Ambiente, SA 12,36 15,00 27,36 

UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) – 
ACSA Obras e Infraestructuras, SA 24,43 65,00 89,43 

UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética 
(ENERTIKA) 12,29 22,27 34'56 

 
Resultant que en base a les referides qualificacions, la mesa de contractació, en la mateixa sessió de 30 
d’octubre de 2013 acordà formular la següent proposta de classificació d’ofertes: 
 

ORDRE LICITADOR  PUNTUACIÓ  

1 UTE  Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE) – ACSA Obras e Infraestructuras, SA 89,43 

2 UTE Elecnor, SA – Ingeniería y Servicios de Eficiencia Energética (ENERTIKA) 34,56 

3 UTE Fomento de Construcciones y Contratas, SA - FCC Medio Ambiente, SA 27,36 

4 Mercader-Estil, SL   6,00 

 
Atès que en data 21 de novembre de 2013 els licitadors Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA) i la UTE Gas 
Natural Servicios, SDG, SA – Serveis d’Eficiència Lumínica, SLU (EFILUMENS) van presentar al Registre de 
l’Ajuntament de Tortosa anunci d’interposició / recurs especial en matèria de contractació contra l’acord 
de la Mesa de Contractació de 30 de setembre, d’exclusió de la seva oferta econòmica que prèviament els 
havia estat notificat. 
 
Atès que com a conseqüència de la interposició dels esmentats recursos, mitjançant Resolució de 
l’Alcaldia 2739 / 2013, de 26 de novembre, s’acordà tenir per suspesa la tramitació de l’expedient de 
Contractació fins la  resolució d’aquests així com donar trasllat dels recursos formulats, i trametre el 
corresponent expedient de la licitació, a l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
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(actualment Tribunal Català de Contractes del Sector Públic). 
 
Resultant que en data 24 i 25 de febrer de 2014, mitjançant resolucions números 15/2014 i 16/2014, 
respectivament, el referit Tribunal acordà desestimar tant el recurs especial interposat per la UTE Gas 
Natural Servicios, SDG, SA – Serveis d’Eficiència Lumínica, SLU (EFILUMENS) com l’interposat per 
Alumbrados Viarios, SA (ALUVISA), confirmant per tant l’exclusió dels referits licitadors i aixecant 
simultàniament qualsevol suspensió que existís sobre  el procediment licitatori. 
 
Resultant que mitjançant Resolució de l’Alcaldia 517 / 2014, de 4 de març es dugué a terme, d'acord amb 
les actuacions precedents, la classificació de les ofertes formulades pels diferents licitadors en els termes 
proposats per la mesa de contractació en sessió de data 30 d’octubre de 2013, declarant-se com oferta 
més avantatjosa d’entre les presentades a la licitació, la formulada per “UTE Sociedad Española de 
Construcciones Electricas (SECE) – Acsa Obras e Infraestructuras, SA”.  
 
Resultant que en virtut de l'esmentada resolució de l'Alcaldia s'acordà també, d'acord amb allò que preveu 
l'art. 151.2 TRLCSP i les clàusules 32a., 33a. i 34a. del Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, formular a UTE Sociedad Española de Construcciones Electricas (SECE) – Acsa Obras e 
Infraestructuras, SA, com a licitador que havia efectuat l'oferta més avantatjosa, el corresponent 
requeriment perquè acredités i presentés, en el termini màxim dels deu dies hàbils, comptats de l'endemà 
de la notificació de la referida resolució, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’haver constituït la 
garantia definitiva per la quantia de cent seixanta-un mil tres-cents quinze euros, amb un cèntim 
(161.315,01 €) corresponent al 5% del valor total d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, descomptat 
prèviament d'aquest l'import corresponent al subministrament energètic. Així mateix haurà de satisfer 
davant la Tresoreria municipal la quantitat de mil set-cents quaranta-nou euros, amb trenta-dos cèntims 
(1.749,32 €) corresponent al reintegrament de les despeses, satisfetes prèviament per l'Ajuntament, per la 
publicació dels anuncis de la licitació en els diaris oficials (BOE, DOGC i BOPT).  
 
Atès que pel licitador UTE Sociedad Española de Construcciones Electricas (Sece) – Acsa Obras e 
Infraestructuras, SA, s'ha donat compliment satisfactori a tot allò que li havia estat requerit segons resta 
acreditat en l'expedient. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Espai Públic en sessió del dia 3 d’abril de 
2014. 
 
Al Ple municipal, proposo l'adopció dels següents ACORDS 
 
PRIMER - Declarar vàlida la licitació mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d'adjudicació, 
subjecta a regulació harmonitzada, que s'ha dut a terme en aquest Ajuntament per a l'adjudicació del 
contracte “Subministrament energètic i servei integral de l'enllumenat públic i del sistema semafòric del 
municipi de Tortosa”, confirmant totes les actuacions precedents dutes a terme per la Mesa de Contractació i 
per l'alcalde. 
 
SEGON - Adjudicar el contracte “Subministrament energètic i servei integral de l'enllumenat públic i del 
sistema semafòric del municipi de Tortosa”, amb una durada de dotze anys, sense possibilitat de pròrroga, a 
la Unió Temporal d'Empreses, que haurà de formalitzar-se a l’efecte, formada per les mercantils Sociedad 
Española de Construcciones Eléctricas (SECE), amb CIF A08001182 i Acsa Obras e Infraestructuras, SA, amb 
CIF A08112716 per un import anual, IVA no inclòs, de cinc-cents trenta vuit mil tres-cents cinquanta-cinc 
euros, amb noranta-cinc cèntims (538.355,95 €), amb una reducció de preus unitaris de la prestació P6 del 
20%  i una reducció de dos mesos en el termini de realització de la substitució de lluminàries, equips, 
làmpades i implantació del sistema de telegestió. 
  
L’import del valor final per tota la durada del contracte de l'oferta formulada per l'adjudicatària, IVA no 
inclòs, és de sis milions dos-cents quatre mil cinc-cents noranta-sis euros, amb vint-i-un cèntims 
(6.204.596,21) €, amb el següent desglossament: 
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 Submin. 
Energia 

Amortització 
inversió 

Gestió 
sistema 

Mante- 
niment 

Reposi- 
cions 

Treballs 
comple- 
mentaris 

Valor anual Valor 
mensual mesos Valor final 

P1 
 262790,83 114721,96 6000,00    383512,79 31959,40 136,00 4346478,29 

P2 
    119775,16   119775,16 9981,26 144,00 1437301,92 

P3 
     15068,00  15068,00 1255,67 144,00 180816,00 

P6 
      20000,00 20000,00 1666,67 144,00 240000,00 

 
TOTAL       538355,95 44863,00  6204596,21 

 
TERCER - Aprovar l'abast i distribució plurianual de la despesa, per un import total de 6.204.596,21 € més 
IVA (7.507.561,41 €, IVA al tipus vigent del 21 % inclòs) que resulta una vegada aplicat el coeficient 
d'adjudicació del contracte en els següents termes: 
 

Anualitat Despesa, IVA no inclòs Import de l'IVA (21%) Despesa total, IVA inclòs 

2014 103.228,76 € 21.678,04 € 124.906,80 € 

2015 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2016 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2017 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2018 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2019 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2020 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2021 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2022 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2023 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2024 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2025 538.355,95 € 113.054,75 € 651.410,70 € 

2026 179.452,00 € 37.684,92 € 217.136,92 € 

TOTAL 6.204.596,21 € 1.302.965,20 € 7.507.561,41 € 

 
QUART - Comprometre la despesa per a la present anualitat, IVA inclòs, per l'import màxim de 124.906,80 
€, amb càrrec a la partida 2014-SER-16500-21300 del pressupost municipal. 
 
CINQUÈ - Assumir el compromís de dotar els pressupostos municipals de la resta d'exercicis afectats per la 
durada del contracte de consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front a la despesa 
d'acord amb la distribució pluriennal acordada. 
 
SISÈ - Requerir la UTE adjudicatària per concórrer, una vegada s’hagi constituït formalment a l’efecte, a la 
formalització del document contractual davant la Secretaria d'aquest Ajuntament, la qual no podrà tenir 
lloc abans dels quinze dies hàbils posteriors a aquell en que hagi estat tramesa la notificació de 
l'adjudicació als licitadors. 
 
SETÈ - Facultar a l'alcalde per a la signatura del contracte i la realització de quants actes siguin necessaris 
per a l'execució i desenvolupament dels acords precedents i l'efectivitat d'aquell. 
 
VUITÈ - Publicar aquests acords al perfil del contractant de l'Ajuntament a la web www.tortosa.cat i 
notificar-lo a la UTE adjudicatària  i a la resta de licitadors no adjudicataris. ” 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Tomàs 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor, senyor Domingo Tomàs i Audí: Moltes gràcies senyor 
alcalde. Regidores, regidors, breument, fa uns mesos en aquest mateix plenari ens arribava la proposta 
d’aprovació dels corresponents plecs i condicions que havien de regir la concurrència al mateix per la 
prestació del servei de gestió de l’enllumenat públic i semafòric a la nostra ciutat i pobles, una aposta per 
l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic. 
 
L’esmentat procés ha superat tots els tràmits i temps establerts, inclòs el termini que quedava prefixat per 
la Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic desestimant diferents recursos interposats 
per empreses participants al concurs en qüestió. 
 
Avui arriba al plenari l’adjudicació per 12 anys a la UTE formada per les empreses SECE i ACSA  per la 
gestió de l’enllumenat públic i semafòric, adreçats directament a la reducció d’un 60,3% d’estalvi 
energètic en l’enllumenat públic i del 85% en el semafòric, amb la corresponent optimització d’uns 
3.400.000€ en condicions de preu i mercat similars a les actuals. 
 
La posada en marxa d’aquest servei representa l’encesa de tots el punts de llum de la ciutat i pobles, 
concretament 7.534, dels quals  2.184 seran substituïts íntegrament per lluminàries  adaptades als temps 
actuals i degudament homologades. 
 
Els 180 quadres elèctrics que regulen el funcionament de tot l’enllumenat de la ciutat també es veuran 
afectats per la nova implantació amb adaptació per regulació en capçalera o punt a punt en làmpades a 
partir de 100 watts. 131 dels 180 quadres sofriran una adequació tècnica i canvi pràcticament en la seva 
totalitat. 
 
En el capítol dels semàfors aquests seran modificats per assolir l’estalvi energètic de 85% en llum de Led 
de 15 watts, reemplaçant així les 575 unitats actualment a 100 watts cadascuna de llum incandescent. A 
la vegada els 14 quadres de regulació dels semàfors unificaran la tecnologia donat que en aquests 
moments tenim fins a tres sistemes tecnològics diferents. 
 
Tot això comporta una inversió a realitzar en 6 mesos d’1.591.248€, així com millores addicionals per 
399.178€ . 
 
En la licitació inicial partíem de 672.000€ fet que ja representava un estalvi econòmic del 20% respecte 
les condicions actuals. Ara, finalment, adjudiquem per la oferta que ha millorat les condicions de sortida 
per un import de 538.325€ anuals, el que representa un estalvi econòmic de 134.581€  
 
Completat el tràmit, ja acabo, de l’adjudicació ens resta anar visualitzant poc a poc les modificacions i 
canvis que ens han de portar a un enllumenat càlid i eficient a la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Domingo, la veritat és que nosaltres ens hem queixat moltíssimes vegades, ho sap bé, de que mitja 
Tortosa estava a fosques i l’altra, doncs, no tenia llum. 
 
La veritat és que ara aquí la proposta que ens fan, l’adjudicació d’aquest contracte, sembla que ha de 
solucionar aquest problema, sembla que a més hi haurà un manteniment molt eficient, ho sembla, i també 
sembla que estalviarà molts diners i molta energia. 
 
Llavors nosaltres, jo ja ho vaig avançar a la comissió corresponent, hi votarem a favor, els hi volem donar 
un vot de confiança perquè pensem que és un tema que s’havia de solucionar d’una vegada. Portem 
massa temps així, amb moltes queixes i amb molts problemes. 
 
Tot i el nostre vot favorable, també advertim que si d’aquí a uns mesos no hi veiem aquesta eficàcia ni 
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aquest estalvi, doncs evidentment, haurem de ser molt crítics. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres també ara 
votarem a favor d’aquesta moció, tot també a l’espera de que tot els que se’ns ha dit i tot el que pareix 
desprendre’s d’aquest estudi, doncs, tingui la seva plasmació pràctica, efectiva, eficient, sobretot per a la 
ciutadania de Tortosa. Per tant, votem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, al nostre grup municipal a 
priori ens sembla correcta la idea de buscar l’eficiència energètica dels diferents llums i semàfors que hi 
ha a la nostra ciutat per tot allò que significa en relació a la millora del medi i a la contaminació lumínica i 
també ens sembla bé la idea de l’estalvi econòmic que repercutirà per a les arques de l’Ajuntament. 
 
Però el que no ens sembla correcte és que haguéssim d’arribar a aquesta situació a través de la 
privatització, precisament, dels llums i dels semàfors de la gestió a la nostra ciutat, a més a més, en un 
moment en que moltes ciutats arreu del continent, arreu d’Europa estan fent el contrari, estan tornant a 
tenir els recursos, com les empreses d’aigua o les empreses d’energia, en mans dels ajuntament i, per 
tant, les estan remunicipalitzant i no aposten per la privatització. 
 
També en aquest sentit, hem de recordar que el nostre Ajuntament en els darrers anys ja havia invertit en 
l’eficiència energètica en alguns carrer, avingudes i places de la nostra ciutat, com per exemple tots 
aquells que estan relacionats amb les obres de la Llei de barris al nucli antic, també a l’avinguda de la 
Generalitat quan es van canviar les diferents faroles amb el Pla Zapatero, o altres com la rambla Catalunya 
en el seu dia. 
 
Pensem que si s’hagués planificat de manera correcta i en el temps no haguéssim hagut de recórrer a la 
privatització ni tenir la ciutat de Tortosa a fosques durant 2 anys i segurament haguéssim pogut, a més a 
més de ser eficients des del punt de vista energètic, encara estalviar més recursos econòmics per a la 
nostra ciutat.  
 
I és per això que, entenent que una part del que es busca és correcta, no compartim el model de gestió, i 
és per això que votarem en contra. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. Algunes clarificacions de 
concepte perquè és interessant fer-ho, perquè sinó es pot generar alguna confusió.  
 
Algú es pot entendre que ara alguna empresa privada farà una cosa diferent del que feia fins ara. Tot hi 
estava privatitzat des de la seva òptica. Nosaltres la energia no la produíem, la compràvem a Endesa, 
empresa privada, o a qualsevol de les companyies elèctriques, per tant, ja ho teníem privatitzat. 
 
Nosaltres el manteniment no el fèiem, ja el teníem privatitzat. El feia una empresa que tenia aquesta 
contracta mentre la va poder mantenir. Per tant, el manteniment no estava en mans públiques, ja estava 
privatitzat durant molts anys i no ho va canviar ningú, es va continuar mantenint privatitzat el 
manteniment. I l’adquisició dels equips sempre s’havia fet a empreses privades. 
 
Per tant, a vostè potser li va bé ara com a discurs dir que es privatitzar, però que no es privatitza res que 
no estigués privatitzat. L’únic que fa és que es fa un sol paquet. En lloc d’anar a contractar el manteniment 
a una empresa, l’energia a una altra empresa i la inversió a una altra empresa, el que es fa és que es 
contracte en un sol contracte a empreses privades, però les mateixes empreses privades que estaven 
donant subministrament en cadascun d’aquests àmbits per separat a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
El mateix li dic respecte a la gestió semafòrica. Abans hi havia tres empreses que feien el manteniment 
dels semàfors de Tortosa, tres empreses que feien la gestió dels semàfors de Tortosa, el qual generava 
una ineficiència supina perquè era molt difícil de coordinar aquestes empreses i de sincronitzar l’actuació 
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d’aquestes empreses. I ara n’hi haurà una única 
 
Però no es privatitza res. Això que els hi quedi clar, perquè no es privatitza res del que no estava ja 
privatitzat. 
 
I la gestió pública, doncs, com no sigui algun Ajuntament que produeixi l’energia, doncs, tampoc no sabem 
com es faria. Seria interessant que Iniciativa ens presentés el seu model de producció de l’energia 
elèctrica no privatitzada. Bé, ja estem fent coses, ja estem instaurant plaques d’energia solar, alguna 
coseta, però en diferent està bé i està bé que poguéssim contrastar, però no ens expliqui que estem 
privatitzant res que no estava abans d’aquest sistema. 
 
Segona matisació.  Agraeixo que faci el reconeixement de l’esforç que s’ha fet al llarg d’aquests últims 
anys en millorar l’enllumenat de la ciutat, cosa que en algun moment pareix que es negava, no li dic pel 
seu grup sinó per altres grups. I efectivament, hem fet moltes millores al llarg d’aquests últims anys, n’hem 
fet tantes que potser ens genera una mica de confusió. La que vostè ha dit de la rambla Catalunya no 
l’hem fet perquè a la rambla Catalunya no s’ha actuat en quant a l’enllumenat, dissortadament, 
precisament és un dels punts més crítics. 
 
A Ferreries hem actuat en altres àmbits, tot el passeig de l’Ebre, algun altre carrer important, es va fer tota 
l’actuació de la Llarga Sant Vicent que es va canviar l’enllumenat i, vostè també ho deia, al casc antic, 
també a la rambla Felip Pedrell, a diferents llocs.  
 
Això ara li perjudica a l’Ajuntament o el beneficia? Això ara el beneficia a l’Ajuntament perquè nosaltres, i 
després faré un agraïment especial, hem fet una auditoria. Hem fet una auditoria exactament de la 
situació que hi havia a l’Ajuntament de Tortosa abans de traure a concurs aquests contracte i allí ja hem 
determinat quins són els consums que hi havia fins al moment, i aquells que havien baixat els consums ja 
ens beneficiava, i quines són les actuacions que han de fer canvis. Al llocs on ja s’han fet els quadres 
nous, s’han canviat les lluminàries i s’han  canviat les làmpades ara ja no hi hem d’actuar i, per tant, això 
ja ha reduït en caràcter previ els diners que ha de destinar l’Ajuntament de Tortosa a enllumenat. 
 
Per tant, en cap moment la inversió que s’ha fet a les diferents actuacions, estic pensant en l’avinguda 
Generalitat, estic pensant en moltes altres de les que vostè tampoc no ha nomenat perquè ara no era el 
moment, aquestes no perjudica això a l’Ajuntament. 
 
El que sí que hem de fer és aconseguir, mitjançant aquesta millora de l’eficiència energètica i la millora de 
la gestió, un preu molt més reduït. I per què aconseguirem un preu molt més reduït i que ens financin tota 
la inversió? Essencialment per tres motius: perquè una “ESE”, una empresa de subministrament elèctric 
aconseguirà uns preus de l’energia molt més barats que els que aconsegueixi l’Ajuntament, inclús amb 
compra agregada, com estàvem fent ara a través de l’ACM. Per què? Perquè la seva compra agregada 
sempre és molt més gran que la nostra. Segona, al ésser una instal·lació absolutament nova les despeses 
de manteniment es baixaran, i es baixaran de forma substancial. I tercera, també fonamental: al tenir uns 
quadres nous i unes lluminàries noves, el consum serà molt més inferior. Per aquests tres motius es 
possibilita que es faci una inversió i es possibilita que el que paguéssim cada any l’Ajuntament de Tortosa 
sigui molt menys del que pagàvem. 
 
I aquí no privatitzem res que no estigués privatitzat. I això sí que voldria que quedés clar el missatge i 
quedés clar quina és la realitat. Ara va bé, potser per a determinats discursos dir. és que es privatitza. No. 
Estem gestionant el que abans es treia en dos o tres o quatre contractes diferents, ara s’ha tret en un únic 
contracte. I amb això estem assolint una millor eficiència energètica i una millor eficiència econòmico-
financera. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. El nostre grup, el grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de Tortosa celebrem que finalment ja es pugui actuar per millorar una de les 
mancances més importants que tenia la nostra ciutat i que hem vingut denunciant, que era el dèficit 
d’il·luminació, per tant estem contents de que això s’arregli. Dèiem que Tortosa estava bruta i fosca, 
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esperem que ara, doncs, no passi i que suposo que no passarà. 
 
De totes maneres, la nostra posició serà d’abstenció. Per què? Perquè en el procés de preparació prèvia a 
la licitació, doncs, no se’ns va consultar ni se’ns va demanar l’opinió. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Alcalde, senyores regidores, el nostre grups ens abstindrem i 
explicaré els motius. 
 
Nosaltres ja hem seguit a la Comissió Informativa els diversos processos i així vam manifestar-li al senyor 
Domingo, el president de la Comissió, i vam felicitar inclús als tècnics de l’empresa que van fer aquests 
estudis, però estem, estarem atents a com es desenvolupa això ja que, tal com va manifestar el divendres 
passat amb el tema de les piscines, entenem que no podem donar un xec en blanc al Govern municipal i 
voldrem estar atents a com es desenvolupa el tema. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig, en això i en relació també al que 
deia el senyor Monclús abans de donar la paraula, si hi ha algú que vol intervenir, dir dos qüestions. 
 
Una: tot aquest procés arrenca ja fa molt de temps i arrenca en determinar quina era la situació que tenia 
a Tortosa, fent una auditoria energètica. Aquesta auditoria energètica la podíem privatitzar i donar-ho a 
una empresa privada que segurament ho hagués fet de forma molt més ràpida, però nosaltres vam 
entendre que hi havia un projecte, un projecte de ficar en marxa una àrea d’eficiència energètica al CODE, 
que és un organisme públic participat pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Ebre i del 
Montsià, i que enteníem que segurament seria ara millor, malgrat ens pogués dilatar uns dies o uns mesos 
la diagnosi final, que fos el CODE qui ens ajudés a fer, no ens ajudés, sinó redactés en col·laboració amb 
els tècnics municipals aquesta auditoria. I que el plec de condicions que traguéssim vingués tutelat o 
recomanat pel mateix CODE, pel departament d’eficiència energètica del CODE que és un organisme 
públic. 
 
Per tant, el que hem fet és això. No ha hagut molta discussió política com deia el senyor Monclús, perquè 
de fet ens hem atès molt a les recomanacions tècniques. Inclús també els hi he de dir i no m’importa dir-
ho: jo potser tenia alguna preferència en algun altre tipus de llum per a algun cas concret, era una 
preferència personal, i m’he sotmès al que els tècnics han dit i ens han recomanat. Per tant, quedi clar 
això. 
 
I segona qüestió que sí que volia deixar clara: jo vull agrair moltíssim a l’esforç que s’ha fet amb aquesta 
diagnosi prèvia de tots els tècnics, els de la casa que n’hi ha hagut algun, inclòs tot el personal, tots els 
electricistes, tots els responsables de la Brigada, com als diferents enginyers de l’Ajuntament, com 
sobretot, vull deixar constància pública de l’agraïment de la feina feta pels tècnics del CODE. Hem de dir i 
hem de fer una crida a tots els ajuntaments del territori que disposant d’aquest mecanisme públic 100% 
que pot ajudar els ajuntaments a tirar endavant aquests projectes d’estalvi energètic, no cal que confiïn 
amb empreses privades. Sé que era un projecte molt gran per al que era la seva estructura però, en tot 
cas, vull deixar constància del nostre reconeixement, del nostre acompanyament i del ben fer del CODE i 
dels tècnics municipals. 
 
Vull recordar que si això s’ha retardat és perquè dos empreses van impugnar una Resolució dels propis 
tècnics deixant fora del concurs a dos empreses. I la van impugnar davant l’organisme autònom 
corresponent de la Generalitat de Catalunya que va donar la raó al 100% als tècnics municipals, malgrat 
això ho va retardar uns mesos. Per tant, des d’aquí la nostra constància, entenc que independentment del 
sentit del vot, aquesta és general de tots els regidors al treball que s’ha fet a la gent de la casa i als tècnics 
del CODE al respecte.  
 

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

MOCIONS POPULARS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Abans d’entrar a les propostes dels grups municipals, entrem a l’apartat de mocions populars. 
 
Demanaria a la representant dels col·lectius que han presentat una moció popular amb 253 signatures en 
contra la reforma de la Llei de l’avortament que es pretén imposar des del Govern de l’Estat espanyol, que 
preguin possessió, ja ho veig, i té entorn 10 minuts, no ve d’un més o d’un menys, tingui en compte que 
encara ens queden 9 mocions a posteriori, per fer la presentació. Quan vulgui. 
 
 
 
 
13 – MOCIÓ POPULAR EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LLEI DE L’AVORTAMENT QUE ES PRETÉN 
IMPOSAR DES DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL, AVALADA PER 253 SIGNATURES DE TORTOSINES I 
TORTOSINS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta popular subscrita pel Col·lectiu de Dones de les Terres de 
l’Ebre i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP): 
 
 
“ El passat dia 20 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar un avantprojecte de llei que suposa 
una reforma de la llei de l’avortament que no té suport social i que empitjorarà encara més la situació 
social, econòmica i de la salut de les dones. Sota el nom de “Llei de protecció de la vida del concebut i 
drets de les dones embarassades”, aquesta reforma ens situa al marc normatiu postfranquista del 1985, 
destrueix trenta anys de lluita feminista per l’assoliment d’un dret fonamental pel conjunt de les dones.  
 
En primer lloc, volem deixar clar que el Col·lectiu de Dones de les Terres de l’Ebre i la CUP defensem el dret 
a una maternitat lliurement decidida per les dones de forma conscient i responsable. Entenem que per 
garantir el dret a la maternitat lliure s’han d’implementar polítiques que faciliten de fet, i no només sobre 
paper, l’accés a una coeducació afectiva i sexual, a programes efectius de planificació familiar, als mitjans 
anticonceptius i a unes mesures econòmiques i socials que faciliten i acompanyen la maternitat.  
 
Des del Col·lectiu de dones de les Terres de l’Ebre i la Candidatura d’Unitat Popular volem mostrar la 
nostra profunda indignació davant la nova pèrdua d’un dret tan fonamental per a les dones com és el dret 
al propi cos, el dret a l’avortament. El PP ha restringit de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si 
volem o no ser mares. Una reforma de llei que pretén incapacitar-nos ara com a subjectes decisoris dels 
nostres cossos i de les nostres vides.  
 
Ens oposem frontalment a l’aplicació d’aquesta reforma que converteix el que era una llei de terminis en 
una llei que només permet l'avortament en dos supòsits extremadament restrictius i que deixa en mans 
d'un conjunt d’especialistes mèdics la decisió de si una dona pot o no avortar. Una decisió que té el risc de 
ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. Això ens porta a valorar que aquesta Llei en 
cap cas respon a una millora de la Llei del 2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals 
del PP i dels sectors més conservadors que pretenen que les dones ens veiem abocades només a la 
reproducció i al paper de mares i cuidadores.  
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En aquest sentit, volem remarcar la importància que el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs té a 
nivell internacional com a indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per això ens hem de 
fixar en els índexs de benestar de les dones en aquells països on l’avortament és legal i les polítiques 
d’educació sexual i per a la salut estan consolidades. Països on es tenen en compte el conjunt de 
circumstàncies que poden portar una dona a avortar. Situacions que van més enllà del risc físic i/o 
psicològic de la dona, les violacions o la inviabilitat de la vida del fetus. Si les dones avorten és perquè 
simplement no poden, no volen ser mares en aquell moment, i aquesta és una decisió totalment legítima, 
vàlida i reflexionada per qui així ho decideix.  
 
Per últim, la nova Llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones, però sí en el cas 
dels i les professionals sanitaris i conjunt d’especialistes que avalen un avortament fora dels tres supòsits 
que contempla la llei. Això té unes conseqüències personals i socials irreversibles cap a les dones, ja que 
ens trobarem amb moltes traves a l’hora de poder avortar per les vies legals imposades. Com ja s’ha 
advertit des del feminisme, aquesta reforma pot obligar de nou moltes dones o bé a avortar en d’altres 
països, o bé a practicar avortaments de risc i insegurs per a la salut en el cas d'aquelles dones que no 
tinguen recursos per marxar a fora.  
 
Entenem, doncs, que l’avortament ha de ser lliure i gratuït. Lliure perquè la Llei ha de permetre que cada 
dona es faça responsable del seu propi cos i prenga les decisions que considere, tant per a ser mare com 
per a no ser-ho. Gratuït perquè avortar ha de ser un dret i no un privilegi per a les qui s’ho puguen 
permetre.  
 
Des de l’Ajuntament de Tortosa ja fa molts anys que es va fer un pas important a favor de la salut sexual i 
reproductiva de les dones amb la creació del Centre de Planificació Familiar. Des de llavors ençà, tant a 
nivell municipal, des de la Generalitat de Catalunya i des del Govern estatal, sens dubte, s’han dut a terme 
actuacions, campanyes i polítiques per continuar avançant-hi, però no suficients. Fa cinc anys, l’any 2009, 
l’Ajuntament de Tortosa ja va aprovar una moció, també popular, que demanava una nova llei que 
reconegués l’avortament per lliure decisió de les dones i integrat dintre de la Xarxa de Sanitat Pública.  
 
Ara, però, estem davant d’un Avantprojecte de llei que ens torna a un escenari pitjor que al de fa trenta 
anys, ens trobem davant una proposta de llei que només pretén satisfer el sector més ultraconservador i 
catòlic de l’electorat.  
 
Des de Col·lectiu de Dones de les Terres de l’Ebre i la CUP assumim com a pròpies les reivindicacions del 
feminisme organitzat i combatiu i continuarem defensant:  
 
• El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles.  
• Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana i sense prejudicis.  
• Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l'abast de tothom.  
• El suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de solidaritat econòmica per a les dones 

que vulguen avortar.  
 
Per tot això, proposem al Ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1. Manifestar i fer arribar al Consell de Ministres i al Congrés dels Diputats espanyol el rebuig d'aquest 
Ajuntament a l’esmentada reforma.  
 
2. Instar el Parlament de Catalunya perquè accelere els treballs per aprovar una llei pròpia de drets i salut 
sexual i reproductiva.  
 
3. Incloure entre les funcions del Centre Jove de Salut i l'Oficina Jove del Baix Ebre el servei 
d’assessorament i informació a les dones que vulguen avortar sobre les diverses possibilitats existents, 
vetllant per la salut, benestar i seguretat de les dones i donar-los suport, siga quina siga la seua edat.  
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4. Impartir campanyes a escoles i instituts, per part de personal especialitzat, on es promogue la capacitat 
de decisió de la dona sobre el seu cos, oferint una educació afectiva i sexual oberta i sense prejudicis. 
Incloure també informació sobre l’actual Avantprojecte de la “Llei de protecció de la vida del concebut i els 
drets de la dona embarassada”.  
 
5. Que els Serveis Socials de l’Ajuntament atenguen i denuncien les situacions injustes i perilloses 
derivades d’aquesta reforma que pateixen les dones.  
 
6. Donar suport a les accions que diferents entitats del municipi puguen dur a terme en contra d'aquesta 
reforma de la Llei de l'avortament.  
 
7. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, i al Govern de l’Estat espanyol.   ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la senyora representant del Col·lectiu de Dones de les Terres de l’Ebre i la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP), per exposar la proposta: 
Bona tarde. Els parlo en nom no només del Col·lectiu de Dones de les Terres de l’Ebre i de la Candidatura 
d’Unitat Popular de Tortosa, sinó també de tots els ciutadans i ciutadanes que han signat aquesta moció 
popular i aquells que  ben segur ho haurien volgut fer però als quals no hem pogut arribar. I ho faig per 
explicar-los els motius que ens han portat a presentar aquesta moció popular i, evidentment, també per 
encoratjar-los a donar-hi suport amb el seu vot. 
 
Com ja saben, el passat  0 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar un Avantprojecte de llei que 
suposa una reforma de la Llei de l’avortament que no té suport social i que empitjorarà encara més la 
situació social, econòmica i de la salut de les dones. Sota el nom de “Llei de protecció de la vida del 
concebut i drets de les dones embarassades”, aquesta reforma ens situa al marc normatiu postfranquista 
del 1985 i per tant podem assegurar que destrueix trenta anys de lluita feminista per a l’assoliment d’un 
dret fonamental per al conjunt de les dones.  
 
En primer lloc, volem deixar clar que el Col·lectiu de Dones de les Terres de l’Ebre i la CUP defensem el dret 
a una maternitat lliurement decidida per les dones de forma conscient i responsable. I entenem que per 
garantir el dret a la maternitat lliure s’han d’implementar polítiques que faciliten de fet, i no només sobre 
paper, l’accés a una coeducació afectiva i sexual, a programes efectius de planificació familiar, a mitjans 
anticonceptius i a unes mesures econòmiques i socials que faciliten i acompanyen la maternitat.  
 
Dit això, des del Col·lectiu de Dones de les Terres de l’Ebre i la Candidatura d’Unitat Popular volem mostrar 
la nostra profunda indignació davant la nova pèrdua d’un dret tan fonamental per a les dones com és el 
dret al propi cos, el dret a l’avortament. El PP ha restringit de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si 
volem o no ser mares amb una reforma que ara pretén incapacitar-nos com a subjectes decisoris dels 
nostres cossos i de les nostres vides.  
 
Ens oposem frontalment a l’aplicació d’aquesta reforma que converteix el que era una Llei de terminis en 
una Llei que només permet l'avortament en dos supòsits extremadament restrictius i que deixa en mans 
d'un conjunt d’especialistes mèdics la decisió de si una dona pot o no avortar. Una decisió que té el risc de 
ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. Això ens porta a valorar que aquesta Llei en 
cap cas respon a una millora de la Llei del 2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals 
del PP i dels sectors més conservadors que pretenen que les dones ens veiem abocades només a la 
reproducció i al paper de mares i cuidadores.  
 
En aquest sentit, volem remarcar la importància que el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs té a 
nivell internacional com a indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per això ens hem de 
fixar en els índexs de benestar de les dones en aquells països on l’avortament és legal i les polítiques 
d’educació sexual i per a la salut estan consolidades. Països on es tenen en compte el conjunt de 
circumstàncies que poden portar una dona a avortar. Situacions que van més enllà del risc físic i/o 
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psicològic de la dona, les violacions o la inviabilitat de la vida del fetus. Si les dones avorten és perquè 
simplement no poden o no volen ser mares en aquell moment i aquesta és una decisió totalment legítima, 
vàlida i reflexionada per qui ho decideix.  
 
Per últim, la nova Llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones, però sí en el cas 
dels i les professionals sanitaris i conjunt d’especialistes que avalen un avortament fora dels tres supòsits 
que contempla la Llei. Això té unes conseqüències personals i socials irreversibles cap a les dones, ja que 
ens trobarem amb moltes traves a l’hora de poder avortar per les vies legals imposades. Com ja s’ha 
advertit des del feminisme, els moviments socials i els professionals de la sanitat, aquesta reforma pot 
obligar de nou a moltes dones o bé a avortar en d’altres països, o bé a practicar avortaments de risc i 
insegurs per a la salut en el cas d'aquelles dones que no tinguin recursos per marxar fora.  
 
Entenem per tant, que l’avortament ha de ser lliure i gratuït. Lliure perquè la Llei ha de permetre que cada 
dona es façi responsable del seu propi cos i prengui les decisions que consideri, tant per ser mare com per 
no ser-ho; i gratuït perquè avortar ha de ser un dret i no un privilegi per a les qui s’ho puguin permetre.  
 
Des de l’Ajuntament de Tortosa ja fa molts anys que es va fer un pas important a favor de la salut sexual i 
reproductiva de les dones amb la creació del Centre de Planificació Familiar. Des de llavors ençà, tant a 
nivell municipal, des de la Generalitat de Catalunya i des del Govern estatal, s’han dut a terme actuacions, 
campanyes i polítiques per continuar avançant-hi, però no són suficients. Fa cinc anys, l’any 2009, aquest 
mateix Ajuntament de Tortosa ja va aprovar una moció, també popular, que demanava una nova llei que 
reconegués l’avortament per lliure decisió de les dones i integrat dintre de la xarxa de sanitat pública. En 
aquella ocasió la moció es va aprovar per majoria, esperem que avui es pugui aprovar per unanimitat. 
 
Perquè estem davant d’un Avantprojecte de llei que ens torna a un escenari pitjor que al de fa trenta anys, 
ens trobem davant una Proposta de llei que només pretén satisfer el sector més ultraconservador i catòlic 
de l’electorat.  
 
Els recordem també que el passat mes de febrer el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar també dos 
mocions que demanaven la retirada immediata de l’Avantprojecte de llei que ens ocupa. La primera, 
presentada pel PSC, en demanava la retirada per tal de, i llegeixo textualment, garantir el dret de les 
dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva i reconèixer la 
capacitat de les dones a decidir plenament sobre el seu embaràs. El text també demanava al Govern 
l’establiment d’un marc normatiu propi sobre aquesta matèria. 
 
En l’altra moció presentada per la CUP es demanava que es garanteixi l’accés universal i gratuït a la 
interrupció voluntària de l’embaràs, assistencial i farmacològic als hospitals, centres de salut, centres 
especialitzats i serveis d’ASSIR i també que es blindin les garanties per protegir el dret, la seguretat i la 
confidencialitat de les dones i professionals que efectuen una interrupció voluntària de l’embaràs, limitant 
qualsevol intent de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria. La majoria de representants dels 
partits de que també vostès formen part hi van votar a favor, tant de l’una com de l’altra. 
 
Per tot això, proposem al Ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1. Manifestar i fer arribar al Consell de Ministres i al Congrés dels Diputats espanyol el rebuig d'aquest 
Ajuntament a l’esmentada reforma.  
 
2. Instar el Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una llei pròpia de drets i salut 
sexual i reproductiva.  
 
3. Incloure entre les funcions del Centre Jove de Salut i l'Oficina Jove del Baix Ebre el servei 
d’assessorament i informació a les dones que vulguin avortar sobre les diverses possibilitats existents, 
vetllant per la salut, benestar i seguretat de les dones i donar-los suport, sigui quina sigui la seva edat.  
 
4. Impartir campanyes a escoles i instituts, per part de personal especialitzat, on es promogui la capacitat 
de decisió de la dona sobre el seu cos, oferint una educació afectiva i sexual oberta i sense prejudicis. 
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Incloure també informació sobre l’actual Avantprojecte de la Llei de protecció de la vida del concebut i els 
drets de la dona embarassada.  
 
5. Que els Serveis Socials de l’Ajuntament atenguin i denunciïn les situacions injustes i perilloses 
derivades d’aquesta reforma que pateixen les dones.  
 
6. Donar suport a les accions que diferents entitats del municipi puguin dur a terme en contra d'aquesta 
reforma de la Llei de l'avortament.  
 
7. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, i al Govern de l’Estat espanyol.   
 
Finalment, només afegir que des del Col·lectiu de dones de les Terres de l’Ebre i la CUP assumim com a 
pròpies les reivindicacions del feminisme organitzat i combatiu i continuarem defensant el dret a decidir 
sobre el propi cos, sens supòsits, sense indicacions i sense tuteles. Una educació sexual i afectiva 
igualitària, lliure, sana i sense perjudicis. Anticonceptius gratuïts no agressius amb el cos i a l’abast de 
tothom. I finalment, el suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de solidaritat econòmica 
per a les dones que vulguin avortar. 
 
Cap institució ni llei ha de poder decidir sobre el cos i la vida de les dones. Així que, una vegada més, els 
demanem el seu vot afirmatiu perquè també a Tortosa hi ha moltes dones que es veurien greument 
afectades per aquesta reforma. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, als presentants 
de la moció, la veritat és que des de Plataforma per Catalunya no estem d’acord amb l’Avantprojecte de llei 
que ens presenta el Govern del Partit Popular.  
 
No podem estar d’acord de cap de les maneres amb prohibicions que no aporten solucions. De fet, i 
desgraciadament, ja fa bastants anys que tots els governs han fet de les prohibicions i de les multes una 
forma de governar. 
 
Plataforma per Catalunya aposta per la cultura de la ciència i pel respecte absolut a la vida. Plataforma per 
Catalunya aposta per la creació d’una agència nacional d’adopció per a totes aquelles parelles que vulguin 
i no pugin ser pares. D’aquesta manera donaríem solucions a moltes parelles que avui es veuen obligades 
a anar-se’n a l’altra punta del món per adoptar una criatura. Seria una alternativa a l’avortament. Aquesta 
agència, evidentment, disposaria de tots els recursos necessaris per recolzar les dones amb suport mèdic, 
psicològic i econòmic per a que cap dona que vulgui ser mare es vegi obligada a avortar. 
 
Plataforma per Catalunya també proposaria destinar llocs de feina per a totes aquelles dones que vulguin 
ser mares, amb salaris adequats, sense que la maternitat sigui o tingui que ser un problema per a la 
contractació d’aquestes dones. Així mateix, el temps dedicat a la cura i a l’educació dels fills s’ha de veure 
recompensat econòmicament i, sobretot, de cara al càlcul de la futura pensió. 
 
Desgraciadament, un assumpte que hauria de ser clínic, mèdic, dreta i esquerra l’han convertit en un tema 
d’ideologia política. Uns i altres, dreta i esquerra, amb tota una sèrie d’eslògans que estem ja cansats de 
sentir i molts d’ells totalment caducats i fora de lloc, es limiten a tirar-se pel cap un assumpte que s’ha de 
posar en mans de metges i de psicòlegs. Dreta i esquerra, conceptes totalment caducats al segle XXI, en 
lloc de preocupar-se per la salut i per la ciència es preocupen de fer política. 
 
Des de Plataforma per Catalunya no donarem suport a cap moció ideològica, sigui del color que sigui. I 
com que no ens agrada ni l’Avantprojecte que ha presentat el Partit Popular, ni la moció que hem sentit fa 
un moment, ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, Col·lectiu de dones de 
les Terres de l’Ebre i de la CUP aquí presents que han presentat la moció, bona nit. Bé, com altres vegades, 
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es presenta una moció contra un Avantprojecte d’una llei, és a dir, un Avantprojecte subjecte a esmenes 
que poden canviar aspectes importants d’ella i en aquest sentit, a lo millor, algun dels punts exposats i 
molt ben exposats fa un moment en la moció no caldria tractar-los avui. 
 
De la moció hi ha aspectes en els que es pot estar d’acord, jo estic d’acord en algun. I en altres podríem 
estar-ho, segurament sí. Parlo per exemple de l’accés a una coeducació afectiva i sexual, parlo per 
exemples dels programes de planificació familiar o parlo de les mesures econòmiques i socials que 
faciliten i acompanyen, o han de facilitar i acompanyar, la maternitat. 
 
Sintetitzaré perquè el temps és curt. L’Avantprojecte estableix la possibilitat d’interrompre l’embaràs en 
dos supòsits que segons es miri són restrictius o relativament restrictius i que a lo millor estan subjectes a 
les esmenes i a les variacions en seu legislativa. Dóna prou temps en aquests supòsits i prou mitjans 
informatius i tècnics per fer-ho sense problemes, i això sense considerar que els nivells de formació i 
informació sexuals actuals permeten, i això hi ha que tenir-ho en compte, llevat casos d’agressió o força 
sexual, no tenir que arribar a enfrontar des del moment inicial d’una relació una situació d’avortament. 
 
Com altres cops, torno a recordar que l’Avantprojecte està en fase de millora via esmenes parlamentàries, 
pel que casos puntuals eliminats en l’actual Avantprojecte i, com s’ha dit fa un moment en la moció, poden 
ser, creiem que han de ser i esperem que ho siguin, recuperades. 
 
Ara bé, per a nosaltres la moció introdueix un element moral clau i determinant, no polític, moral. Si es vol, 
ètic també, però no ideològic ni polític, que és l’avortament lliure, que col·lisiona per a nosaltres amb el 
dret a la vida enfrontant aquest dret a la vida amb el dret de la dona a disposar lliurement del seu cos, 
però ull, mitjançant l’ús lliure del destí vital d’un altre ésser, el fill o la filla o el fetus, si ho volen dir així. 
 
Aquest element inicial determina tota la meva postura actual, posicionant-me desgraciadament en contra 
de la moció, tot creient que la Llei anterior com l’Avantprojecte actual són susceptibles, segur que ho són, 
de millores. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Sí senyor alcalde, regidores i regidors, col·lectiu que 
presenteu aquesta moció, vagi per davant que Iniciativa per Catalunya Verds Entesa per Tortosa donarà el 
vot afirmatiu a aquesta moció. 
 
Des de Dones per Iniciativa ja es va fer una Resolució recolzant més o menys les mateixes idees que 
vosaltres heu presentat aquí, per tant, no les tornaré a repetir. Solament fer esmena de que és una Llei 
masclista, paternalista, hipòcrita, classista i retrògrada.  
 
I que des del Parlament les nostres diputades van presentar una moció, que va ser la retirada, demanant 
la retirada immediata de la Llei Gallardón i que es va aprovar per majoria parlamentària i que es va 
demanar que si s’apliqués, que si sortís endavant aquesta Llei no aplicar-la a Catalunya. 
 
També dir que al Congrés dels Diputats, la nostra diputada d’Izquierda, la Laia Ortiz va presentar una 
pregunta i va increpar al senyor Ruíz Gallardón en contra d’aquesta Llei que presentava. 
 
I per últim, ja que vénen les eleccions europees, recordar que el nostre eurodiputat Raül Romeva va 
traslladar la indignació als nostres representants a Europa i va aconseguir que el Partit Verd Europeu exigís 
a Rajoy la retirada d’aquesta Llei. 
 
Per tot això votarem a favor d’aquesta moció que heu presentat.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Abans que res crec que cal remarcar 
que aquesta moció, tot i que anomenada popular, que formalment ho és, també és una moció presentada 
per un Partit Polític, la CUP, i el Col·lectiu de Dones de l’Ebre, als quals volem agrair la iniciativa i instar-los 
a que segueixin reivindicant-ho com legítimament han fet fins ara. 
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En segon lloc, val a dir que des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem deixat clar que no 
aprovem la reforma de la Llei de l’avortament propugnada pel ministre Alberto Ruíz Gallardón. No és que 
retorni a la llei anterior de 1985, és que la nova proposta encara va més enrera, va més enllà. Impossibilita 
la interrupció de l’embaràs en determinats supòsits com per exemple la malformació del fetus i posa 
dificultats importants en els casos de perill per a la salut de la mare.  
 
A la pràctica aquesta situació implica que, si la nova Llei prosperés tal i com està redactat l’Avantprojecte i 
aprovat pel Consell de Ministres, l’avortament acabarà depenent de criteris de renda i no de la situació 
objectiva de cada cas. Esquerra ja ha anunciat que s’hi oposa i farà el possible per corregir la Llei al 
Congrés dels Diputats, que és el marc on es debat aquesta qüestió. Per tant, estem totalment d’acord amb 
el primer punt de la proposta d’acords, on es diu que rebutgem la reforma que proposa el Partit Popular. 
 
Des d’Esquerra apostem per una educació sexual lliure, sense perjudicis, universal, amb accés als 
anticonceptius per a tothom, apostem per la prevenció. Sabem que hi ha partits com el Partit Popular que 
defensen molts els drets del que no ha nascut, però després se’n despreocupen, i aquesta Llei n’és un 
exemple flagrant. El mateix Govern espanyol que vol que les mares tinguin fills amb malformacions per 
exemple, són els que no paguen la Llei de la dependència i la seva obligació és assumir-ne el cost al 50% 
entre Estat i Generalitat, i sabem que actualment la proporció és d’un 13% de l’Estat espanyol. Clar, i 
després pretenen que els pares assumeixin l’esforç que representa tenir fills amb necessitats d’atenció 
especial? 
 
Dit això i des de la defensa de l’avortament gratuït per garantir la igualtat, independentment de la renda, 
des d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa observem que el text de la moció reivindica el dret a 
decidir sobre el propi cos sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles, o sigui, sense cap mena de 
garantia. 
 
Si bé estem totalment en desacord amb la proposta de la Llei Gallardón, tampoc creiem que es pugui 
deixar de regular un àmbit d’aquesta transcendència. Així mateix, pel que fa al punt 5 de la moció, 
entenem que no es pot demanar als Serveis Socials de l’Ajuntament que denunciïn les situacions en que 
es troben, si aquestes estan dins de la legalitat vigent, ja que els servidors públics incorrerien en una falta 
d’incompliment dels seus deures com a tals servidors públics. 
 
Esperem que el Govern espanyol sigui capaç d’entendre fins a quin punt la seva proposta està allunyada 
de la realitat i si no recapacita així li recordarem des d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels 
Diputats, que és on es debatrà properament aquesta Llei. 
 
Els dos regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa votaran cadascú segons la seva 
consciència i jo, en base al que he anat comentant, m’abstindré.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu: Demanaria un pelet de respecte, ho porten molt bé, a totes les intervencions. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Bel 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Bel: Gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, en primer lloc 
també, com han fet els meus companys que m’han precedit, saludar, com no?, al Col·lectiu de Dones de 
les Terres de l’Ebre i de la CUP que avui són presents aquí i que ens han presentat aquesta moció. 
 
Ja el avanço i vagi per endavant que el nostre grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
representants aquí a l’Ajuntament de Tortosa els hi votarem a favor la moció i els hi donarem el nostre 
suport i recolzament. 
 
I els hi donarem el nostre suport i recolzament bàsicament per 3 raons que els hi passo a exposar i que 
d’alguna manera segurament resumeixen una mica el que vostès portaven al cos de la seva moció. 
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En primer lloc, perquè considerem que aquest Avantprojecte de llei suposa una regressió de més de 30 
anys en matèria de legislació sobre l’avortament que tants anys de lluita de les dones i de la societat en 
general ens ha costat d’aconseguir. 
 
En segon lloc, perquè malgrat que la qüestió de l’avortament és un tema molt complicat que implica una 
difícil situació i la presa d’una decisió moltes vegades dolorosa i punyent, considerem que la Llei ha de 
posar a l’abast de la dona els instruments legals necessaris per poder prendre aquesta decisió amb les 
major garanties i amb plena llibertat. 
 
En tercer lloc, perquè considerem que una normativa més restrictiva no ajuda ni ajudarà a reduir el 
número d’avortaments al nostre país, però sí afavorirà segurament que aquests es puguin produir en 
situacions més precàries i amb greu risc per a la vida de la dona que prengui la decisió d’avortar. 
 
L’avortament, sens dubte, és una qüestió que sempre crea controvèrsia, un tema delicat que implica la 
presa d’una decisió difícil i traumàtica per a la dona. Una decisió a la que s’arriba, estic més que 
convençuda, des de la profunda reflexió i el convenciment de que en aquell moment, per les raons que 
sigui, no es pot fer front a la maternitat. I és obligació dels governs posar a l’abast de les dones els 
instruments necessaris per a que aquesta decisió es pugui dur a terme amb les màximes garanties en 
l’àmbit legal i sanitari. Així com també posar a l’abast de la societat els mecanismes necessaris per tal de 
garantir una educació afectivo-sexual des de l’escola, des de ben petits, per fer una bona tasca 
pedagògica en matèria de contracepció i de salut reproductiva. 
 
Però el que no entenem i el que pensem que en cap cas pot fer un Govern, tal i com vol fer o pretén fer el 
Partit Popular, és restringir el dret a decidir de la dona i subjugar-la amb una Llei tan restrictiva que només 
pretén acontentar, tal i com vostès ja deien abans a la moció, als sectors més ultraconservadors del Partit 
Popular i també de la societat espanyola. 
 
Entenem que seria bo poder tornar als postulats de la llei que es va aprovar al 2010, al menys una Llei 
menys restrictiva, més “garantista” i aprovada amb un major consens per part de la classe política i també 
de la societat en general. 
 
Només per acabar, finalment dir-los que com a dona i com a socialista no puc més que agrair la iniciativa 
en presentar aquesta moció al Ple de l’Ajuntament de Tortosa. I aquest agraïment també el vull fer 
extensiu als meus companys, companyes del Partit i de altres partits polítics i col·lectius que arreu del país 
estan presentant mocions populars o mocions a través del partit polític corresponent per tal d’intentar 
aturar aquesta Llei. 
 
Jo penso, i tan de bo, que aquestes iniciatives facin reflexionar al Govern del Partit Popular sobre els rebuig 
que aquesta proposta de Llei genera en la majoria de la societat i que els faci rectificar. Jo penso, i estic 
convençuda, que entre tots i totes ho aconseguirem perquè ja no podem permetre que ens prenguin més 
drets. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidores, també començo 
en primer lloc saludant als proposants de la moció i agraint-los en nom del nostre grup la presentació 
d’aquesta moció i la seva participació a aquesta plenari. 
 
Com ja coneixen, al nostre grup quan es debaten qüestions d’aquest tipus deixem de que cada regidor 
expressi la seva voluntat i, per tant, no portarem a terme una votació conjunta com a grup, sinó que 
cadascun dels regidors votarà en qüestió de la seva voluntat, perquè entenem que cadascú ha de votar 
allò que cregui més convenient. Existeixen diferents sensibilitats pel que fa a aquest tema i també pel que 
fa al contingut de la moció. 
 
Tot i això, més enllà del que està establert a la pròpia moció, sí que creiem que hi ha unes premisses que a 
dia d’avui són bastant incontestables, com és el fet que a la majoria de països de la unió Europea, del 
nostre entorn, regulen la interrupció de l’embaràs a través d’una Llei de terminis similar a la que tenim 
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vigent fins a dia d’avui. I també que és un fet contrastable que no existeix a dia d’avui tampoc una 
demanda social que reclami la reforma de la Llei vigent. 
 
Des del Govern de la Generalitat s’ha reclamat al Ministeri que en una matèria tan sensible com aquesta 
no es pot convertir, en cap cas, en un motiu de confrontació política i, per tant, també compartim que 
prèviament ha d’existir un ampli consens polític que, malauradament, avui el Partit Popular ni l’ha volgut ni 
l’ha buscat. 
 
Però per contra hi ha aspectes de l’actual legislació que segurament  són molt millorables i alguna gent del 
nostre grup tampoc ho comparteix. I el mateix podríem dir pel que fa la moció. Hi ha punts que podem 
compartir pràcticament tots els membres del grup, però hi ha altres que no, com també pot ser el fet, que 
ha dit abans algun portaveu que m’ha precedit, del paper dels professionals. 
 
I també volem fer constar que algunes de les coses que es demana la moció, malgrat molts de nosaltres hi 
votarem a favor, responen a fets que no són estrictament competència municipal o que van més enllà de 
les nostre possibilitats i dels nostres recursos i, per tant, es tractaria d’impulsar accions dintre del marc 
municipal, dintre de les nostre pròpies competències. 
 
Per tant, creiem que és una reforma que no pertocava a dia d’avui, que es fa sense consens necessari i 
que el tema es prou important com per fer-ho de manera diferent a com s’ha fet per part del Partit Popular. 
 
I acabo de nou agraint als proposants la seva participació en aquest plenari. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. Moltes gràcies també, ho he dit 
abans, a la persona que ha intervingut proposant aquesta moció de caràcter popular i procediríem a la 
votació. 
 
Hi ha dos grups que també ho havien demanat, que el posicionament no era unànime dins els grup i, per 
tant, el que farem és que procedirem a la votació a mà alçada en cadascuna de les posicions establertes. 
Per tant, primer demanaria que em diguessin els regidors, més enllà dels que ja s’han manifestat, però 
que també els hi demanaria que m’aixequin el braç per poder fer el còmput com toca. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots a 
favor corresponents a membres de la corporació dels grups municipals de CiU (7), PSC (3), ERC (1) i I-ET-E 
(2); dos vots en contra corresponents a membres de la corporació dels grups municipals de CiU (1) i PP (1); 
i sis abstencions corresponents a membres de la corporació dels grups municipals de CiU (4), ERC (1) i PxC 
(1). 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Aquí, com ja saben, tornem a recuperar la restricció, si ho volen dir així, l’acord en quant al temps 
d’intervencions. El proposant tindrà 5 minuts i cada un dels grups després tindrà 3 minuts per poder 
posicionar-se. I hi hauria un segon torn si així es procedeix. 
 
Per tant, senyor Casanova, per presentar la moció té la paraula. 
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14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DEMANAR EL REFORÇ DEL 
CONTROL FRONTERER A CEUTA I MELILLA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
 
“ Atès que Ceuta i Melilla han esdevingut punts fronterers que registren assaltaments massius 
d'immigrants que burlen les tanques que separen el Marroc d'ambdues ciutats per accedir de manera 
irregular a Espanya i Europa i que l’estimació del Ministeri de l’Interior ha xifrat en 8.602 els intents 
d'entrades d'immigrants per la tanca fronterera de Ceuta i en 20.951 els de la tanca Melilla entre els anys 
2005 i 2012. Només l’any 2013 els intents per arribar clandestinament a Ceuta i Melilla des del Marroc 
van augmentar un 64% respecte l’any anterior. 
 
Atesa la violència que ha caracteritzat algunes de les recents entrades irregulars d'immigrants a Ceuta i 
Melilla, en que han tingut lloc llançaments de pedres, pals i ampolles per part dels assaltants contra 
agents de la Guardia Civil, resultant-ne ferits tres d'ells. 
 
Atès que les regularitzacions massives d'immigrants tenen un efecte crida que fomenta l’arribada de més 
immigrants il·legals i que les regularitzacions massives portades a terme pel Govern d’Espanya els anys 
2001 (PP) i 2005 (PSOE) han obert les portes a l’arribada de més immigrants il·legals que, atrets pel 
descontrol en la gestió del fenomen migratori, han entrat de manera clandestina a l’espera d'obtenir 
permisos de residència. 
 
Atès que el Govern del Marroc ha notificat al Govern d’Espanya que podrien estar a l’espera d'assaltar les 
tanques frontereres de Ceuta i Melilla milers d'immigrants indocumentats. Enfront una amenaça d'aquesta 
envergadura cal destinar els efectius i mitjans necessaris per dur a terme les tasques de control i vigilància 
i repel·lir els intents d'entrada irregulars i cal posar en mama mesures dissuasives que posin de manifest la 
inviolabilitat de les fronteres de l’Estat Espanyol. 
 
Atès que la immigració il·legal és un lucratiu negoci per a les màfies. Segons l’ONU aquesta activitat genera 
una xifra de negoci de 100 milions d'euros anuals amb el trànsit de 55.000 immigrants clandestins entre 
Àfrica i Europa. 
 
Atès que Espanya travessa una greu situació econòmica amb una taxa d'atur superior al 25%, pèrdua 
progressiva de poder adquisitiu dels sous i un augment del nombre de famílies sota el llindar de la 
pobresa, la capacitat d'acollida esta desbordada i llançar un missatge d’esperança a persones en situació 
de desesperació i misèria constitueix una irresponsabilitat i un engany. 
 
Atès que la immigració il·legal és una avantsala de la delinqüència, perquè els immigrants irregulars no 
poden obtenir un permís de treball i per tant troben en els furts i els robatoris una de les poques vies per 
assegurar la pròpia manutenció i en cas de treballar ho fan de manera irregular i estan exposats a 
l’explotació a mans d'empresaris que busquen fer negoci a costa de la misèria i la indefensió d'aquestes 
persones. D'altra banda acudeixen a l’Administració per beneficiar-se d'un sistema de protecció social que 
no han contribuït a generar. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - Instar el Govern d’Espanya a adequar l’Acord entre el Regne d'Espanya i el Regne del Marroc 
relatiu a la circulació de persones, el trànsit i la readmissió d'estrangers entrats il·legalment, així com la 
Llei d'estrangeria, per tal de possibilitar la devolució immediata dels immigrants il·legals procedents del 
Marroc interceptats a territori espanyol. 
 
Segon - Instar el Ministeri de Defensa a planificar el desplegament de les Forces Armades amb el nombre 
d'efectius i equipaments necessaris per frenar la pressió migratòria clandestina que té lloc a la frontera de 
Ceuta i Melilla amb el Marroc. 
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Tercer - Manifestar a la Guardia Civil el suport d'aquest Ajuntament per les actuacions dutes a terme a 
Ceuta i Melilla en resposta als assalts d'immigrants que tracten d'arribar a Espanya i Europa burlant la 
legislació i agredint els agents de l’Institut Armat. 
 
Quart - Instar el Govern del Marroc a suspendre el procés de regularització d'immigrants il·legals que va 
iniciar el passat 1 de gener de 2014 i que s’allargarà fins que acabi el present any. 
 
Cinquè - Donar trasllat, de forma telemàtica, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya i les 
Illes Balears, la Delegació del Govern d'Espanya a Barcelona, a la Sotsdelegació de Defensa a Barcelona, a 
l’Ambaixada del Regne del Marroc a Espanya i al Parlament de Catalunya. “ 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Plataforma per Catalunya, 
senyor Jordi Pere Casanova Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tots sabem perquè ho 
hem vist, premsa, televisió, que Ceuta i Melilla han esdevingut punts fronterers que registren assaltaments 
massius d’immigrants que burlen les tanques i entren de forma irregular a Espanya i, evidentment, a 
Europa. 
 
El Ministeri de l’Interior ha xifrat en 8.602 els intents d’entrades d’immigrants per Ceuta i en gairebé 
21.000 els de Melilla entre els anys 2005 i 2012. Només aquest any passat, al 2013, els intents per 
entrar de forma irregular o il·legal a Ceuta i Melilla han augmentat un 64% respecte a l’any anterior. 
 
A part d’això, també hem vist imatges de violència en aquestes entrades irregulars o il·legals que han 
tingut lloc fins i tot amb llançaments de pedres, pals, ampolles per part dels assaltants contra els agents 
de la Guàrdia Civil, havent-hi fins i tot ferits. 
 
També és cert que les regularitzacions massives que va fer, que van fer els governs d’Espanya, tant el del 
PP a l’any 2001 com el del PSOE al 2005, han obert les portes a l’arribada de més immigrants il·legals 
que, atrets per aquest descontrol que hi ha en la gestió del fenomen migratori, han entrat de manera 
il·legal esperant obtenir permís de residència. 
 
També cal recordar que el Govern del Marroc ha notificat al Govern espanyol que podíem estar a l’espera 
de milers i milers d’immigrants indocumentats, fins i tot hi ha alguna premsa que parla de fins i tot 
80.000. Davant d’una amenaça com aquesta cal destinar tots aquells efectius i mitjans necessaris perquè 
les fronteres de l’Estat espanyol quedin blindades i siguin inviolables. 
 
A part de tot això, volem recordar que la immigració il·legal és un negoci espectacular per a les màfies. 
Segons informa l’ONU aquesta activitat genera un negoci de 100 milions d'euros cada any, amb el trànsit 
de 55.000 il·legals entre Àfrica i Europa. 
 
A Espanya, tots ho sabem, no cal recordar-ho, tenim una situació econòmica gravíssima amb una taxa 
d'atur superior al 25%, i més del 50% entre la joventut, i els sous van baixant cada dia més. És evident que 
la nostra capacitat d'acollida esta totalment desbordada i enviar un missatge d’esperança a aquestes 
persones que estan en una situació de desesperació i misèria és un engany i una irresponsabilitat. 
 
A part d’això, la immigració il·legal és una font de possible delinqüència, perquè tota aquesta gent que 
arriba no té, no pot obtenir permís de feina i, per tant, han de malviure o bé de l’economia submergida o 
bé de la delinqüència. A més de tot això, acudeixen a les administracions per beneficiar-se d’un sistema de 
protecció social al qual no han contribuït a generar ni amb un sol cèntim. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
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Primer: Instar el Govern d’Espanya a adequar l’Acord entre el Regne d'Espanya i el Regne del Marroc relatiu 
a la circulació de persones, el trànsit i la readmissió d'estrangers entrats il·legalment, així com la Llei 
d'estrangeria, per tal de possibilitar la devolució immediata dels il·legals interceptats a territori estatal. 
 
Segon: Instar el Ministeri de Defensa a planificar el desplegament de les Forces Armades amb el nombre 
d'efectius i equipament necessaris per frenar la pressió immigrant clandestina que té lloc a les fronteres 
de Ceuta i Melilla amb el Marroc. 
 
Tercer: Manifestar a la Guàrdia Civil el suport d'aquest Ajuntament per les actuacions que s’han fet a Ceuta 
i Melilla en resposta als assalts d'immigrants que tracten d'arribar, d’entrar a Espanya i a Europa burlant la 
legislació i agredint els agents. 
 
Quart: Instar el Govern del Marroc a suspendre el procés de regularització d'immigrants il·legals que va 
iniciar el passat 1 de gener de 2014 i que s’allargarà fins que s’acabi aquest any. 
 
I cinquè: Donar trasllat, de forma telemàtica, a la representació de la Comissió Europea a Catalunya i a les 
Illes Balears, la Delegació del Govern d'Espanya a Barcelona, a la Sotsdelegació de Defensa a Barcelona i 
a l’Ambaixada del Regne del Marroc a Espanya i al Parlament de Catalunya. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC, i vint vots en contra corresponents 
als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP (1). 
 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR ENVERS EL POSICIONAMENT QUE L’AJUNTAMENT 
DE TORTOSA DEU PRENDRE DAVANT DE LA SITUACIÓ DE LES PERSONES MÉS VULNERABLES PELS ENVITS 
DE L’ACTUAL CRISI ECONÒMICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit Popular: 
 
 
“ Des de que va esclatar l’actual crisi econòmica, la situació a occident, és gravíssima provocant un 
empobriment general de les classes mitjanes i populars. Un 21'5 % de la població de l’Estat es troba sota 
el llindar de la pobresa o 1 de cada 5 catalans viu en risc de pobresa. La crisis econòmica no és un 
fenomen nou essent, a més, estructural, requerint solucions transversals, a diferents nivells i per diferents 
administracions. L'Estat realitza reformes estructurals que estan començant a donar fruit però, per altra 
part, el problema de la pobresa requereix voluntat i consens. Les famílies en situació de pobresa no 
entenen, ni volen entendre, de política, ni d'arguments partidistes. Necessiten saber i veure que 
l’Ajuntament es preocupa per elles, assumint els seus problemes i aparcant les diferències, si més no 
sumant esforços.  
 
En el supòsit de les Terres de l’Ebre, els informes de l’Institut d’Estadística de Catalunya publicats en els 
darrers anys reflecteixen una situació de pobresa molt més greu, superant la mitja catalana, fet que 
provoca un sofriment i un empobriment important de molts ciutadans i ciutadanes del nostre territori i de 
la nostra ciutat. L'actual crisi ha impactat dramàticament en la vida de moltíssimes persones impedint 
que, donades les dificultats econòmiques  sobrevingudes, puguin afrontar moltes necessitats, entre elles, 
les més bàsiques. 
 
Atès que els ajuntaments de Catalunya, en la seua vocació d'administració més propera a als ciutadans, es 
troben impel·lits a resoldre els seus problemes en primera instància, en un marc de pròpia problemàtica 
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econòmica. No obstant la situació d’emergència social imposa i obliga als ajuntaments a reforçar la 
resposta socio-municipal en favor dels ciutadans les més necessitats i, per tant, l’Ajuntament té l’obligació 
moral i real d’incrementar els serveis, la millora de la seva qualitat i el nombre de beneficiaris amb una 
finalitat clara: ajudar a restablir la qualitat de vida de la ciutadania tortosina. 
 
Tot l’exposat recomana la redacció de la moció present i l’aprovació dels següents acords per part del Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa 
 
ACORDS 
 
Primer - Sol·licitem al Govern de la Generalitat que treballi per la garantia d'uns ingressos bàsics per a les 
famílies en situació de pobresa, a partir d'una reforma de la Renda Mínima d’Inserció que s'adapti a les 
canviants realitats socials, o bé impulsar decididament la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Segon - Instar al Govern de la Generalitat que asseguri la cobertura de les necessitats bàsiques de la 
ciutadania: cobrir les necessitats alimentaries, especialment dels infants, augmentant les partides de les 
beques menjador, i eliminar la pobresa energètica a les llars estudiant les accions que siguin necessàries, 
complementant la tasca realitzada des dels Ajuntaments. 
 
Tercer - Seguir potenciant des de l’Ajuntament la sensibilització social davant la problemàtica de la 
pobresa i l’exclusió social. Potenciar el treball comunitari i comunicatiu, incidint en les famílies, les 
institucions, el món empresarial, el teixit associatiu, a treballar de forma preventiva per evitar l’exclusió 
social. 
 
Quart - Demanem al Govern de la Generalitat que actuï per resoldre l’endeutament de les famílies en 
habitatge, inclosa la dació en pagament, i fomenti especialment el lloguer social i elaborar una nova 
estratègia per l’atenció a les persones sense llar que contempli l’ampliació dels recursos residencials de 
llarga durada. 
 
Cinquè - Ampliar la lluita contra la malnutrició infantil i la alimentació inadequada per atendre als infants 
en aquesta situació. 
 
Sisè - Obrir una línia d’ajuts extraordinaris destinades a entitats sense afany de lucre que atenen als 
col·lectius més afectats per la situació actual, per tal de continuar el suport donat durant els dos darrers 
anys i mantenir-los fins que remeti la crisi actual. 
 
Setè - Ficar en funcionament el Centre d’Urgències i Emergències Socials per donar serveis d'acollida i 
allotjament puntual per a persones i famílies en situació d’urgència o emergència social, així com a 
col·lectius nouvinguts, dels que no constin ni calendaris de vacunació, estat de salut, situació legal, ni 
recursos..., a fi d'orientar i donar sortida als conflictes que puguin sortir. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular, senyor 
Francesc Xavier Dalmau i Salvia: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, des de que va esclatar 
l’actual crisi econòmica la situació, és evident, gravíssima i conegut per tots, provocant un empobriment 
general de les classes mitjanes i populars.  
 
La crisi econòmica no és un fenomen nou, és, a més, un fenomen de tipus estructural, requerint solucions 
transversals a diferents nivells i per diferents administracions.  
 
L'Estat realitza reformes estructurals que estan començant a donar fruit però, per altra part, el problema 
de la pobresa requereix voluntat i consens. Les famílies en situació de pobresa no entenen, ni volen 
entendre, de política, ni d'arguments partidistes. Necessiten saber i veure, constatar el dia a dia que 
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l’Ajuntament es preocupa per elles, assumint els seus problemes i aparcant les diferències, si més no 
sumant esforços.  
 
En el supòsit de les Terres de l’Ebre, i d’acord amb els informes de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
reflecteixen una situació de pobresa molt més greu que la general a Catalunya, superant la mitjana de 
Catalunya. 
 
Atès que els ajuntaments de Catalunya, en la seua vocació d'Administració més propera als ciutadans, es 
troben impel·lits a resoldre els seus problemes en primera instància, en un marc de pròpia problemàtica 
econòmica, no obstant la situació d’emergència social imposa i obliga als ajuntaments a reforçar la 
resposta socio-municipal en favor dels ciutadans i ciutadanes més necessitats i, per tant, l’Ajuntament té 
l’obligació moral i real d’incrementar els serveis, de millorar la qualitat d’aquests serveis  i d’augmentar el 
nombre de beneficiaris amb una finalitat que és evident, és clara: ajudar a restablir la qualitat de vida de 
la ciutadania tortosina. 
 
Tot això, tot el que acabo d’exposar recomana la redacció de la moció present i l’aprovació dels següents 
acords per part del Ple de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Primer:  Sol·licitem al Govern de la Generalitat que treballi per la garantia d'uns ingressos bàsics per a les 
famílies en situació de pobresa a partir d'una reforma de la Renda Mínima d’Inserció que s'adapti a les 
canviants realitats socials, o bé impulsar decididament la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Segon: Instar al Govern de la Generalitat que asseguri la cobertura de les necessitats bàsiques de la 
ciutadania, cobrir les necessitats alimentaries, especialment dels infants, augmentant les partides de les 
beques menjador i eliminar la pobresa energètica a les llars estudiant les accions que siguin necessàries i 
complementant la tasca realitzada des dels ajuntaments. 
 
Tercer: Seguir potenciant des de l’Ajuntament la sensibilització social davant la problemàtica de la pobresa 
i l’exclusió social. Potenciar el treball comunitari i comunicatiu, incidint en les famílies, en les institucions, 
en el món empresarial, en el teixit associatiu, a treballar de forma preventiva per evitar l’exclusió social. 
 
Quart: Demanem al Govern de la Generalitat que actuï per resoldre l’endeutament de les famílies en 
habitatge, inclosa la dació en pagament, i fomenti especialment el lloguer social i elabori una nova 
estratègia per l’atenció a les persones sense llar que contempli l’ampliació dels recursos residencials de 
llarga durada. 
 
Cinquè: Ampliar la lluita contra la malnutrició infantil i la alimentació inadequada per atendre als infants en 
aquesta situació. 
 
Sisè: Obrir una línia d’ajuts extraordinaris destinades a entitats sense afany de lucre que atenent als 
col·lectius més afectats per la situació actual, per tal de continuar el suport donat durant els dos darrers 
anys i mantenir-los fins que remeti la crisi actual. 
 
I setè i últim: Ficar en funcionament el Centre d’Urgències i Emergències Socials per donar serveis 
d'acollida i allotjament puntual per a persones i famílies en situació d’urgència o emergència social, així 
com també a col·lectius de nouvinguts, dels que no constin ni calendaris de vacunació, ni estat de salut, ni 
situació legal, ni recursos, a fi d'orientar i donar sortida als conflictes que puguin sortir. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Dalmau, 
la veritat, senyor Dalmau, m’ha deixat amb aquesta moció, m’ha deixat totalment “assombrat” per dir-ho 
d’una manera suau. 
 
És una moció oportunista, però tela marinera. De cara a la galeria ja no en parléssim. Llavors m’agradaria 
recordar-li algunes coses, en realitat recordar-vos-ho a tots. Miri senyor Dalmau, des de que governa el 
Partit Popular s’han augmentat més de 40 vegades els impostos, s’han congelat pensions perquè clar, 
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augmentar una pensió un 0,25 quan la inflació és un 2, doncs, no és que sigui congelar, és que les han 
abaixat directament. També li vull recordar que d’aquestes pensions estan vivint moltíssimes famílies 
perquè hi ha famílies que no tenen cap altre ingrés més que la pensió de l’avi o de l’àvia. S’ha aprovat una 
reforma laboral que ha portat una rebaixa de salaris i pèrdua d’uns drets laborals adquirits des de feia 
molts anys. Amb el Govern del Partit Popular continuen els desnonaments que el Govern socialista ja havia 
posat tan alegrement en marxa, tots ens en recordem; s’han retallat prestacions de tot tipus, fins i tot les 
de dependència. Veiem cada dia com petites empreses, petits comerços es veuen obligats a tancar degut 
a l’augment de taxes, al vergonyós augment de taxes i impostos que vostès han fet. 
 
A sobre, clar, el descens de consum perquè les famílies no tenen ingressos, clar, és evident que amb 
aquest descens del consum, empreses i petits comerços es veuen obligats a tancar. 
 
Aquesta moció, senyor Dalmau, em sap mal dir-ho d’aquesta manera però és una presa de pèl absoluta 
als ciutadans. 
 
Que un Govern que no ha fet altra cosa que continuar les mateixes polítiques que havien fet els socialistes 
d’enfonsar a les classes mitjanes i treballadores, vingui ara amb una moció com aquesta, senyor Dalmau, 
és de jutjat de guàrdia. 
 
Per seny, per seny, no li votaré en contra perquè tampoc no tindria gaire sentit votar-li en contra però és 
evident que no li votarem a favor perquè seria apuntar-nos al mateix que han fet vostès, apuntar-nos de 
cara a la galeria. Per tant, aquí ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, bé, des del nostre grup 
municipal entenem que la moció es presenta amb bona voluntat però realment considerem que és 
totalment indignant i vergonyós també que vingui d’un regidor del Partit Popular i en aquest sentit hem de 
recordar, ja ho hem dit en alguns plens anteriors, que precisament el Partit Popular són els principals 
protagonistes i causants d’aquesta situació al nostre país de tanta i tanta pobresa. 
 
La veritat és que quan llegeix la moció i escolta al senyor Dalmau sembla que el senyor Dalmau visqui a un 
altre món i que no sàpiga que és el que està fent el Partit Popular i, per tant, ens sembla un despropòsit. 
 
Un despropòsit i, a més a més, també hem de recordar que aquestes polítiques de retallades i d’austeritat 
el Partit Popular és el protagonista però també, com s’ha dit aquí, les va iniciar el Partit Socialista, 
Convergència i Unió a nivell de Catalunya, i responen als interessos de la troica, als dictats de la troica, 
aquesta unió del Fons Monetari Internacional, de la Comissió Europea i del Banc Central Europeu, que 
bàsicament el que està dient és que la crisi qui l’ha de pagar són les classes mitjanes i les classes 
populars. 
 
I exemples n’hi ha molts. La reforma laboral aprovada pel Partit Popular i Convergència i Unió que apostava 
per la rebaixa dels salaris als treballadors i treballadores. Tenim també la reforma del sistema financer, la 
reforma dels bancs, on la majoria dels partits majoritaris en aquest país han acceptat primer pagar el 
deute amb els bancs que salvar les persones i 40 mil milions d’euros públics dels nostres ciutadans per 
salvar els bancs. 
 
Per no parlar de la Llei hipotecària, que també els partits principals al Parlament de l’Estat espanyol 
sempre han rebutjat la dació en pagament que ara vostè reclama i que està fent que moltes famílies vagin 
al carrer directament. 
 
Les retallades en sanitat, les retallades en educació, les retallades en pensions, les retallades en la Llei de 
dependència, és que clar tot això, senyor Dalmau, ho ha fet el Partit Popular, per tant, que ara vostè vingui 
aquí a reclamar-ho ens sembla insòlit, per dir-ho d’alguna forma. 
 
A més a més, hem de recordar també que vostès van apostar per un model creixement econòmic basat en  
la construcció, amb el totxo i clar, això quan se n’ha anat en orris ens ha provocat també el que ens ha 
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provocat. 
 
I finalment, vostès també són els protagonistes de, no només augmentar els impostos a les classes 
mitjanes, a les classes populars i a les pimes, sinó a més a més vostès són els protagonistes per haver 
rebaixat els impostos als rics i, per tant, lamentant molt que vostès hagin fet allò, no li podem donar cap 
tipus de suport a aquesta moció perquè des del nostre grup municipal pensem que no té credibilitat. 
 
Tot i això, com les coses que demana sí que les defensem, votarem en abstenció, però tot recordant que 
precisament el seu partit és el qui les està impedint a nivell de l’Estat espanyol, que és on realment es 
poden decidir. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: ja s’ha dit, no?, però qui ha apujat els impostos? Rajoy, el 
Partit Popular. I si tenim una crisi econòmica i s’ha d’ajudar a les persones més vulnerables com ho 
farem? Amb recursos econòmics. 
 
I Rajoy que ha apujat els impostos, hem pogut veure que a l’any 2013, l’any passat, la recaptació extra 
amb aquesta pujada de l’Estat a Catalunya han sigut 584 milions d’euros, s’han endut, i al Govern de la 
Generalitat només n’hi ha tocat 20 de milions d’euros. 
 
I a més a més, com s’ha passat l’IVA del 18% al 21%, resulta que el Govern de la Generalitat, que també 
ha de comprar, ha pagat 264 milions d’euros més del que hagués pagat si no s’hagués apujat l’IVA. 
 
Per tant, presentar aquesta moció per part dels que estan recargolant sistemàticament les finances 
catalanes, les de la Generalitat i les dels ajuntaments, que a més, sobretot els ajuntaments també són els 
que tiren endavant les polítiques contra la pobresa més des de la proximitat, doncs bé, això qualifiquem-ho 
com vulguin.  
 
Pensem que és una moció molt demagògica i, per tant, el nostre posicionament serà contrari a la moció.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors 
regidors. Miri senyor Dalmau, amb tot el respecte del món cap a la seva persona, que me’l mereix tot i a mi 
personalment, el tinc en consideració per la seva trajectòria personal i professional, però com li han dit 
tots els grups municipals que ens han precedit, que vostè presenti, com a representant del Partit Popular, i 
s’atreveixin a presentar una moció de la pobresa, a nosaltres ens sembla un insult i una ignomínia per a 
totes les persones que ho estan passant malament en aquesta crisi. 
 
És evident que en democràcia, i el que sol podem fer és creuen en ella, hem d’aguantar a aquells que 
potser de vegades no ho són o tenen titlles antidemocràtics. I és evident que vostè, en nom del Partit 
Popular, pot presentar a aquest plenari el que vulgui, el que vulgui i és lícit.   
 
Però, amb tot el respecte possible, el seu partit no tenen vergonya. No acceptem la doble moral del Partit 
Popular. Un partit que s’ha doblegat al mercat i que ha implantat les majors retallades en els serveis 
públics en la història de la democràcia. Un partit que, conjuntament amb el seu deixeble avantatjat, 
Convergència i Unió, ha retallat tot allò que es pot retallar i ha condemnat a moltes famílies a la pobresa.  
 
Estem d’acord amb totes i cadascuna de les seves propostes però no amb el fariseisme del Patit Popular. 
Demanen vostès coses que el seu Govern està negant als ciutadans. Senyor Dalmau, la proposta a 
nosaltres, al nostre entendre ratlla l’insult, jo em sento insultat perquè les persones que avui ho estan 
passant malament s’han de sentir absolutament menyspreades. I sembla que se’n riguin. 
 
Miri, la lluita social, la lluita social per la Justícia social, senyor Dalmau, és una lluita de tots i de totes, de 
tots i de totes, i els primers que ho han de fer, i el primer lloc on s’ha de fer és des del Govern de l’Estat. 

La Justícia social és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes, un dret que considerem irrenunciable i que 
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vostès han vingut avui a no sé fer què aquí i, per tant, entenem que tot i estar d’acord, tot i estar d’acord 
en el contingut de les mocions, en aquesta ocasió, al Ple passat li vam donar el suport, però en aquesta 
ocasió ens abstindrem. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors. 
 
Jo, senyor Dalmau, m’afegeixo al que han comentat alguns portaveus que m’han precedit. Em sembla 
lamentable i té un punt de surrealisme que vostès, amb tot el que estan fent i les polítiques públiques que 
estan fent allà on governen, presentin una moció com aquesta, partint de que és cert que sí que hi ha gent 
que a dia d’avui està patint a conseqüència de la crisi, però també a conseqüència, també, d’unes 
polítiques que estan aplicant vostès. 
 
I a més a més, ens presenta una moció amb unes dades que no són certes, parlant d’unes dades de 
pobresa que no són certes ni existeixen pel que fa a Terres de l’Ebre i al nostre territori de Tortosa. I sí que 
és cert que, i sense voler ser més triomfalistes del que hauríem de ser perquè encara hi ha massa gent 
que pateix, sí que la renda mitjana anual a Tortosa és superior que la mitjana catalana, per tant, tampoc 
estem tan malament i no hem de fer creure a la gent que estem pitjor que a altres llocs del nostre país, 
perquè al final el que estem fent és demagògia i voler fer veure coses que no són. 
 
És evident que no tenen credibilitat, partint de les polítiques que estan portant a terme. Em sembla 
absolutament lamentable i demagògic que vostès parlin de més vulnerables, de persones més 
vulnerables. Ens diu, a més a més, ara mateix acaba de dir al seu discurs: reforçar la resposta municipal i 
incrementar els serveis que es presten de l’Ajuntament. Jo li recordaria o li preguntaria que què suposa la 
Lleu LRSAL, la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local? Suposa que no poguéssim 
portar a terme aquests serveis, ens suposa retallar aquestes competències de serveis socials, ens suposa 
treure-ho. Jo només li diria que si aquesta moció s’aprovés, com ho faríem compatible això amb la LRSAL, 
que al final el que ens diu és tot el contrari? 
 
Es retallen els ajuts per a serveis socials a la Generalitat, als que aporta l’Estat per la Llei de dependència, 
absolutament s’eliminen. Es redueixen un 90% les aportacions de l’Estat a la Generalitat en polítiques 
d’habitatge i, a més a més, ens ve a donar lliçons amb un punt, que aquí ja ha semblat el més surrealista 
de tot, que és el tema d’inclosa la dació en pagament. Dació en pagament. Vostès que ara fa molt poc, a 
més a més vaig tenir la sort de poder-ho anar a defensar jo a Madrid el mes de febrer passat, on tres 
diputats al Parlament de Catalunya vam defensar que s’apliqués una normativa de segona oportunitat per 
donar més suport a les famílies que estan patint, inclosa la dació en pagament, i vostès, el Partit Popular 
van votar-ho en contra al Congrés dels Diputats i van fer que això no fos possible. 
 
Per tant, no entenc el sentit d’aquesta moció i, a més a més, ens presenta coses que ja estem fent, com 
línies destinades a entitats sense ànim de lucre o a funcionament, també, per a aquella gent que més està 
patint. Per tant, evidentment no podem votar-li una moció que és absolutament una cortina de fum, que no 
entenem que el Partit Popular presenti això, perquè realment se n’haurien de donar de vergonya de 
presentar una cosa com aquesta i, per tant, el nostre vot serà contrari a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo per a 
“assombros” com deia el company, he vist moltes mocions aquí en aquest Ple també “assombroses”, no? 
totalment “assombroses”, no? 
 
Anem a veure, el Partit Popular governa des de fa 2 anys i quan va arribar es va trobar, gràcies a altres 
partits, una situació econòmica i social, però sobretot econòmica, tan greu, tan greu que va tenir que 
actuar. Tot el que no havien els altres i no van actuar quan tenien que actuar i fer en política i fent la doble 
moral que se’ns acusa a nosaltres, ells van ficar damunt la taula i estan ficant damunt la taula, alguna 
equivocació tindran com tenen tots els partits, però tenen la valentia de regular allò que creuen que és bo 
per superar les dificultats econòmiques, socials d’aquest país. 
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Per tant, a mi, jo, la veritat, surrealista el que estic sentit aquí. Partits que han posat a aquest país a la 
picota econòmica i que han ficat a un munt de persones a la situació de dèficit econòmic i personal, home, 
i que vinguin aquí i senyalin al Partit Popular perquè està adoptant mesures perquè, escolti, això és com 
una família: si està empenyorada fins al “tope”, si no poden comprar han de reduir “gastos” com sigui, 
però per salvar la família. I que vostès em vinguin a dir tot això a mi aquí?, home per favor, per favor, que 
no és això. 
 
Tercer punt i ja acabo: miri, que a mi em diguin personalment que jo prenc el pèl als ciutadans, mira, això 
em sap molt greu perquè persona més respectuosa amb la ciutadania que jo, en trobaran poques. I 
persona més honrada amb la ciutadania, i no vull anomenar ni assenyalar ningú, que jo no la trobaran, eh, 
i això ho dic així de clar. I per aquest motiu, jo aquí en aquest Ple he portat aquesta d’això perquè tinc molt 
clar una altra cosa, que el Partit Popular és un partit que està manant a l’Estat i que té els seus principis, 
els seus camins, però té la suficient democràcia interna per dir als seus regidors: actueu d’acord amb la 
vostra consciència, cosa que no feu altres partits que són molt democràtics però són totalment 
dictatorials: feu això, presenta aquesta moció, escriu això encara que no creguin en allò. 
 
Jo sempre he dit que als municipis, als plens municipals s’ha de fer política municipal. I jo he vingut i he 
presentat aquesta d’això perquè crec en tot allò que està escrit en aquesta moció i perquè ho he practicat 
jo, el senyor Dalmau que vostès diuen, de representant del Partit Popular a l’Ajuntament de Tortosa ho ha 
defensat tot. I el Partit Popular podrà estar d’acord o no, però al menys té el punt d’honor, la gallardia, la 
valentia i la democràcia de dir: si tu estàs convençut tira-ho endavant. 
 
Per tant, a mi els ciutadans no tenen, “vamos”, jo és que ni de lluny se m’ocorre insultar a la ciutadania, ni 
de lluny, quan tota la meva trajectòria personal ha sigut de defensa de la ciutadania. Per tant, primer, 
“assombrós” algunes mocions, senyor Casanova que jo he sentit per aquí, “assombroses”, “assombrós” 
que partits que són culpables de la situació econòmica d’aquest país.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar, senyor Dalmau, hauria d’anar finalitzant. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit reprèn la paraula el Sr. Dalmau: ... acabo de seguida, senyor alcalde. Diguin a l’altre, el Partit 
Popular que està fa dos anys governant i està intentant resoldre com sigui aquesta situació, que és 
culpable. 
 
I que em diguin a mi que, escolta, jo estic fent política municipal i a mi el Partit Popular m’ha dit: tu fes el 
que creguis convenient. I per tant, jo crec i ho sento que hi ha que estar al costat de la ciutadania en tots 
els moments i he presentat aquesta moció sense cap atac a la meva benvolguda ciutadania tortosina. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Miri senyor Dalmau, ja li he dit, en tot els respectes, en tots els 
respectes però “l’assombrat” estic jo. 
 
Vostè ara parla d’herència rebuda. L’herència rebuda del totxo del senyor Aznar n’és una i molt grossa. I 
vostè sempre té aquest doble discurs de dir. ara aquí parlem, aquí no hem de fer política, no? Sí que hem 
de fer política. Aquí hem de fer política. I allò que els nostres partits decideixen en altres llocs també ens 
influeix aquí i, per tant, li voldria recordar també el que ha dit la senyora Roigé en la seva exposició de 
motius que en el Ple passat aquí vam discutir presentar un recurs contra la Llei de sostenibilitat de 
l’Administració local i que, per tant, moltes d’aquestes coses dels serveis socials que vostè està reclamant 
aquí seria impossible, seria impossible que es poguessin tirar endavant. 
 
Per tant, si parlem d’herència rebuda recordem-la tota. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. 
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Senyor Dalmau, incidir en el fet de que el que ens està demanant és absolutament incompatible amb el 
que el Govern del Partit Popular ha aprovat a Madrid pel que fa a la Llei de racionalització y sostenibilitat 
de l’Administració local, pel que fa a les competències que ens han tret dels ajuntaments pel que fa a la 
prestació de serveis socials, perquè no volen que ho prestéssim des dels ajuntaments. 
 
Vostè ens està demanant a la moció que prestéssim més serveis des dels ajuntaments i ajudéssim als 
més vulnerables i a la vegada, des del Partit Popular, ens diuen que no podem ajudar als més vulnerables 
perquè no podem prestar polítiques pel que fa als serveis socials. Per tant, jo el que sí li demanaria és que 
sí que vostè, lliurement, es veu que presenta les mocions que vol, però si els seus saben que presenta 
mocions que contradiuen les lleis aprovades pel Partit Popular. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, anem a veure, 
senyor Roig, si vostè em trau al senyor Aznar podem anar fins a don Pelayo si vol, no?, i encara més, 
podem traure el que vostè vulgui, no?  
 
Si vostè m’acusa a mi de.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde diu: Sobretot no es retirin tant enrera, sinó no acabarem avui. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació reprèn la paraula el Sr. Dalmau:.. no, però si vostè m’acusa de doble moral, jo li he dit 
perquè qui és els que estan exercint la doble moral?, si són vostès, i així està de clar. 
 
Serveis socials, senyora Roigé i el senyor Roig també ho ha dit, no? Miri, escolti, la Llei que vostès estan 
dient diu una cosa claríssima. Diu: cada Ajuntament s’ha de fer càrrec de les competències que sigui 
capaç de mantenir, que sigui capaç de mantenir. I aquelles que no pugui mantenir se n’aniran a la 
Diputació, que les portarà.  
 
Però això, a més, encara està per desenvolupar i hi ha que veure com això es desenvolupa. Per tant, 
escolti, no diguéssim no el que no és exactament, eh, la realitat. 
 
 

*-*-* 
 
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 del PP; catorze vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i ERC (2); i sis abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), I-ET-E (2), i PxC (1). 
 
 
 
 
16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR ENVERS L’EXPRESIDENT DEL GOVERN ADOLFO 
SUÁREZ. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular, a la que han 
estat incorporades les modificacions proposades i acceptades durant el debat: 
 
 
“ Adolfo Suárez fou l’home clau de la transició. Fou el coratge fet persona i ferm defensor dels valors del 
diàleg i el consens. Però sobre tot, fou l’artífex del trànsit de l’Estat dictatorial cap una democràcia 
constitucional en tan sols dos anys i mig, a pesar de la intensitat dels esforços de l’extrema dreta i del 
terrorisme i de les conspiracions dels immobilistes per impedir-ho. 
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Són molts pocs els homes cridats a marcar una època. Aquest és el cas d'Adolfo Suárez, un home capaç 
de retornar la grandesa a la política i fer realitat una idea d’Espanya basada en la concòrdia. Tot això fa 
que avui, puguem parlar d’Adolfo Suárez, primer president de la democràcia i home d'estat, no tan sols 
com un personatge imprescindible de la nostra història, sinó com el protagonista d'un dels grans episodis 
que s'han escrit en el relat de la llibertat. 

 
Al llarg del seu govern es varen signar els Pactes de la Moncloa, els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, 
País Basc i Galícia i s’arribà al consens precís per aprovar la Constitució. Va governar durant més de quatre 
anys ( 1977 a 1981 ), afrontant el cop d'estat del 23 de febrer de 1981, quan la nostra democràcia encara 
era dèbil. 
 
Tingué l’enorme mèrit de quallar la seva obra en uns moments d'excepcional dificultat. Molts encara 
recordem aquella època marcada per una conjuntura política carregada de incertesa i unes 
circumstàncies econòmiques de severíssima crisis. No obstant això, Adolfo Suárez va saber trobar 
solucions davant els que sols veien carrerons sense sortida i al optar per un "llenguatge moderat, de 
concòrdia i conciliació”, va aconseguir tancar ferides, esborrar cicatrius, restaurar les nostres llibertats, 
retornar a Espanya al curs de la historia i obrir-li les portes del gran projecte europeu. Així, va aconseguir 
que, units pel relat positiu d'una trajectòria comuna, figuréssim com una historia d’èxit davant de nosaltres 
mateixos i davant de tot el món. Res de tot això hagués estat possible sense les eines de la gran política. El 
seu esperit de consens i diàleg i la seva capacitat per al pacte, la intel·ligència política i el sentit de la 
historia junt a l'amor pel seu país amb la clara comprensió de la adequar a la seva realitat: identitats 
novament valorades i potenciades, alliberament d'energies per al bé comú. Es forjava així, una Espanya on 
les diferències, lluny de originar incompatibilitats, s’harmonitzen per enriquir i reforçar els nostres 
propòsits compartits. 
 
És per aquest esperit de concòrdia, superació i diàleg, es per l’exemple de valentia front les adversitats, es 
pels valors que la historia no deu oblidar perquè recomanen la redacció d'aquesta moció i l’aprovació dels 
següents acords per part d'aquest Ple. 
 
ACORDS 
 
PRIMER - Expressar el condol, l’agraïment i el reconeixement als familiars, així com lamentar la mort del 
que fou primer President de la nostra democràcia. 
 
SEGON - Reconèixer la seva rellevància com a home clau de la transició, de la restauració de la 
democràcia i de la Generalitat de Catalunya, que va fer dels valors del diàleg i la defensa del bé comú les 
bases de la seva trajectòria. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular, senyor 
Francesc Xavier Dalmau i Sàlvia: Bé, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, Adolfo Suárez fou l’home 
clau de la transició i és un fet evident, no? Va ser l’artífex del trànsit de l’Estat dictatorial cap una 
democràcia constitucional en molt poc temps. 
 
Són pocs els homes cridats a marcar una època i aquest creiem que és el cas d'Adolfo Suárez, un home 
capaç de retornar la grandesa a la política i de fer realitat una idea d’Espanya basada en la concòrdia, 
caldria això subratllar-ho: un home capaç de retornar la grandesa a la política i de fer realitat una idea 
d’Espanya basada en la concòrdia. 

Al llarg del seu Govern, cal recordar, es varen signar els Pactes de la Moncloa, els Estatuts d’Autonomia de 
Catalunya, del País Basc i de Galícia i s’arribà al consens precís per aprovar la Constitució.  
 
Tingué l’enorme mèrit de quallar la seva obra en uns moments d'excepcional dificultat. Molts encara 
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recordem aquella època marcada per una conjuntura política carregada de incertesa i unes 
circumstàncies econòmiques de severíssima crisi econòmica No obstant això, Adolfo Suárez va saber 
trobar solucions davant els que sols veien carrerons sense sortida i al optar per un llenguatge moderat, de 
concòrdia i de conciliació, va aconseguir tancar ferides, va aconseguir esborrar cicatrius, va aconseguir 
restaurar les nostres llibertats, i va aconseguir retornar a Espanya al curs de la historia i obrir-li les portes 
del gran projecte europeu.  
 
Així, va aconseguir que, units pel relat positiu d'una trajectòria comuna, repeteixo, units pel relat positiu 
d'una trajectòria comuna figuréssim com una història d’èxit davant de nosaltres mateixos i davant de tot el 
món. Res de tot això hagués estat possible sense les eines de la gran política, repeteixo, sense les eines 
de la gran política. El seu esperit de consens i diàleg i la seva capacitat per al pacte, la intel·ligència política 
i el sentit de la historia junt a l'amor pel seu país amb la clara comprensió de la seva diversitat i riquesa, 
aquella nació constitucional i constitucionalista es va adequar a la seva realitat, identitats novament 
valorades i potenciades, alliberament energies per al bé comú. Es forjava així, una Espanya on les 
diferències, lluny de originar incompatibilitats, s’harmonitzen per enriquir i reforçar els nostres propòsits 
compartits. 
 
És per aquest esperit de concòrdia, de superació, de diàleg, és per l’exemple de valentia enfront de les 
adversitats, és pels valors que la història no deu oblidar perquè recomanen, o creiem que es recomana la 
redacció d'aquesta moció i l’aprovació dels següents acords per part d'aquest Ple. 
 
Primer: Expressar el condol, l’agraïment i el reconeixement als familiars, així com lamentar la mort del que 
fou primer President de la nostra democràcia.  
 
Segon: Reconèixer la seva rellevància com a home clau de la transició, de la restauració de la democràcia i 
de la Generalitat de Catalunya, que va fer dels valors del diàleg i la defensa del bé comú les bases de la 
seva trajectòria.  
 
El tercer punt que havíem presentat a l’aprovació d’aquest Ple el retirem en atenció a un pacte establert 
des de fa molt temps en aquest Ajuntament entre els partits que estaven aquí, estableix una via 
procedimental pròpia per arribar a aconseguir o a fer realitat el que demanàvem en aquest tercer punt que 
ara retirem. 
 
També demanem que l’Ajuntament reconegui aquests fets que hem dit d’una forma explícita, d’una forma 
més real d’acord amb aquests pactes, establint la figura o magnificant o dignificant d’una forma pública la 
figura del senyor Adolfo Suárez, com a primer president de la democràcia espanyola. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. Moltes gràcies també d’haver 
procedit, tal i com havíem quedat en Junta de Portaveus. 
 
I entenc, senyor secretari que a efectes de votació, el que es procedirà a la votació serà de la moció íntegra 
amb els acords número 1 i número 2. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Dalmau, 
tal com hem avançat a la Junta de Portaveus, i havent retirat el tercer punt dels acords, la votarem a favor. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, vagi també per endavant 
que, una vegada el proposant ha decidit finalment retirar el tercer punt de concedir el nom d’Adolfo Suárez 
en algun equipament de la ciutat, votarem a favor. 
 
Votarem a favor perquè considerem que la figura del senyor Adolfo Suárez és important pel que fa al nostre 
país i a la nostra democràcia i, per tant, mereix el nostre respecte. 
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Tot i això, també s’ha de recordar tot i cal tenir memòria històrica completa. En aquest sentit, per exemple 
no?, hem de recordar que el senyor Adolfo Suárez no és el primer president democràtic de la història de 
l’Estat espanyol perquè en van haver d’anteriors, com al període de la República el senyor Manuel Azaña i 
això també s’ha de recordar, no només l’actual període. 
 
També hem de recordar, evidentment, que el mateix senyor Adolfo Suárez provenia del franquisme, va ser 
nomenat secretari general del Movimiento Nacional pel mateix dictador. Però, evidentment, té el mèrit de 
que dins del sector més conservador d’aquest país va intentar convèncer-los i ho va fer amb encert, al 
sector conservador i de dretes del nostre país, de que transitessin cap a la democràcia. Una democràcia 
que ara molta gent, no?, quan sent parlar d’ Adolfo Suárez pareix que sigui només per la seva figura i pel 
seu paper. 
 
I també crec que és molt important recordar que si la democràcia va arribar al nostre país no va ser per 
Adolfo Suárez només, que estava dins els franquisme, sinó que va ser per tota la gent que va lluitar a favor 
de la democràcia en diferents mobilitzacions, en diferents protestes, en diferents partits, en diferents 
sindicats i que van ser represaliats, torturats, molts d’ells van haver d’exiliar-se. 
 
Per tant, jo crec que és molt important recordar la figura del president Suárez, però també recordar que la 
democràcia no va venir de la mà d’ell, sinó que va venir gràcies al patiment i a la lluita de molta gent. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. A veure, condol per la mort de Suárez 
que va ser president, doncs, el que calgui com a qualsevol persona, però a partir d’aquí voldria fer alguna 
consideració, que ja ha apuntat el senyor Jordan fa un moment, no? 
 
El primer president de la democràcia espanyola va ser Manuel Azaña l’any 1931, a la Segona República. I 
això va ser per sufragi universal, però només masculí. I si hem de ser curosos, el primer president va ser 
Alejandro Lerroux i va ser el primer president escollit en sufragi universal de veritat, perquè va ser amb el 
vot de les dones, això va ser a l’any 33, al 1933. 
 
També alguna reflexió respecte a aquest reconeixement implícit, que s’ha tret el tercer punt, però crec que 
caldria comentar-lo perquè el nostre grup pensa que aquesta escola és la comunitat educativa i és el barri 
al que ha de servir qui ha d’acabar decidint quin nom volen que tingui, i no ha de ser cap partit polític ni 
cap grup municipal pensem. 
 
Per tant, nosaltres donarem suport al punt primer i també al segon de la moció que al final ha acabat 
quedant. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, és 
evident que Adolfo Suárez va ser un home clau en la transició, però també ho van ser altres personatges 
com Josep Tarradellas, Santiago Carrillo, Felipe González, Jordi Pujol, Carlos Garaikoetxea, Marcelino 
Camacho, en podria dir molts més, Nicolás Redondo, Miquel Roca Junyent, Joan Raventós, Jordi Solé i Tura 
o Enrique Tierno Galván. 
 
Però també és cert que la figura d’Adolfo Suárez presenta un seguit de matisos molt grisos que aquest 
país, acostumat als excessos, ara en la seva mort ha oblidat i, per tant, també ens em de recordar d’on 
venia. 
 
Tots aquests personatges que acabo de dir i molts més van fer molt pel retorn de la democràcia al nostre 
país, i Adolfo Suárez va ser una peça important i molt clau, però creiem que, per descomptat, aquests 
valors  del diàleg  els tenen tots i molta altra gent. 
 
La història jutjarà a cadascú quin va ser el seu paper i és per això que lamentem, com no pot ser d’una 
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altra manera la seva mort, com qualsevol ésser humà i transmetem el condol.  
 
I un cop entenem que s’ha retirat el tercer punt, evidentment, ens sumem a la moció del primer i segon 
punt i en reconeixement de la figura tan important de la transició com és Adolfo Suárez. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, partint des del nostre 
respecte i consideració envers al recent traspassat expresident Adolfo Suárez, reconeixent la seva figura a 
l’Estat espanyol i la seva tasca en aquells anys de transició, que segurament no va poder anar més enllà 
pels entrebancs trobats dintre del seu propi espai polític i també dintre del seu propi partit, també d’alguns 
que avui estan lloant-lo i que potser al seu moment li van posar més travetes i que avui són els primers o 
volen ser els primers a lloar-lo. I també és bo que recordi, per alguns i també des d’alguns del Partit 
Popular com han fet avui, que la restauració de la Generalitat va ser prèvia a la Constitució, encara que 
alguns del mateix partit avui ho vulguin oblidar o facin veure que no ha sigut així. 
 
Tot i això, tenim present que reconeixem aquest condol, reconeixem aquesta figura i, per tant, creiem 
adequat poder aprovar aquests punts de la moció, no compartíem el punt pel qual es demanava que es 
posés aquest nom a l’Escola de Sant Llàtzer, creiem que no és el nom adient, tenint present que nosaltres 
compartim que l’Escola tingui el nom d’Escola de Sant Llàtzer, i més compartit amb la comunitat 
educativa, però vist que ha tret aquest punt el nostre vot, evidentment, serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Roigé. 
 
Abans de passar la paraula al senyor Dalmau i sabent que normalment no intervinc en aquests apartats de 
mocions, sí que dos paraules d’agraïment al Partit Popular de que hagi retirat la proposta concreta i 
específica de denominar un equipament a través d’una moció política, fruit d’aquest acord, per tant senyor 
Dalmau, el meu reconeixement i el meu agraïment. 
 
I després també, congratular-me com alcalde que, dit això, es pugui expressar i transmetre al familiars el 
condol i el reconeixement pel traspàs del president Suárez, que jo mateix ho vaig poder fer personalment, 
però és bo que per unanimitat, amb tots els matisos que s’ha pogut expressar, molt raonables, 
l’Ajuntament de Tortosa es pugui pronunciar en aquest sentit. Per tant, també agrair al Partit Popular 
aquest gest i, en tot cas, té la paraula per concloure el debat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, concloc doncs 
agraint, lògicament, a tots els regidors a través dels seus partits l’aprovació pràcticament unànime 
d’aquesta d’això. 
 
Solament una precisió, que no vull trencar de cap de les formes la concòrdia que hi ha hagut en aquest 
tema, i és que jo vull dir que Suárez ha sigut el primer president de la democràcia en l’època moderna 
d’aquest país. És evident que hi ha hagut altres presidents demòcrates, això està clar i no ho fico a cap ni 
ho dubto, no?. 
 
Aspectes grisos, bé també tots en tenen, tots en tenim, no?, a les altes instàncies també. Tots els 
presidents han tingut aspectes clars i aspectes grisos, vull dir això som la persona humana, res més. 
 
I per últim, jo he retirar, lògicament, perquè era lògic. No es pot donar dintre el procediment actual de 
l’Ajuntament de Tortosa un nom d’una persona a un equipament municipal que, a més, li pertoca als veïns 
de Sant Llàtzer donar aquest nom o considerar el nom que vulguin donar. És evident i gràcies a tots. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA DESAPARICIÓ DE 
TIPUS HIPOTECARIS ABUSIUS I PER L’ESTABLIMENT D’UN RÈGIM DE SUBSTITUCIÓ MÉS JUST. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que l’any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH 
Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a sospitosos i fàcilment manipulables, i que per aquest motiu va 
instar al Govern Espanyol a suprimir-los per garantir els drets de la ciutadania afectada. 
 
Atès que, el 28 de setembre de l’any passat, un jutjat de Collado Villalba (Madrid) fins i tot va suspendre 
una execució hipotecaria al considerar l’índex IRPH com una clàusula abusiva. 
 
Atès que l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, estableix la desaparició dels tipus de referència 
hipotecaria IRPH Bancs, IRPH Caixes i IRPH CECA com a màxim el 29 d'abril de 2013, i l’obligació del 
Govern de regular un regim transitori per a les hipoteques referenciades als mateixos, i que el Govern 
espanyol no va eliminar l’índex IRPH Entitats. 
 
Atès que mentre aquesta regulació no s'ha produït, els titulars d'aquestes hipoteques afectades han patit 
un perjudici econòmic, que pot arribar a 200-300 euros al mes, per haver de suportar uns tipus d’interès 
molt superiors als altres tipus d’interès variable, com per exemple l’EURIBOR, que actua de tipus de 
referència. 
 
Atès que aquesta situació injusta s'ha denunciat per part de moltes famílies afectades, així com diversos 
grups parlamentaris, que han reclamat la substitució d'aquests tipus a extingir per l’EURIBOR amb un 
suplement màxim d'un punt percentual (EURIBOR +1). 
 
Atès que, en la tramitació de la "Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización", el grup 
Popular va introduir l’esmena 365, que afegeix la disposició addicional número 15, en la qual se 
substitueixen aquests tipus a extingir per l’índex IRPH Entidades, basat en els paràmetres que la Unió 
Europea va considerar sospitosos i manipulables, i que inclou un coeficient corrector per tal de mantenir 
els tipus d’interès al mateix nivell. 
 
Atès que, el passat 11 de setembre el grup Popular al Senat va utilitzar la seva majoria absoluta per 
rebutjar les esmenes de diversos grups que pretenien la substitució d'aquest IRPH Entidades per 
l’EURIBOR amb un suplement màxim d'un punt percentual, negant, un cop més, la possibilitat d'un debat 
públic sobre una disposició que afecta, aproximadament, a un milió i mig d'hipoteques a tot l’Estat. 
 
Atès que el passat 15 d'octubre va ser aprovada al Congrés dels Diputats la "Ley de apoyo a los  
emprendedores y su internacionalización", amb l’esmena 365, i la consolidació de l’índex IRPH Entitats per 
a totes aquelles hipoteques que no tinguin un índex substitutiu de l’IRPH o l’índex substitutiu no existeixi. 
 
Atès que aquesta regulació manté una situació injusta per a les persones afectades, que suposa, segons 
l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH (integrada a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), un increment 
mensual d'uns 300 a 400 euros per família, circumstància que agreuja la situació de crisi que pateix la 
majoria de la població. 
 
Atès que l’índex IRPH ha seguit essent utilitzat a Tortosa en particular i a les Terres de l’Ebre en general, 
fins i tot en els darrers anys, quan a nivell de Catalunya l’EURIBOR ja era l’índex de referència a la majoria 
d'hipoteques. 
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Atès que aquesta càrrega addicional i injusta és causa de nombrosos impagaments hipotecaris i per tant, 
d'execucions hipotecaries, desnonaments i patiment psicològic per a moltes famílies, que són víctimes 
d'una autèntica estafa per part del sistema financer, el qual ha demostrat de nou el seu poder d’influència 
sobre la democràcia. 
 
Atès que els ajuntaments són la primera Administració que fa front a les conseqüències d'aquesta situació, 
i que aquesta regulació injusta manté i augmenta tant el patiment dels nostres veïns i veïnes, com la 
quantitat de recursos públics que cal dedicar. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d'ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - Rebutjar i denunciar el manteniment d'uns tipus de referència abusius mitjançant la disposició 
addicional quinzena de la "Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”. 
 
Segon - Exigir al Govern de l’Estat la retirada de la disposició addicional quinzena de la "Ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización" i exigir la tramitació urgent d'una reforma que, en la línia del que 
demanen els afectats, substitueixi IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats per un tipus 
d’interès basat en l’EURIBOR + un màxim d'un punt de diferencial. 
 
Tercer - Elevar a les associacions municipalistes (ACM, FMC, FEMP), i traslladar al Síndic de Greuges, la 
voluntat d'utilitzar totes les vies d'impugnació disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació 
injusta. 
 
Quart - Traslladar a les entitats bancàries que treballen a la ciutat, la voluntat del Ple de  l’Ajuntament de 
Tortosa de defensar els interessos de la ciutadania en aquest tema, i reclamar un canvi a índex Euribor +1 
a totes aquelles hipoteques afectades per l’IRPH. 
 
Cinquè - Impulsar, des del servei d’Ofideute que ofereix a la Borsa / Oficina Local d’Habitatge, 
l’assessorament a les famílies afectades per l’índex IRPH, instant les entitats financeres a acordar amb els 
afectats un canvi en l’índex de referència. 
 
Sisè - Donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la  Federació 
de Municipis de Catalunya, el Síndic de Greuges, la Mesa del Parlament de Catalunya, la  Mesa del 
Congrés dels Diputats, i l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH (integrada a la Plataforma  d’Afectats per la 
Hipoteca).  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies. Esquerra hem presentat una moció que 
denunciem l’existència de tipus hipotecaris abusius, concretament el que es diu IRPH, que afecta a moltes 
famílies tortosines a pesar que fa anys que això ha estat denunciat per la Comissió Europea. 
 
Aquest índex, Índex de Referència per a Hipoteques que, a diferència de l’Euribor, pràcticament no ha 
baixat en els últims anys i que ha continuat essent utilitzat per moltes entitats financeres al nostre territori. 
 
A això s’afegeix que, davant la insistència europea, el Govern espanyol ha aprofitat la tramitació de la que 
en diu Llei de suport als emprenedors, potser s’hagués tingut que dir Llei de suport a emprenedoria, per la 
cosa de gènere, per incorporar una disposició addicional que el que fa és eliminar els índexs IRPH 
existents, però creant-ne un de substitutiu que es diu IRPH entidades, que està basat en els mateixos 
paràmetres, que la Unió Europea va considerar sospitós i manipulables. 
 
Clar, això el que passa és que implica que les famílies afectades continuaran un preu del diner molt més 
elevat del que els correspondria, en alguns casos pot arribar a representar un increment de la quota 
hipotecària de més de 300 euros al mes. 
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Tenint en compte les problemàtiques socials que comporta, inclús el risc d’exclusió social i residencial, 
Esquerra vol denunciar una situació que afecta greument moltes famílies de les Terres de l’Ebre, això sí 
que és defensar a les famílies que estan en situació de risc. 
 
I exigim l’eliminació de l’IRPH instant a les entitats bancàries que operen a Tortosa a canviar l’índex de 
referència a les famílies afectades per un diferencial de l’Euribor + 1. Així mateix, es demana que des del 
el servei Ofideute que ofereix l’Ajuntament en col·laboració amb l’Agència de  l’Habitatge, s’assessori a les 
famílies afectades de cara a “mediar” amb les entitats financeres per acordar un canvi en aquest índex de 
referència. Per tant, els punts de la moció serien:  
 
Primer: Rebutjar i denunciar el manteniment d'uns tipus de referència abusius mitjançant la disposició 
addicional quinzena de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
 
Segon: Exigir al Govern de l’Estat la retirada de la disposició addicional quinzena de la Ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización i exigir la tramitació urgent d'una reforma que, en la línia del que 
demanen els afectats, substitueixi l’IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats per un tipus 
d’interès basat en l’EURIBOR + un màxim d'un punt de diferència. 
 
Tercer: Elevar a les associacions municipalistes i traslladar al Síndic de Greuges la voluntat d'utilitzar totes 
les vies d'impugnació disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta. 
 
Quart: Traslladar a les entitats bancàries que treballen a la nostra ciutat, la voluntat del Ple de  
l’Ajuntament de Tortosa de defensar els interessos de la ciutadania en aquest tema i reclamar un canvi a 
índex Euribor +1 a totes aquelles hipoteques que estan afectades per l’IRPH. 
 
Cinquè: Impulsar, des del servei d’Ofideute que ofereix a la Borsa / Oficina Local d’Habitatge, 
l’assessorament a les famílies afectades per l’índex IRPH, instant les entitats financeres a acordar amb els 
afectats un canvi en l’índex de referència. 
 
I sisena i última: Donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la  
Federació de Municipis de Catalunya, al Síndic de Greuges, la Mesa del Parlament de Catalunya, la  Mesa 
del Congrés dels Diputats i l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH que està integrada a la Plataforma  d’Afectats 
per la Hipoteca. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la veritat és 
que la moció la trobem molt encertada, molt correcta, molt ben feta. L’únic que sí que m’agradaria 
comentar un detall que m’estranya que no l’hagin portat a la moció, que és que per modificar un índex de 
referència cal una novació de l’escriptura hipotecària, llavors clar, això val uns diners. Llavors, 
probablement s’hauria d’haver afegit que aquesta novació de l’escriptura fos o bé gratuïta o bé a càrrec de 
l’entitat bancària.  
 
Simplement comentar això, però donar-li el nostre suport, clar. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidors i regidores, bé, nosaltres també en 
aquest tema, jo simplement aclarir un punt. Quan es diu que el Govern espanyol no va eliminar l’índex 
IRPH d’entitats, no? A la mateixa justificació del Congrés dels Diputats diu: “de este modo, en caso de que 
los contratos suscritos no previeran un tipo de interés oficial de carácter sustitutivo, los índices 
desaparecidos se sustituyen por el índice de precios hipotecarios del conjunto entidades de crédito”. 
 
L’únic que diu és que si al contracte no figura un d’això, doncs s’aplicarà aquest. Els demés contractes 
queden fora, els demés índex d’això queden fora i es podrà aplicar, com s’està demanant, l’Euribor + 1 
punt percentual, cosa que jo estic d’acord amb això, no?  
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Donada la dicotomia que jo veig aquí, doncs, nosaltres ens abstindrem en la valoració d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el tipus hipotecaris 
abusius són un dels altres aspectes que demostren com la legislació que està present al nostre país, la 
legislació que és vigent en relació a les hipoteques està més feta a favor dels bancs que no pas dels 
ciutadans i ciutadanes, com tantes i tantes vegades hem denunciat. 
 
A més a més, en aquest cas la Unió Europea, a través de diferents sentències també ho ha indicat i, per 
tant, pensem que és absolutament necessari també pronunciar-nos, no?, a favor de la seva moció. 
 
En aquest sentit, des del nostre grup municipal hem presentat diverses mocions al respecte durant aquest 
mandat, moltes d’elles també han vingut al Ple de la mà de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i, per 
tant, com no podria ser d’una altra manera, amb l’abús que significa aquesta legislació i amb els sofriment 
de tantes famílies de la nostra ciutat, votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, votarem a favor d’aquesta proposta. I ho farem completament convençuts, expressant el nostre 
absolut i total rebuig a la forma d’establir el règim transitori del que parla la moció i exigint la substitució 
immediata dels índexs que han de desaparèixer per l'Euríbor, més un diferencial no més enllà del 1% per a 
tots els casos. 
 
El Partit Popular, entenem que des de les seves majories absolutes al Congrés com en el Senat, ha traït 
una vegada més la confiança de milions d'espanyols van dipositar en ells, retardant la desaparició 
d’aquest índexs obsolets, capritxosos i perjudicials un mes darrera l'altre, i sabent el mal que això produeix 
a centenars i milers d'economies humils, al mateix temps que engreixa els beneficis d'unes poques 
entitats bancàries.  
 
Primer van esgotar l'any de transició, després ho han allargat sis mesos més, i finalment plantegen que la 
substitució es faci en la següent revisió del mes de novembre. D'aquesta manera les entitats financeres 
entenem que vénen obtenint entre tres-cents i quatre-cents cinquanta milions d'euros mensuals per 
aplicació d'uns índexs que, com hem dit, són obsolets, manipulables i perjudicials. 
 
Són obsolets, perquè ja no es contemplen en l'Ordre ministerial de transparència i protecció dels clients de 
serveis bancaris. 
 
Són manipulables, perquè es calculen a partir del propi comportament de les entitats al mercat 
immobiliari de forma que, en funció del que capritxosament decideixin cobrar les entitats, el valor 
d'aquests índexs anirà creixent o decreixent, la qual cosa explica que la seva evolució sigui aliena a 
l'evolució de l’Euribor, i que en la pràctica puguem observar que els índexs van creixent mentre que 
l’Euribor registra descensos històrics. 
 
Són perjudicials pels devastadors efectes que entenem que causen en les economies familiars, un efecte 
xifrat entre 200 i 500 euros mensuals en funció de l'import del préstec. Aquestes quantitats poden marcar 
la diferència entre poder fer front al pagament de la hipoteca o introduir-se en la senda de l’impagament, 
l'embargament i el desnonament. Perquè al desnonament s'arriba de moltes maneres, i una d'elles també 
és a través de la utilització del tipus d'interessos perjudicials. 
 
El Govern de dretes del Partit Popular segueix jugant amb l'economia dels nostres ciutadans, que en molts 
casos estan completament desesperats. La Llei de transparència no està sent aplicada amb l'objectiu 
inicial i s'està manipulant en benefici de les entitats financeres, jugant amb conceptes i paraules.  
 
La indiferència per part del Govern sobre els problemes econòmics que ofega l'economia dels ciutadans 
que no poden consumir i ofega les empreses que no poden invertir. Aquest és el resultat de la indiferència. 
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I per aquest motiu, repetim que votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, molt breument també 
per manifestar el nostre vot favorable a la moció, tenint present que no compartim el que disposa aquesta 
Llei en la seva disposició addicional quinzena, independentment del contingut global de la Llei. Entenem 
que acaba establint un tipus de referència que pot perjudicar als ciutadans i, per tant, denunciem el sentit 
d’aquesta política també del Govern de l’Estat. 
 
Saben que compartim la preocupació pel que fa a les famílies que pateixen o estan a punt de patir la 
pèrdua del seu habitatge i per això prestem també el servei d’Ofideute a la nostra ciutat. 
 
Avui mateix, en aquest plenari hem aprovat de nou el conveni amb l’Agència de l’Habitatge, de 
col·laboració, per tal de fer front, entre altres coses, a l’exclusió social residencial i lluitar per aquelles 
famílies que poden perdre el seu habitatge. 
 
Per tant, compartim el sentit de la moció i com ja he dit el nostre vot serà favorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies a tots els grups que han votat afirmativament a 
aquesta moció. 
 
Només una precisió voldria comentar. És que en la Llei, en la tramitació de la Llei de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización el grup popular va introduir l’esmena 365 que afegeix la 
disposició addicional número 15, en la qual se substitueixen aquests tipus a extingir per l’índex IRP 
entidades, que està basat en els paràmetres que la Unió Europea va considerar sospitosos i manipulables 
i que inclou un coeficient corrector per tal de mantenir els tipus d’interès al màxim nivell. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-
E (2) i PxC (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
18 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER DEMANAR UNA REDUCCIÓ 
DE LES TARIFES FERROVIÀRIES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
 
“ La recent inauguració de la xarxa de Rodalies al Camp de Tarragona i la posada en funcionament de dos 
serveis semidirectes entre Tortosa i Barcelona (dos d'anada i dos de tornada) que han fet reduir el 
desplaçament entre 14 i 23 minuts per la no aturada a tres poblacions del Camp de Tarragona, tot i les 
incidències que des de la seua posada en funcionament ja han patit, fan encara més evident la precarietat 
i el distanciament cada cop més gran entre d'altres realitats territorials. 
 
La manca d'uns serveis ferroviaris dignes col·loca a les Terres de l’Ebre en un lloc perifèric del país, 
condemnant-lo a ser menys competitiu i menys atractiu per a possibles inversions. 
 
En aquests moments la Generalitat de Catalunya és la responsable del servei de ferrocarrils de Rodalies i 
Regionals a Catalunya, ja que les competències li van ser transferides. L'empresa  explotadora d'aquest 
servei és RENFE, fent-se càrrec de les línies R15 i R16, que són les que uneixen Barcelona amb Móra la 
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Nova - Riba-Roja i la Pobla de Massaluca i Barcelona amb Tortosa i Ulldecona. 
 
A part de totes aquestes mancances amb el servei de Regionals, que és el majoritari, patim unes tarifes 
desproporcionades pel servei que s'ofereix en comparació a d'altres territoris, agreujat per la necessitat de 
la seua utilització per part de molta ciutadania que ha de buscar fora d'aquí les possibilitats d'estudi i 
treball que el seu territori no els pot oferir. 
 
Davant de tot l’exposat, el grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa al Ple de Tortosa 
l’adopció dels següents: 
 
PRIMER - Demanar al Govern una reducció de les tarifes dels trens Regionals que s'ofereixen a les Terres 
de l’Ebre, un factor corrector que no gravi el quilometratge. 
 
SEGON - Demanar al Govern que segueixi amb les millores de la qualitat dels serveis ferroviaris a partir de 
la renovació dels combois, la millora dels horaris i la freqüència de les línies Barcelona - Tortosa i 
Barcelona - Móra la Nova, especialment mancades a primera hora del matí i última de la tarda. 
 
TERCER - Donar suport a les accions de reivindicació per part de la ciutadania per a aconseguir aquestes 
millores. 
 
QUART - Que es traslladi aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a RENFE, al delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre i a tots els 
municipis de la comarca amb estació ferroviària.  ”  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, portem a l’aprovació d’aquest 
plenari una moció per demanar per part de l’Ajuntament una reducció en quant a les tarifes ferroviàries 
que afecten a la nostra ciutat i a les nostres terres. 
 
De tothom és conegut que els serveis ferroviaris, els serveis de trens dels quals gaudeix la nostra ciutat 
són insuficients, són precaris, és un fet que no és només d’ara, sinó que ve de molt enrera, però el fet de 
que ara s’hagi aprovat al Camp de Tarragona la creació de la xarxa de rodalies i unes millores molt 
importants en aquelles comarques, fa encara més evident, no?, les diferències en relació als altres 
territoris del nostre país pel que fa a les deficiències en quant als trens. 
 
Sabem, per una altra banda, que també el Govern de la Generalitat ha introduït algunes millores, com per 
exemple un nou comboi, però pensem també que encara cal anar molt més enllà perquè no hi ha les 
freqüències necessàries. 
 
I després hi ha un altre element, que és el que els ciutadans i ciutadanes es queixen, no?, davant la 
situació de crisi econòmica, i és que les tarifes dels trens que uneixen la nostra ciutat amb la resta del país 
han pujat un 7% respecte a l’any anterior, i això fa que els preus hagin, per exemple, entre Tortosa i 
Barcelona d’anada i tornada costin 30,70€, i com aquí a Catalunya es van traure unes bonificacions, el 
que fa és que, per exemple els trens entre Tortosa i València, que són distàncies pràcticament similars, 
allà costin molt menys: 22 i 24 euros. 
 
Per tant, considerem que és molt important per part de la Generalitat de Catalunya de que intenti millorar i 
corregir aquestes desajustos, a més a més en un moment en que hi ha hagut diferents protestes a la 
nostra ciutat. 
 
És per això que des del nostre grup municipal hem proposat aquesta moció amb tres acords. El primer, 
precisament, instem a l’Ajuntament a que demani al Govern de la Generalitat una reducció de les tarifes 
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dels trens regionals, amb un factor corrector que no gravi només el quilometratge.  
 
A més a més, també demanem al Govern de la Generalitat que segueixi amb les millores de qualitat en els 
serveis ferroviaris a partir de la renovació de tots els combois. 
 
També la millora dels horaris i la freqüència de les línies Barcelona – Tortosa i Barcelona – Móra la Nova, 
sobretot a primera i última hora del dia. 
 
I també pensem que és important que en aquests moments on hi ha molts ciutadans que s’estan 
expressant i reivindicant aquestes millores, el nostre Ajuntament, de manera consensuada poguéssim 
també donar un suport simbòlic a totes aquestes mobilitzacions. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Jordan, 
nosaltres ja avancem que donarem suport a la moció. 
 
De fet, ja ho hem dit aquí moltes vegades, nosaltres fa molt temps que som crítics, molt crítics amb la 
situació dels transport ferroviari que patim a les nostres comarques. Trens cars, vells, horaris poc eficaços i 
duració dels viatges que molt més propers al segle XIX que al segle XXI. 
 
Només trobem a faltar dos detalls dintre de la moció, ja li dic que li votarem igual a favor, però dos detalls, 
que és, una, que també s’hauria pogut aprofitar per demanar més seguretat perquè tots alguna vegada o 
altra ens hi hem trobat amb alguna situació una mica delicada, no només els viatgers sinó també alguns 
interventors que s’han vist, doncs, insultats o s’han vist, en fi, en unes situacions poc agradables. 
 
Després també, en quant al suport a les accions reivindicatives també estaríem d’acord, simplement que 
ens agradaria fer, simplement, un comentari que és que siguin de forma, evidentment, pacífica i que mai 
en la vida, doncs, que hi hagi risc ni per a les persones ni per a les propietats, siguin privades o públiques. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, el tema de la 
moció és un altre dels exemples de com el nord, Barcelona, menysté al sud, les Terres de l’Ebre. De com 
som una altra Catalunya o, si es vol, com som un territori maltractat. 
 
Sols els servim per prendre’ns el que tenim i donar-nos allò que ningú vol i, com als indis, volen enganyar-
nos amb 4 inversionetes i alguna mesura, la de la moció és un exemple. I això sí, moltes visites de càrrecs 
polítics per regalar-nos en escreix, això sí també, paraules i més paraules. 
 
I mentrestant les inversions, per exemple, entre molts altres exemples que podria ficar i que estan en la 
memòria de tots els ebrencs i ebrenques, aquí no guarden ni tan sols la proporcionalitat amb el nombre 
d’ebrencs. I sí, en canvi, ho fan en escreix al Barcelonès i altres regions de Catalunya. 
 
Cal que Tortosa i les Terres de l’Ebre ens plantegéssim què hem de fer per superar aquesta dinàmica de fa 
molts anys. Cal agafar consciència del què som, no del què volen que siguem; i del què volem ser, no del 
sotmetiment en que ens volen mantenir. 
 
Cal moure’s per millorar el present i el futur de les nostres potencialitats i dels nostres ciutadans i 
ciutadanes, superant les dinàmiques d’aquells dirigents obedients i subordinats al nord, preocupats tan 
sols per les seves carreres polítiques. 
 
Lògicament, el nostre posicionament és favorable al tema que planteja la moció, un tema que sempre hem 
defensat aferrissadament. Les comunicacions ferroviàries de les Terres de l’Ebre, de Tortosa són, com 
altres temes, inversions, l’A7, descapitalització intel·lectual i professional del nostre jovent, preus de 
l’aigua, preus de la llum, vergonyoses, tant per les tarifes, com les freqüències, com la qualitat dels 
combois i els horaris. 
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Per tant, repeteixo, el nostre posicionament és favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre posicionament és que sí, vull dir, a la moció. Però 
voldríem fer, bé, una reflexió, no?, sobretot sobre el tercer punt que diu: Donar suport a les accions de 
reivindicació per part de la ciutadania per a aconseguir aquestes millores.  
 
I ahir, per segona vegada, va tenir lloc una acció reivindicativa organitzada per la Plataforma per uns Trens 
Dignes que planteja la necessitat de millores en el transport en ferrocarril a les Terres de l’Ebre. 
 
I la resposta de Renfe Rodalies va ser impedir la sortida del tren de les 5.25 de la tarde de la línia R16 
entre Tortosa i Barcelona, mentre a l’interior hi hagués algun viatger que no portés bitllet, la qual cosa a la 
pràctica va deixar Tortosa sense ferrocarril durant més de dos hores. 
 
Des d’Esquerra Tortosa considerem completament desproporcionada, injusta i intolerable la resposta de 
l’operadora a unes reivindicacions legítimes. 
 
Demanaríem a l’alcalde de Tortosa, el senyor Ferran Bel, que defensi els drets dels tortosins i de les 
tortosines, a que tinguéssim un servei ferroviari digne que porti la veu d’aquí a allà. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús, segurament no ha tingut 
temps d’escoltar-me encara perquè aquest matí m’he posicionat en roda de premsa claríssimament en 
aquest sentit. 
 
Saben que jo no vull intervenir al torn de les mocions. Si vostès m’eludeixen, he de fer-ho. Però és que 
m’està demanant una cosa que ja he fet aquest matí i ho tornaré a fer tantes vegades com cregui 
convenient. 
 
També seria bo a l’operadora, a través de tots els mitjans, li féssim arribar, li farà arribar la propietat, la 
que contracta la línia però, en tot cas, hem de compatibilitzar el dret a la protesta al dret a que, aquells 
que vulguin, puguin mantenir el servei públic en les condicions que estan pactades i les quals tenen 
coneixement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Perfecte. Jo he vingut de la feina a aquí directe i no he pogut llegir 
les declaracions que vostè ha fet, per tant, van en la línia del que li demanàvem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde afegeix: Gràcies, gràcies senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el nostre vot serà favorable a la moció presentada per Iniciativa per Catalunya. 
 
Com ben bé està defensant la Plataforma per uns Trens Dignes, considerem que el transport públic és un 
dret fonamental per a tots els ciutadans, un dret que està a l’alçada d’altres drets fonamentals com la 
sanitat o l’ensenyament, finançats amb els impostos de tots els ciutadans. 
 
Com és ben sabut, la utilització d’aquests serveis públics va molt estretament lligada a la qualitat del 
serveis que s’ofereix. I en aquests moments, la qualitat oferta a Terres de l’Ebre és molt deficient. 
 
Al temps, l’oferta de transport públic del territori en aquest moments és completament insuficient, cara i 
poc atractiva, i no respon a les necessitats reals dels ciutadans i les ciutadanes del territori, i presenta uns 
preus excessivament cars que ens situa en una posició de clara desigualtat amb la resta de ciutadans del 
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país.  

 
No podem oblidar que les Terres de l’Ebre vivim més de 190.000 habitants, 190.000 potencials usuaris 
que en temporades d’estiu s'incrementen molt. 
 
Històricament el nostre territori sempre ha tingut una mancança en la qualitat del servei ferroviari, tant pel 
fa a les tarifes, als combois, com a les freqüències horàries. Aquest greuge comparatiu que abans hem 
esmentat es fa ara més evident, ja que la relació qualitat - preu és inadmissible i el servei ofert és precari. 
 
Simplement un exemple: per a anar de Barcelona a Girona es tarden 38 minuts i costa 7€; per anar de 
Barcelona a Tortosa tarden 2:40 hores i costa 14€. 
 
Per aquest motius, recolzem les propostes presentades en aquesta moció, com recolzem i aplaudim la 
lluita que estan portant a terme els diferents col·lectius per aconseguir aquestes millores, i que ahir van ser 
boicotejats per Renfe i per Rodalies de la Generalitat. Entenem que la seva lluita pel territori és la nostra. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja li avanço, senyor 
Jordan, que li votarem aquesta moció perquè en molts dels aspectes, amb els que podem incidir des del 
Govern de la Generalitat, s’hi està actuant o s’està en procés d’actuar. 
 
Compartim també que no estem en les millors condicions però crec que cal reconèixer que avui estem 
millor que fa uns mesos i que hi ha unes millores que s’han anat implementat. 
 
D’altra banda, també cal fer un recordatori i algunes consideracions, com per exemple que les estacions, 
les vies i els trens no són de la Generalitat degut a que al seu moment, quan es va fer per l’anterior Govern 
el traspàs de Rodalies, es va fer un traspàs que creiem, a dia d’avui, que no ha funcionat i que crec que 
també tots plegats hem de ser crítics amb aquell traspàs que al seu moment va fer el conseller Nadal, en 
aquell moment socialista, que va fer un traspàs o va acceptar un traspàs d’unes Rodalies sense tenir cap 
tipus de després poder incidir pel que feia a la seva fiabilitat o a la seva manera de poder-ho funcionar o 
incidir des de la Generalitat. 
 
Recentment, també dir que des del Govern de la Generalitat es va presentar un Pla de mobilitat amb la 
voluntat d’implementar al llarg del 2014 – 2015. En aquest sentit, ja s’ha començat a implementar aquest 
passat mes de març amb nous serveis semidirectes, com vostè ha reconegut. I també, fruit d’aquest Pla 
de mobilitat, també es millorarà el material mòbil, com ja va anunciar per part del Govern i durant el 2014, 
els trens de la sèrie 4-70 de les línies R15 i R16 seran substituïts per les 447 que són més nou i amb 
l’interior també remodelat. 
 
I a banda d’això, les millores dintre dels serveis ferroviaris permetran, un cop estigui establert la part del 
corredor del Mediterrani que ens correspon al nostre tram, reduir el desplaçament entre Tortosa i 
Barcelona en 40 o 50 minuts, connectats a la línia d’alta velocitat, o fins a Tarragona amb un tercer fil que 
també reduiria, aproximadament, uns 10 minuts. 
 
I amb la voluntat de poder continuar avançant en aquesta millora del sistema ferroviari actual i del 
transport ferroviari, també es va mostrar per part del Govern la voluntat de millorar el règim “tarifari” amb 
el procés d’implementació de la T-Mobilitat. Però també voldria fer constar que quan es van establir 
aquestes àrees de rodalies que vostè ha explicat, per exemple en el cas de Tarragona, això ho va fer també 
l’anterior Govern tripartit i, en tot cas, tampoc va preveure que estiguessin les ATM’s a la zona nostra. Per 
tant, el que s’ha fet ara ha sigut implementar, no s’han fet noves àrees, sinó que s’han implementat 
aquelles ja creades. 
 
I per tant, a més a més, s’ha apostat per la recurrència pel que fa a aquells viatgers que viatgen molt, que 
és el que creiem que és el més convenient, primant a aquella gent que viatja molt, establint, o sigui, amb 
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un abonament trimestral i mensual que s’ha congelat els últims anys. 
 
Per tant, dir-li també dos consideracions al senyor Roig, que aquests 2 minuts 40 eren amb el tripartit, no 
són actualment, per tant, potser que sàpiga que les distàncies, o sigui, s’han reduït els terminis pel que fa 
al transport ferroviari a dia d’avui. 
 
I al senyor Dalmau dir-li que si alguns càrrecs polítics s’apunten a segons què, a l’última visita de càrrecs 
polítics aquí a Terres de l’Ebre el que es va apuntar va ser vostè. Va anar a una roda de premsa 
acompanyat de diputats del Partit Popular, a una presentació d’uns nous trens que, a més a més, ha 
finançat el Govern de la Generalitat i que per part de l’Estat no ha ficat res. Per tant, potser aquells devien 
estar preocupats, com vostè ha dit, per la seva carrera política i no altres que des del Govern de la 
Generalitat ja estan actuant per resoldre aquest problema que arrosseguem, com ha dit el senyor Jordan, 
des de fa molts i molts anys. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair a tots 
els grups municipals el fet de que hagin votat la nostra proposta. I algunes de les consideracions que s’han 
fet, evidentment, també vull contestar-les.  
 
És totalment encertat també que les protestes que es facin per part de la ciutadania han de ser pacífiques, 
per tant, entenem que només es pot donar el suport a aquest tipus de protestes. 
 
I també, evidentment, considerem que és desproporcionada la resposta que ahir Renfe va donar davant de 
la mobilització, no?, que va realitzar Trens Dignes. 
 
S’han fet algunes reflexions, no?, de com hem arribat aquí, és a dir, perquè tenim aquests serveis 
ferroviaris insuficients. I jo, més enllà del que comentava la portaveu de Convergència i Unió, li voldria 
recordar que això ve de fa molt de temps, i la primera notícia en negatiu que vam tenir a les nostres 
comarques en quant al serveis ferroviaris va ser en època de l’alcalde del senyor Vicent Beguer quan es 
van perdre molts dels serveis ferroviaris a l’estació de la nostra ciutat, amb un Govern socialista a nivell de 
l’Estat espanyol, que és qui tenia les competències. 
 
També podríem explicar i recordar que si hem arribat a tenir aquests situació, no només a les nostres 
comarques sinó al conjunt del nostre país, és perquè els partits majoritaris: Partit Popular, Partit Socialista 
i també Convergència i Unió, durant aquests últims anys van apostar per la política dels AVE’s, aquests 
trens... Sí, sí, vostès de Convergència i Unió també van apostar, evidentment no pels AVE’s que hi havia a 
altres zones de l’Estat espanyol, però sí pels AVE’s que passaven per Catalunya; per tant, prioritzant uns 
trens que utilitza molt poca gent, en lloc de prioritzar els regionals, que són els qui realment utilitza la 
majoria de la població i sobretot la nostra ciutat. 
 
I també hauríem de recordar que qui ha reduït la bonificació que es feia, un descompte quan compraves el 
bitllet d’anada i tornada entre Tortosa i Barcelona o entre Tortosa i qualsevol altra població, ha sigut el 
Govern actual de Convergència i Unió i això fa que, en la situació de crisi econòmica actual, el preu del 
bitllet entre Tortosa i Barcelona sigui de 30,70€, mentre que a València, on no s’apliquen o no s’ha aplicat 
aquesta eliminació d’aquests descomptes, només és de 22,24€. 
 
De totes maneres, també volem reconèixer que sí, que la Generalitat des de que ara té competències està 
intentant fer millores i, per tant, pensem que és positiu. I també donar-los l’agraïment perquè avui aquest 
Ajuntament expressi de manera unànime la necessitat de millorar els nostres trens i també una reducció, 
no?, demanar una reducció de les tarifes. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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19 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER A LA MILLORA DEL BARRI 
DEL TEMPLE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
 
“ El barri del Temple és una les zones per on la ciutat de Tortosa s'ha expandit més en els darrers temps. 
Això fa que sigui un barri amb un urbanisme relativament nou, comparat amb altres barris històrics de la 
nostra ciutat. D'altra banda, és un dels principals indrets a través del qual s'arriba a la ciutat, configurant 
la principal porta d'accés a Tortosa.  
 
Nogensmenys, molts dels carrers i places del barri del Temple es troben en un estat de conservació 
lamentable, amb una degradació important pel que fa referència a voreres, asfaltat, paviments i mobiliari 
urbà, entre d'altres elements. 
 
Quan a l’estat de conservació de moltes de les voreres del barri, ens trobem amb molts carrers pels quals 
es fa difícil, i fins i tot de vegades perillós, transitar-hi. És el cas dels carrers denominats Mossèn Bellpuig , 
Enric d'Ossó, Rierol de Caputxins, Ferran Arasa, o l’avinguda Generalitat, on molts trams de vorera estant 
molt degradats, fins i tot, amb zones on moltes de les rajoles no estan ben subjectes o, d'altra banda, es 
troben amb pendents tant pronunciades que és fa difícil transitar-hi, fent difícil la mobilitat de la 
ciutadania, especialment la gent gran, els qui porten cotxets de xiquets o les persones de mobilitat 
reduïda. Una altra de les problemàtiques de la degradació de les voreres és el mal estat en el qual es 
troben aquelles que rodegen alguns arbres de diferents carrers com el passeig de Ribera, el Mossèn 
Manya, el passeig Moreira, o l’abans esmentat Enric d’Ossó. 
 
Per una altra banda, el paviment i asfalt de molts dels carrers, places i avingudes, es troba en un estat 
deficient, fet que han reivindicat molts de veïns del barri així com la mateixa Associació de Veïns del 
Temple. Aquest és el cas del carrer Enric d’Ossó, Rierol de Caputxins, Bernat de Villamarí, Ciutadella, 
Marina, Lamote de Griñon o Vergés Paulí, entre d'altres... 
 
A l’estat de les voreres i clots al paviment de tot el barri, se li suma el trist estat de degradació en que es 
troba el parc Teodor González, del qual és necessària la continuïtat de les millores introduïdes en els 
darrers anys així com el seu correcte manteniment. Des del grup municipal d’Iniciativa - Entesa per 
Tortosa, durant l’any 2013, es va presentar una moció al respecte, la qual va ser rebutjada per l’equip de 
Govern, responent que ja estava previst tot i que la situació continua exactament igual. L'element més 
destacable que corrobora aquesta situació és l’estat lamentable en que es troba la Màquina del Carrilet, 
tan emblemàtica i tan visible des de l’avinguda Generalitat. És una pena i una vergonya que no es 
dignifiqui una peça que forma part de la nostra historia més recent, i que és molt apreciada pels tortosins i 
tots els ebrencs. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-ET proposa a l’Ajuntament de Tortosa prendre els següents acords: 
 
PRIMER - Realitzar un estudi de l’estat de degradació dels carrers i places del barri del Temple, marcant un 
calendari clar d'actuació, d'acord amb l’AAVV del Temple i els diferents grups municipals de l’Ajuntament, 
prioritzant l’arranjament de les vies més afectades. 
 
SEGON - Arranjar totes les voreres del barri del Temple, les quals es trobin en mal estat i provoquen una 
manca de seguretat per als veïns i veïnes de la zona, especialment els de mobilitat reduïda. 
 
TERCER - Actuar de manera urgent en el manteniment del parc Teodor González, amb molts elements 
deteriorats, especialment la Màquina del Carrilet, entre d'altres. 
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QUART - Comunicar els acords via telemàtica a la Federació de Veïns de Tortosa i a l'Associació de Veïns i 
Veïnes del Barri del Temple. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí senyor alcalde, regidores i regidors, presentem una altra proposta, 
en aquest cas està relacionada amb el barri del Temple, un dels barris més importants de la ciutat tant en 
quant a extensió, població i també perquè es troba situat en una de les entrades, per no dir l’entrada més 
important, segurament, de la nostra ciutat, com a mínim pel que fa al trànsit. 
 
Aquesta proposta que fa el nostra grup municipal ve derivada de diferents queixes que ens han fet arribar 
ciutadans i ciutadanes de Tortosa i concretament d’aquest barri, i també del moviment veïnal d’aquesta 
zona. 
 
La queixa, no?, bàsicament està relaciona amb l’estat en que es troben la majoria o molts dels carrers, 
places i vies d’aquest barri i també en com es troben moltes de les voreres d’aquest indret de la nostra 
ciutat. Per exemple, per anomenar-ne alguns que són els principals que estan en una situació deficient en 
quant a la situació de paviment i de l’asfalt dels carrers hi ha molta deterioració totalment o parcial als 
carrers Enric d’Ossó, Rierol de Caputxins, Bernat de Vil·lamarí, carrer Ciutadella, Marina, Lamote de 
Grignon o Vergés Paulí entre altres. 
 
També pel que fa a les voreres estan en molt mal estat a molts altres indrets d’aquest barri, com per 
exemple al carrer Mossèn Bellpuig, al carrer Enric d’Ossó, Rierol de Caputxins, Ferran Arasa, al passeig 
Moreria, al carrer Mossèn Manyà o a la mateixa avinguda de la Generalitat al tram per aquest barri.  
 
I aquestes mancances, juntament amb l’estat de deteriorament d’alguns dels elements del parc municipal 
Teodor González, ens han fet presentar aquesta moció. 
 
Pel que fa al parc Teodoro González, farà cosa d’un any aquest grup municipal també va proposar, a través 
també d’unes altres queixes, que es millorés la màquina del Carrilet. Se’ns va dir que es faria de manera 
immediata. No s’ha dut a terme i, per tant, també hem volgut incloure-la en aquesta moció. 
 
A partir d’aquí proposem els següents acords: 
 
Primer, realitzar un estudi de l’estat de degradació dels carrers i places del barri del Temple, marcant un 
calendari d'actuació, d'acord amb l’associació de veïns del barri i dels diferents grups municipals 
 
En segon lloc, arranjar totes les voreres del barri que, sobretot, estiguin en mal estat i puguin provocar, que 
és una altra de les queixes, una manca de seguretat per als veïns i veïnes de la zona, especialment els que 
tenen la mobilitat reduïda. 
 
I també finalment, el tercer punt, actuar de manera urgent en el manteniment del parc Teodor González, 
especialment amb la màquina del Carrilet. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Jordan, 
ja li avanço que li donarem suport a la moció. 
 
El que sí que ens sorprèn una mica és que parli només d’un barri en concret, perquè en realitat tots els 
problemes que ha descrit de degradació estan a tots els barris de la ciutat, no només al Temple, sinó a 
tots. 
 
Llavors, aquest estudi del que vostè parlava de l’estat de degradació, es proposi per a tots el barris de la 



- 84 / 105 -           JACE / sbh 
  

ciutat, marcant un calendari clar d’actuació. Les voreres de molts barris de la ciutat, en fi, carrers que 
estan per asfaltar o mal asfaltats, i no per asfaltar hem de posar asfalt, vull dir que l’asfalt que hi ha està 
vell, està malament. Llavors, doncs també totes aquestes actuacions que vostè comentava per la 
seguretat i la comoditat dels veïns. 
 
Simplement, el que voldríem afegir és això, és que més allà d’un barri concret, que ja està bé, ja ens 
sembla correcte, però que hi ha molts barris a la ciutat que tenen exactament els mateixos problemes. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, el barri del 
Temple, ja ho sabem tots, és en efecte un barri d’urbanisme modern, segle XIX segle XX, i una de les vies 
important d’entrada a Tortosa. 
 
Acull, com sabem tots també, sectors residencials, indústria aparador, un fort moviment comercial, 
educatiu, cultural, de seguretat, transports i serveis administratius, esportius i de lleure importants, com 
són en aquests darrers supòsits el parc i també el pont del ferrocarril, que junt amb els seus voltants han 
estat reformats per l’actuació de l’Estat central amb la més forta inversió que s’ha fet a Tortosa en els 
darrers anys. 
 
Llevat que el barri té, per a mi, dos problemes urbanístics claus com són el de tirar endavant la 
urbanització i construcció del polígon Portals de Tortosa Sud i, alhora, un punt que van portar al programa 
electoral dels 2011, que és resoldre la comunicació amb el barri de Sant Llàtzer, proposant en aquells 
moments soterrar el canal de l’Esquerra des de aflora fins un punt més enllà de la zona actualment 
urbanitzada, a totes dues bandes, creant així una nova rambla o una nova avinguda urbana. 
 
I al marge de tot això, el barri del Temple té per a nosaltres també mancances importants, entre les quals 
cal fer esment a les exposades en la moció, predicables també per a altres barris de la ciutat. En efecte, 
l’asfaltat en alguns carrers és penós i plurimòrfic; algunes voreres presenten dificultats per circular amb 
seguretat, especialment per a la gent gran, les persones amb mobilitat reduïda o persones amb altres 
circumstàncies reductores de la mobilitat; l’arbrat, superat aparentment l’aterriment sofert davant 
d’algunes tales passades, necessita en casos puntuals d’una millora en el tractament i manteniment; així 
com seria bo un augment de la seva població. Per la seva part, el mobiliari urbà necessita millores 
puntuals però urgents. 
 
Per tot això, el nostre posicionament és favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre posicionament, el grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, és que sí a la moció que han presentat, el que passa és que també s’ha comentat, no?, les 
millores que proposen, probablement, s’haurien de fer extensives a quasi tots els barris de la ciutat, inclús 
als pobles de la ciutat. 
 
Jo transito molt per Bítem i al barri de Santa Rosa la veritat és que els carrers deixen moltíssim, moltíssim 
més que desitjar que, per exemple, els del barri del Temple i d’altres llocs de la ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. També m’obliguen a intervenir per fer una 
clarificació que segurament a ningú se’ls hi escapa. 
 
El manteniment dels carrers a les EMD’s és competència de l’entitat municipal descentralitzada de cada 
poble, per tant, jo els demanaria que ho traslladessin a les EMD’s i, en tot cas, poguessin fer la discussió 
allà. Portar a aprovació un tema que és competència d’un altre organisme local en aquesta sessió 
plenària, segurament, no ajuda ni al debat d’aquí i molt menys en respectar o tenir en compte les 
competències de les entitats municipals descentralitzades, que van ser creades amb el vot favorable de 
tots els regidors i regidores presents i “refrendades” per un referèndum. Moltes gràcies.  
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Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
des de fa molts mesos el PSC ja està denunciant el deficient estat de conservació que pateix la nostra 
ciutat i la imatge tant negativa que transmet, no als ciutadans, sinó als visitants, perjudicant al nostre 
entendre el comerç i el turisme en un moment en el que hauríem de lluitar molt més per ser competitius.   
 
Algunes de les campanyes que vam posar en marxa, com la del Xeic, Pos com tenen Tortosa! Nosaltres 
entenem que han fet reaccionar al Govern municipal, un Govern que en un any ha passat de negar el mal 
estat de conservació de la ciutat, acusant al PSC d’anar en contra dels tortosins i tortosines, a presentar 
uns pressupostos que dediquen la seva partida més gran d’inversions al manteniment de la via pública. 
Sembla que tan equivocats no estàvem.  
 
A pesar d’això és evident que encara, al nostre entendre, és insuficient. Des del PSC repetim fins a la 
sacietat que no es tracta de construir nous espais sinó que es mantinguin els que ja tenim.  
 
En els últims anys hem observat com l’equip de Govern s’ha preocupat més en la construcció d’obres 
faraòniques que al nostre entendre han fet aigües, com les piscines, en les seves carreres personals, que 
en els tortosins i tortosines.  
 
El Govern de Convergència i Unió, al nostre entendre, ha oblidat el dia a dia i quines són les prioritats dels 
ciutadans en aquests moments, ha perdut de vista la realitat i és cert, és cert que un any desprès la ciutat 
continua igual de bruta, igual de mal cuidada. 
 
Tortosa està bruta, Tortosa esta abandonada i el Govern de Convergència i Unió, al nostre entendre, no li 
posa remei. No s’estan dedicant els suficients esforços, ni s'estan prioritzant les necessitats dels tortosins 
i tortosines. No es dóna una imatge de ciutat moderna i eficient en la que valgui la pena viure. 
 
Per aquesta raó li demanem al Govern de Convergència i unió que es deixi ajudar, que es deixi guiar i que 
accepti el recolzament de l’oposició que li presenten en aquesta moció.  
 
Aprovin la moció, facin el possible per cuidar no només el barri del Temple, sinó com ja s’ha dit en aquest 
Ple, a tots els barris de la ciutat. Per tant, donarem suport a la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, suposo que ja 
s’esperen i no els sorprendrà que no votarem aquesta moció perquè ens estan demanat coses que en 
alguns casos o ja s’estan fent, o estan fetes, o no responen a la realitat però, en tot cas, dir-li que no ens 
cal realitzar cap estudi de degradació de carrers. Coneixem aquells carrers que tenen més necessitat de 
resoldre’s, ho sabem i en la mesura de les nostres possibilitats i dels recursos que tenim, actuem.  
 
Però això no trau tampoc que s’hagi de reconèixer el que realment s’ha fet al barri del Temple, com ha 
canviat el barri del Temple i què s’ha fet al barri del Temple al llarg d’estos anys de govern d’aquest Govern 
de Convergència i Unió, començant pel parc, com estava el parc i com està el parc ara, perquè que em 
parlin dintre d’una moció potser és que no passeja pel parc. Potser ahir, si hagués vingut als actes que es 
van muntar per part d’aquest Ajuntament, hagués pogut veure com estava el parc, com lluïa el parc i 
realment el que la gent estava “disfrutant” del parc i del seu entorn. 
 
Pel que fa a la màquina del Carrilet, això ja ho sap, ho tenim contemplat al Pla d’actuació municipal però, a 
més a més, ja tenim el pressupost per tal de realitzar-ho i ja està contemplat al pressupost d’aquest any 
2014, per tant, és una cosa que és evident que es portarà a terme, com ja li han explicat reiterades 
vegades. 
 
Ens dius que treballéssim amb les associacions de veïns. Jo crec que si algú ha treballat i treballa 
conjuntament amb les associacions de veïns és aquest Govern. A diferència d’anteriors governs, ens 
reunim periòdicament, hem donat un sentit al regidor de barri amb una actuació directa i amb un 
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permanent contacte amb les diferents associacions de veïns i, a més a més, tant l’alcalde com la regidora 
de barri en aquest cas, es reuneixen periòdicament i es van reunir fa poc i, a més a més, alguns dels 
carrers que vostè ha esmentat, ja se’ls ho ha explicat a l’Associació de Veïns, que s’arreglaran. 
 
Per tant, està bé que parlin de reunir-se amb les associacions de veïns quan vostès no ho feien quan 
estaven governant, però bé, en tot cas jo crec que les associacions de veïns, que és el que ha fet aquest 
Govern, aquest grup municipal, tant a l’oposició com al Govern, és anar en tots els moments, tant si estàs 
a l’oposició com si estàs governant. 
 
D’altra banda, ens parla de pendents pronunciades i amb això també li voldria dir que suposo que es deu 
referir al Rierol de Caputxins i aquí també li voldria recordar qui va autoritzar aquella llicència d’obres al 
seu moment, que va fer que tinguéssim avui això, que va ser un anterior Govern on estava també el grup 
d’Iniciativa. 
 
Al senyor Roig li diria que no ens cal acusar a ningú del Partit Socialista perquè vostès sols ja es fan la 
feina i espero, i ja li diré, si m’ha de guiar el Partit Socialista casi que millor que em guiï un altre perquè, en 
tot cas, no crec que siguin un exemple de poder guiar a ningú a dia d’avui. 
 
I acabo dient que si la cultura de manteniment que estem fent a dia d’avui des de l’àrea del senyor Tomàs 
s’hagués fet en períodes anteriors, segurament avui no tindríem alguns carrers com els tenim i estaríem 
en moltes millors condicions, perquè avui, amb els pocs recursos que tenim, a diferència d’altres èpoques, 
estem fent el màxim que podem per tal de millorar la ciutat. 
 
I acabo dient totes les coses que hem anat portant a terme al barri del Temple, com és el cas.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde diu: Té 20 segons. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua amb la seva intenció la Sra. Roigé: ... el cas de la plaça del Carrilet, o la nova urbanització dels 
portals de ciutat, o la plaça de la Casa de la Música, o la pròpia Casa de la Música, o la zona de lleure al 
passeig del riu, o al parc municipal li recordaria al senyor Dalmau que ho va fer l’Ajuntament de Tortosa, no 
pas l’Estat, per tant, també seguéssim coherents amb el que realment estem portant a terme, o 
l’aparcament nou en superfície, per exemple, també a la zona del Temple. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair a 
tots els grups municipals que han donat suport a la nostra moció, excepte els 12 regidors de Convergència 
i Unió que l’han tombat. 
 
I fer alguns aclariments sobre algunes intervencions. En primer lloc, és cert que la degradació dels barris 
és generalitzada i, per tant, compartim plenament. I en aquest sentit també hem de recordar que si ara el 
nostre ha presentat una moció en relació al barri del Temple, hem fet altres propostes en relació, per 
exemple, al barri del Rastre, al barri de Ferreries o al barri de Remolins en el seu dia. Per tant, ara portem 
aquesta proposta d’una zona però, evidentment, és cert que la situació és complicada a tot el conjunt de 
la ciutat. 
 
En segon lloc, i ja responent a Convergència i Unió, jo crec que no és cert que s’està fent i per alguna cosa 
això ens ho comunica l’Associació de Veïns i molts de ciutadans i ciutadanes que precisament es queixen 
de que no reben respostes de vostès, ni de les instàncies que fa molt temps que estan entrant. De totes 
maneres, també els hi vull recordar que vostès sempre, no?, diuen que ho estan fent o que ho faran i bé, 
la credibilitat cadascú té la que té. Recordo que vostès van dir per activa i per passiva que es farien unes 
piscines faraòniques al barri de Ferreries, amb un edifici espectacular, amb un aparcament soterrani a la 
plaça de l’Estadi. Els hi recordo que vostès també van proposar o van dir que farien, durant molts anys, un 
aparcament soterrat a la plaça del Rastre, un aparcament soterrat a la zona de Renfe, per posar altres 
exemples. 
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També en una moció sobre el tema del parc ens van dir que en un mes i mig estava ja prevista la millora 
de la màquina del Carrilet al barri, al parc Teodor González i és evident que això no s’ha fet. 
 
Per tant, la realitat quina és? La realitat és que hi ha molts de carrers al barri del Temple, abans n’he 
anomenat alguns: Enric d’Ossó, Rierol de Caputxins, Bernat de Vil·lamarí, Ciutadella, Marina, Lamote de 
Grignon, Vergés Paulí, Ferran Arasa, passeig Moreira i l’avinguda de la Generalitat, que tenen molts 
elements deteriorats i que això és una demanda dels veïns i veïnes d’aquest barri. I el nostre grup el que 
volíem era que, d’acord amb el que ens reclamen els veïns i el que nosaltres proposem aquí, intentéssim 
veure com es podia començar a actuar i consensuadament intentar planificar quins serien els llocs on 
s’actuaria de manera prioritària. 
 
Jo crec que el que els hi sap mal és que ho presentéssim nosaltres i són incapaços d’acceptar-ho, suposo 
que la majoria absoluta això ho explica tot, però com moltes vegades, no? diem a aquest Ple ja seran els 
ciutadans i les ciutadanes els que ens jutjaran a uns i als altres en les eleccions d’aquí a un any i mig, que 
és quan se celebraran. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Efectivament, ho han fet i ho faran. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Només per al·lusions, senyora Roigé. D’aprendre se’n pot aprendre de 
qualsevol, de qualsevol persona, de qualsevol grup municipal. I vostès van repetint el mantra de sempre, 
no? Tenen dos o tres mantres, vostès van repetint, repetint, repetint. 
 
Jo és que de vegades em pregunto si no se’n cansen de fer oposició de l’oposició, perquè vostès estan 
acostumats a fer oposició de l’oposició. Jo entenc que vostès han governat la ciutat durant 27 anys i la 
ciutat és la que és i, per tant, a partir d’aquí deixis ajudar. Nosaltres hem presentat molts escrits de molts 
ciutadans que ens han fet arribar les queixes de com estava l’estat de manteniment de la ciutat, vostès no 
ho volen acceptar, doncs bé, doncs ja està bé. Però entenc, entenc que aprendre se’n pot aprendre de 
qualsevol persona. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, per respondre al senyor Roig. És evident, la ciutat és la que 
és. La que vam trobar governant el Partit Socialista, el senyor Sabaté, que després la gent de Tortosa va 
decidir que al final tinguessin el resultat que havien de tenir i que, en tot cas, la ciutat que tenim a dia 
d’avui. 
 
Jo l’únic que li he dit és que quan vostè ha intervingut abans que jo, deixi’s guiar pel Partit Socialista, jo li 
he dit: em deixaré guiar per qui sigui, però pel Partit Socialista precisament no em deixaré guiar, perquè 
primer el que haurien de fer és saber on van vostès. I a partir d’aquí, jo ja em guiaré per qui convingui. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, també en una de les 
intervencions que ha fet la senyora Roigé ha dit públicament que si jo anés pel parc sabria com està i que 
no vaig anar aquest cap de setmana a un dels actes que es van celebrar. Jo li demanaria que retirés això 
perquè vostè no sap perquè no vaig anar i segurament, si ho sabés, si ho sabés, és que vostè sempre ho 
diu amb una ironia, segurament que avui no hagués dit això aquí. 
 
Independentment que no hagués anat aquest cap de setmana, vaig pel parc tots els dies i la realitat és la 
que és: que els monòlits estan com estan, que la màquina del Carrilet està com està, que les restes 
prehistòriques que vam dir que s’haurien de, arqueològiques, que haurien de senyalitzar-se no s’han 
senyalitzat. I més enllà de les picabaralles entre uns i els altres, el que nosaltres intentem aquí és 
traslladar una demanda de molts tortosins i tortosines en relació al barri del Temple i, per tant, lamentem 
que vostès, usant la majoria absoluta una vegada més, la tombin. Moltes gràcies. 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), PSC (3), ERC (2), PP 
(1) i PxC (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
20 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA PER REBUTJAR LES 
INTERLOCUTÒRIES DEL TSJC EN CONTRA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
 
“ Atès que davant la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les nostres escoles, 
expressem altra vegada el nostre suport i compromís amb l’actual sistema d'immersió lingüística dels 
centres educatius catalans, un model d’èxit educatiu i garant de la cohesió social al nostre país, i el 
compromís de l’Ajuntament de Tortosa vers el manteniment, millora i extensió del sistema d'immersió 
lingüística, d'acord amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya. 
 
Atesa la necessitat de defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a 
llengua pròpia. 
 
Atès que aquest consistori reiteradament ha mostrat el rebuig a qualsevol mesura que posi traves a la 
ciutadania dels diferents territoris dels països de parla catalana a poder viure en la seva llengua pròpia 
amb normalitat. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, i per tant, també ho són les diferents varietats 
dialectals del català conegudes com a valencià, mallorquí i altres parlars balears i el català parlat a la 
Franja, malgrat recentment li hagin canviat el nom pel de « llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental ». 
 
Atès que l’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, perquè la compleixi 
adequadament, s'han d'evitar distincions entre els nens per la llengua d'ensenyament, la proposta del 
Govern de l’Estat de pagar centres privats per als pares que vulguin l’educació en castellà. 
 
Atès que el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles catalanes, on la immersió 
lingüística havia estat un instrument de cohesió social, on es té com a objectiu principal aconseguir que 
ningú pugui ser discriminat socialment per raó de llengua, ja que garanteix el coneixement del català i de 
l’espanyol independentment de la llengua inicial, evitant així la segregació dels alumnes. 
 
Atès que aquesta ciutat sempre ha fet costat a les entitats i grups de la nostra ciutat interessats en 
organitzar esdeveniments reivindicatius, com el Correllengua, a favor de la plena normalització en l’ús 
social de la llengua, i de la seva unitat arreu dels territoris de parla catalana, i alhora, facilitar la seva 
realització en allò que depengui de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, el grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa proposa els següents acords: 
 
PRIMER - Rebutjar el contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat 31 de gener per la secció 
cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga al 
Departament d’Ensenyament i a les direccions de cinc centres educatius, a fixar un 25% de l’horari lectiu 
en castellà. 
 
SEGON - Instar al Govern municipal a que ofereixi tot el suport necessari als centres educatius de la nostra 
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ciutat que es puguin veure afectats en un futur, per tal de que puguin aplicar el model lingüístic establert a 
l’ensenyament català. 
 
TERCER - Donar suport i fer una crida a la participació a la cercavila multitudinària per l’escola catalana a 
Barcelona el proper 14 de juny, convocada per Somescola.cat, per ratificar la unitat cívica al voltant de 
l’escola catalana i mostrar el rebuig social a la dels usos lingüístics a les aules, tant a la LOMCE com a la 
recent sentència del TSJC.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí senyor alcalde, regidors, regidores, aquesta és una moció que 
presentem des del nostre grup municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa en relació al que està passant en 
quant a l’atac a la nostra llengua, al català, des de fa dos anys, aproximadament. 
 
És una moció per la qual volem que aquest Ajuntament, com tantes vegades, es pronunciï a favor del 
model d’immersió lingüística a les escoles perquè considerem que és l’única solució per intentar 
cohesionar el nostre poble a través de la nostra llengua. 
 
En aquest sentit, sabem que fa poc, també a nostra ciutat, va haver una manifestació del Col·lectiu 
Somescola i molts altres grups a favor de rebutjar aquestes interlocutòries que el Tribunal Superior de 
Justícia ha dictaminat i que obliga al Departament d’Ensenyament del nostre país i a les direccions de 5 
centres educatius a fixar que el 25% de les classes siguin en castellà. 
 
A més a més, el nostre Ajuntament i la nostra ciutat sempre ha tingut una postura clara a favor del model 
d’immersió lingüística més enllà del que s’aplica a les escoles, també a través de moltes activitats, 
esdeveniments reivindicatius com el Correllengua entre altres i, per tant, el que proposem aquí al Ple del 
nostre Ajuntament són tres acords: 
 
Rebutjar, en primer lloc el contingut d’aquestes 5 interlocutòries emeses el passat 31 de gener pel tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que obliga al Departament d’Ensenyament a fer un  25% de les hores de 
les classes en castellà. 
 
En segon lloc també, instar al Govern municipal a que si això mai passa aquí a la nostra ciutat, donéssim 
suport als centres educatius. 
 
I finalment, també donar suport i fer una crida a la participació a una cercavila que hi haurà defensant el 
model d’immersió lingüística a la ciutat de Barcelona, i que és a nivell de tota Catalunya, el proper 14 de 
juny. 
 
Per tant, són tres acords que proposem en defensa del català a les nostres escoles. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, nosaltres 
el que pensem és que les sentències dels tribunals estan per complir-se. 
 
De fet, el Tribunal Suprem ja ha dictat diverses sentències al respecte i el Govern català les ha incomplit de 
forma reiterada. 
 
Per altra banda, jo aquí sempre he defensat i defensaré la nostra llengua perquè, evidentment, és la meva 
llengua materna el català i ho farem totes les vegades que calgui. Però clar, és que sentir parlar d’això de 
la immersió lingüística, la veritat, és que a mi no m’agrada. Nosaltres sempre hem mantingut el mateix 
posicionament. 
 
Pensem que fins, en fi, tot el que és l’educació obligatòria s’ha de fer en tres idiomes: s’ha de fer amb 
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català, s’ha de fer amb castellà i per a nosaltres també s’ha de amb anglès. Per quin motiu? Doncs home, 
és evident, català i castellà doncs perquè són els dos idiomes oficials que tenim, i en el cas de l’anglès, 
doncs perquè vivim al món occidental i pràcticament avui, parlant castellà i anglès, pràcticament, et 
podries moure gairebé per tot el món. Què vol dir això? Nosaltres pensem que a les escoles hi ha d’haver o 
hi hauria d’haver un 35% de classes en català, un 35% de classes amb castellà i un 30% de classes amb 
anglès, de forma i manera que quan les criatures arriben als 16 anys tinguin un bon domini de tots 3 
idiomes. 
 
També cal recordar que tal com està la situació avui en aquest país és molt probable que molta gent hagi 
de marxar a buscar feina fora de casa i, evidentment, un idioma com és l’anglès i un idioma com és el 
castellà, doncs és, evidentment, és absolutament necessari. 
 
Tot i així, ja li dic que jo defensaré sempre el català, sempre, passi el que passi perquè és el meu idioma, 
és l’idioma que faig servir tots els dies i, a més, jo penso en català. Però no li donarem suport a aquesta 
moció. 
 
Tampoc, un altre dels motius pel qual no li donarem suport, perquè nosaltres pensem que és un error 
mesclar l’educació i la cultura, dos coses fonamentals, amb qüestions d’ideologia política, que és el que, a 
veure, és el “trasfondo” que té aquesta moció. Per tant, per aquests motius que li he dit nosaltres hi 
votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, tres 
puntualitzacions. 
 
La primera és que la moció expressa nova ofensiva del Tribunal suprem. Miri, primer, és Tribunal Suprem o 
és Tribunal Superior de Catalunya? Entengui que tots els termes no es refereixen al mateix.  
 
Segon, no crec que un tribunal o un alt tribunal faci ofensives. Un tribunal valora uns fets, els enjudicia i 
dicta una sentència i prou, i aquí s’acaba. I, evidentment, les sentències es fan per a que es compleixin. 
 
En canvi, estic plenament d’acord en que els nostres centres educatius són un exemple de bon 
funcionament educatiu i forjadors de la cohesió social de Catalunya.  
 
Tercer, sóc i ho he dit sempre un ferm defensor del català perquè és, ha estat i estarà la meva llengua. 
Com ho és l’oficial de Catalunya. M’he preocupat, entre altres aspectes, per traure els certificats adients i 
entenc que essent 7,5 milions de catalans som una xifra petita i hem, per tant, de defensar 
aferrissadament el català, però, però també al castellà perquè tots el llegim i escrivim correctament, 
perquè és un valor adquirit, és un patrimoni cultural que no em de tirar a la “basura” per raons polítiques, 
perquè amb ell podem viatjar per tot el món, perquè està assetjat per altres llengües i, per tant, hem de 
defensar aferrissadament totes dues llengües. I a ser possible, seria bo una tercera, l’anglès o una altra, 
per tenir una capacitat competitiva internacional. 
 
I un altre tema inversemblant que jo he viscut en aquest Ple. També hem de defensar la nostra parla 
tortosina i no fer com jo i vostès han vist i escoltat en aquesta sala de plens, rebutjar una moció en pro del 
gust de la parla tortosina.  
 
Tot deixant clara la nostra, la meva postura envers les llengües, el nostre posicionament envers la moció 
en els termes en que està plantejada és contrària a ella. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Votarem que sí perquè l’Estat espanyol, una miqueta i acabo, 
perquè l’Estat espanyol cada dia posa més fets i paraules damunt la taula per fer obrir els ulls a aquells o 
aquelles que encara no han vist que ens convé anar-nos-en d’aquest Estat si no volem desaparèixer. 
 
L’Estat ens deixa sense eines perquè, ficaré uns exemples, l’Estat, i ho he dit abans, no juga net en política 
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financera. L’any passat l’Estat va decidir augmentar el tipus general de l’IVA del 18 al 21% i quedar-s’ho tot 
ell. L’Estat no juga net en serveis socials, no aporta el que li pertoca: havia d’aportar el 50% i només 
aporta el 13%. L’Estat no juga net amb moltes lleis que té competència transferida la Generalitat, per 
exemple la Llei del comerç. L’Estat no juga net amb la política lingüística de la Generalitat, que és el que es 
veu en aquesta moció. 
 
I com nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya volem que les decisions sobre el futur de Catalunya 
les prenguin els ciutadans i les ciutadanes catalans i catalanes, volem preguntar i volem decidir, ja que 
amb la independència el país disposarà de més eines de les que ha tingut mai per fer polítiques que més 
convenen als catalanes i a les catalanes, com per exemple el de continuar amb la immersió lingüística a 
les escoles. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, des de fa molts anys l’escola 
catalana ha donat resposta a les necessitats culturals i socials del nostre país, exercint una educació 
conscient i renovadora que té com objectiu principal l’excel·lència i l’equitat.  
 
Som conscients que per a dur a terme amb èxit aquest tipus d’escola cal un pacte institucional, com més 
ampli millor, entre partits polítics, professorat, pares i mares i l’entorn socioeconòmic, incloent el jurídic i el 
cultural. 
 
El procés de reconvertir l’escola franquista en escola democràtica en llengua i continguts ha estat 
reconegut com un procés modèlic en el qual s’ha implicat la societat catalana en general, i en particular el 
nostre partit, essent el nostre partit un nexe d’unió fonamental entre una gran part de la societat catalana 
provinent d’altres llocs d’Espanya i la cultura del nostre país. 
 
Cal reconèixer l’aportació decisiva de tots els ciutadans autòctons, però molt particularment valorar 
l’esforç de tots aquells no catalanoparlants que van creure en el nostre model lingüístic i van acceptar 
l’educació en català, convençuts que aquesta era la via per retornar al català el lloc que li corresponia com 
a llengua pròpia de Catalunya. 
 
Cal fer èmfasi en la voluntat en general, en la que sempre ha participat el Partit Socialista, per fer possible 
una escola renovadora des del punt de vista pedagògic, que cohesionés l’alumnat sense tenir en compte 
la llengua que es parlava a casa, i que el preparés per ser competent en el món laboral fent possible la 
igualtat d’oportunitats i contribuint a fer sentir tothom com una part important d’una mateixa societat 
sense exclusions. 
 
Cal valorar la tasca feta per tots per permetre conviure en una societat que s’expressa i viu en llengua 
catalana i en llengua castellana sense cap problema i que representa un actiu cultural molt important. 
 
La llengua és un mitjà de comunicació viu i el nostre sistema educatiu, avui, és continuador de tot aquest 
procés que, sempre que s’ha aplicat correctament, ha donat molt bons resultats. Per això creiem que no 
s’ha de canviar per cap decisió política, que no té cap argument pedagògic, ni social, ni cultural per posar 
en dubte la qualitat del sistema, qualitat que ve avalada sobradament pels resultats obtinguts i pel 
reconeixement d’experts reconeguts mundialment. 
 
En conseqüència, defensem que l’ensenyament en català permet que els nostres xiquets i joves tinguin 
una correcta competència lingüística, tant en català com en castellà. 
 
Defensem que la immersió avala i defensa la llibertat de decisió de qualsevol xiquet a poder triar en el 
futur la llengua catalana com a llengua d’ús encara que no la parli amb la seva família. Perquè únicament 
podran tenir una absoluta llibertat de triar els ciutadans que tinguin un bon coneixement de la llengua 
catalana.  
 
Estem convençuts que el català en el sistema educatiu no menysté les altres llengües, sinó que concilia la 
cultura d’origen amb la catalana i aconsegueix que el nostre país gestioni el seu multilingüisme tot 



- 92 / 105 -           JACE / sbh 
  

expressant la seva diversitat lingüística. Per això, evidentment, votarem que si.  Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, evidentment 
compartim el que exposa la moció en defensa del nostre model educatiu, de la nostra llengua i, per tant, 
com no pot ser d’una altra manera, el nostre vot serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, jo crec que per concloure 
agraeixo el vot favorable i que s’aprovi la proposta. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), CiU (12), PSC (3) i 
ERC (2); i dos vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) 
i PxC (1). 
 
 
 
 
21 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A FAVOR DE L’ADQUISICIÓ 
D’UNA PLATAFORMA PORTA FÈRETRES PER CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que des de fa temps hem vingut observant les dificultats amb que els empleats del servei del 
Cementiri Municipal de Tortosa realitzen el seu treball a l’hora de dur a terme els enterraments i la 
introducció dels fèretres en els nínxols, especialment quan aquests estan situats en altura. 
 
Atès que l’operació es fa mitjançant una escala d'estructura metàl·lica absolutament primitiva, poc digna 
d'aquest lloc sagrat i de l’acte solemne i emotiu que suposa l’últim instant del comiat dels éssers estimats. 
 
Atès que el problema no és només la tristesa afegida a l’acte que produeix la mencionada escala, sinó el 
risc que comporta i la seva perillositat per als empleats municipals així com per als familiars i altres 
persones que en algunes ocasions han de col·laborar en l’operació de l’elevació del fèretre. 
 

Atès que una cerimònia d'enterrament en el Cementiri Municipal de Tortosa suposa per als presents un 
sofriment addicional al propi de l’acte, quan observen la perillosa maniobra sobre l’estructura actual que 
es mou vacil·lant sota el pes i els moviments necessaris per introduir el fèretre en el seu últim lloc de 
repòs. 
 
Atès que existeix una possibilitat real de que es produeixi un accident en introduir el fèretre en un nínxol 
alt, caient aquest al terra i podent provocar danys als treballadors municipals i a les persones que estiguin 
acomiadant al difunt, al marge de l'enorme impacte emocional que pot suposar l’incident. 
 
Atès que el Pla d'acció municipal presentat pel Govern de Convergència i Unió recull, en la seva acció 
número 164, l’adquisició d'un elevador per al cementiri, acció que segons aquest Pla  estava prevista per a 
l’any 2012-2013. 
 
Atès que no s'ha solucionat aquesta qüestió ja que les situacions similars a les descrites es repeteixen en 
cada enterrament, en major o menor mesura, segons el lloc del cementiri on es desenvolupa dit 
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enterrament. 
 
Atès que resulta peremptori dotar al Cementiri Municipal de Tortosa d'un dispositiu mòbil, concretament 
d'una plataforma elevadora porta fèretres, essent aquest el nom que rep aquest dispositiu, que solucioni 
d'una vegada aquest problema, la necessitat del qual és evident, i que  els ciutadans troben a faltar i 
reclamen. 
 
Atès que l’article 2n de la taxa del Cementiri Municipal declara com fet imposable de la taxa la prestació 
dels serveis del Cementiri Municipal incloent, entre d'altres, la conducció dels cadàvers així com la 
realització de les actuacions destinades a la conservació i manteniment dels cementiris municipals. 
 
Atès que malgrat l’actual crisi econòmica considerem justificada la compra de l’elevador, el cost del qual 
entenem assumible, especialment si es té en compte l’elevada recaptació d'aquesta taxa i, sobretot per 
afrontar els problemes reals i seriosos de dificultat, esforços i especialment d'inseguretat que sofreixen 
treballadors i familiars cada vegada que hi ha un enterrament en el cementiri de Tortosa. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
ÚNIC. Instar a l’equip de Govern a que realitzi les intervencions necessàries per tal de procedir a la compra 
d'una plataforma elevadora porta fèretres per al cementiri, que permeti als treballadors municipals 
desenvolupar les seves tasques professionals amb seguretat i als familiars dels difunts acomiadar als seus 
éssers estimats amb dignitat.  “ 
 
 

*-*-* 
 
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, senyora Roigé, com ben segur ha 
pogut veure en aquesta moció, a diferència del que fan vostès, nosaltres sí que escoltem a les persones, i 
fins i tot, escoltem a vostès de vegades. I no em dol reconèixer la bona idea que em va donar en l’últim Ple, 
encara que provingui d’un altre grup municipal.  
 
Així quan vostè ens va dir en el Ple passat, què podríem fer a partir d’ara, era mirar aquelles accions 
contemplades en el Pla d’acció municipal i presentar mocions, vam pensar que no era mala idea. Vull 
pensar que a vostès no els hi molestarà que presentem una moció per tal que CiU compleixi les promeses 
efectuades a l’inici del mandat.  
 
I crec que seria bo perquè a vostès, que els agrada tant donar lliçons de democràcia, lliçons de com s’han 
de fer les coses, senyora Roigé, segur que saben que una d’aquestes tasques fonamentals dels grups de 
l’oposició és el control del Govern, és a dir, recordar allò que el Govern no fa o fa malament. I amb la moció 
que avui presenta el Partit Socialista s’evidencia que vostès algo no  estan fent bé al cementiri municipal.  
 
Tothom que hagi tingut la desgràcia d’anar al cementiri a enterrar a un ser estimat sap del que estem 
parlant. Tothom que hagi estat al cementiri haurà pogut observar com els empleats del servei realitzen el 
seu treball, i han pogut veure les dificultats que tenen per introduir els fèretres als nínxols, especialment 
quan aquests estan situats en altura. 
 
Avui, aquesta operació es fa mitjançant una estructura metàl·lica que és primitiva i poc digna del lloc 
sagrat que és el cementiri, i de l'acte solemne i emotiu que suposa l'últim instant del comiat dels nostres 
sers estimats.  

I el problema no és només la tristesa afegida que comporta la manca de mitjans del cementiri, sinó la 
perillositat que per nosaltres, al nostre entendre representa la manca de mitjans per als empleats 
municipals. 
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Aquesta manca de mitjans representa una possibilitat real de que es produeixi un accident, fent possible 
que caigui el fèretre al terra o provocant danys als treballadors municipals i a les persones que estiguin 
acomiadant al difunt, al marge de l'enorme impacte emocional que pot suposar.   
 
Aquest problema tindria fàcil solució amb la compra d'un dispositiu mòbil, una plataforma elevadora porta 
fèretres, que s’adapti a les necessitats del terreny del cementiri i que solucioni d'una vegada per totes 
aquest problema, la necessitat del qual és evident i que els ciutadans reclamen. 
 
És per  això, per aquesta raó que presentem aquesta moció. Com hem dit, contempla una acció que recull 
el Pla d’acció municipal i que, segons aquest, s’hauria d’haver fet al 2012, i que el Govern encara no ha 
realitzat. I no es poden excusar davant d’aquesta manca d’actuació en la crisi. No. No quan fa una 
setmana han explicat els milions d’euros que, en comptes d’anar a solucionar els problemes dels 
ciutadans, prefereixen dedicar a pagar als bancs. Per a nosaltres primer són les persones; entenem que 
per al Govern de Convergència i Unió potser primer són els bancs.  
 
Però com deien, no només per aquests milions que l’Ajuntament ingressa als bancs, veritables causants 
d’aquesta crisi, sinó també el més important és l’elevada taxa que vostès cobren cada any als tortosins i 
tortosines que tenen nínxols pel manteniment del cementiri, i que haurien de servir per fer front a 
aquestes despeses  
 
Per tot l’argumentat demanem el vot favorable a tots els grups municipals, esperant que efectivament serà 
així. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo la pregunta 
que em feia quan llegia la moció és si algú recorda haver vist mai al cementiri municipal de Tortosa un 
aparell com aquestos, perquè jo no l’he vist mai, mai en la vida. 
 
Llavors també, per altra banda, jo també vull, vull...,a veure, a mi m’agrada dir les coses clares i 
normalment ho faig sense embuts. Jo tinc constància de que l’actual equip de Govern ha mantingut 
contactes amb diverses empreses, empreses especialitzades i que fins i tot té diversos pressupostos per 
adquirir un aparell d’aquest. 
 
Però la realitat és que parlem d’una màquina complexa, costosa, que ha de complir tota una sèrie de 
normatives i homologacions i, en fi, tota una sèrie de coses, i que sembla ser que podríem parlar d’una 
quantitat que podria arribar, doncs, als 50 o 60.000 euros, això és el que jo tinc constància. 
 
No discutiré, senyor Roig, de cap manera, la necessitat de tenir una màquina d’aquest tipus, això és 
evident, caldria tenir-la. Però tenint en compte la situació actual i el cost econòmic d’un aparell com 
aquest, la veritat és que no sé si ara és el moment més oportú. 
 
També voldria recordar que tots els governs municipals que han passat per aquest Ajuntament en els 
últims 35 o 40 anys, tots haurien tingut l’oportunitat de comprar aquesta màquina. Fins i tot, volem 
recordar que aquí hi havia èpoques en que es gastava a “manos llenas” i ningú se’n va recordar de la 
màquina aquesta. Clar, deu ser allò que de vegades li comento del senyor Zapatero, sap?, allò de que els 
diners públics no són de ningú, però noi, resulta que són de tots, i tots n’hem d’aportar, eh. 
 
Bé, en realitat jo, i ja per acabar, amb això acabo, m’agradaria sentir la resposta de l’equip municipal 
abans de donar-li el meu vot. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, vagi per davant 
que el nostre posicionament serà favorable a la moció per adquirir una plataforma elevadora porta 
fèretres, com ho és tota millorar per a la ciutat i per a l’activitat municipal en els seus diferents aspectes, 
tot en salvaguarda de la ciutadania que viu un moment difícil i dels funcionaris municipals que poden 
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assolir un risc real i innecessari amb la compra de la plataforma elevadora, tot també tenint en compte, 
com s’ha dit fa un moment, l’aspecte econòmic actual de l’Ajuntament i les dificultats que poden haver-hi 
per a comprar-la. 
 
Vull recordar també que en un altre Ple ja vaig fer palès el que en un punt de la moció s’especifica 
l’elevada quantitat recaptada per la taxa de cementiris i, en canvi, la petita quantitat destinada al seu 
manteniment. 
 
Dit això, acabo aprofitant que es tracta el tema del cementiri en el sentit de que caldria millorar 
seriosament els accessos a ell, i no sols fer una apanyadeta de quant en quant, no de quant en quant, 
precisament quan vénen el dia, la celebració del dia dels difunts. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup votarà a 
favor d’aquesta proposta perquè, entre altres motius, és una de les actuacions que el mateix Govern 
municipal tenia previst per fer a l’any 2012. 
 
El nostre grup municipal també, en comissió i en un prec aquí ja a l’any 2013, vam també reclamar que es 
tirés endavant la compra d’aquesta plataforma porta fèretres, perquè considerem que és necessària pels 
serveis que s’estan prestant a diferents cementiris del mateix nivell que el de Tortosa i, a més a més, en 
un moment tan delicat per a les famílies com és l’enterrament d’un ésser estimat. 
 
Per tant, votarem a favor i reclamarem, una vegada més, que l’equip de Govern porti endavant la compra 
d’aquest aparell. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre posicionament és que sí. Si fa falta, doncs, que es 
compri. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, agafar el PAM i anar 
fent mocions i copiant el programa de Convergència i Unió demostra la capacitat, la creativitat, les grans 
idees que té el Partit Socialista i, per tant, l’encoratgem a seguir copiant a Convergència i Unió. 
 
Llàstima, que sap que passa? Que aquí pot copiar algo. Nosaltres quan estàvem a l’oposició no podíem 
copiar res perquè el PAM no existia, no hi havia cap programa a seguir, per tant, anaven con anaven en 
aquell moment. Per tant, agafi el PAM i vagi fent vostè, cap problema. I vagin presentant mocions com la 
que ens ha presentat avui. 
 
Aquesta és una actuació que, com vostè mateix ha dit, és una actuació ja prevista, és una actuació que, 
evidentment, volem portar a terme, tot i que també és cert, que ja ho hem dit també, que s’ha demorat 
perquè el que estem és estudiar de poder-ho portar a terme juntament amb la licitació del crematori i 
tanatori municipal. 
 
Per tant, és una acció que portarem a terme, però ja li he dit altres vegades: no ens hi trobarà amb aprovar 
coses a partir de mocions perquè creiem que aquesta no és la via. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: A veure, senyora Roigé, però és cert o no que estava al 2012? És 
cert o no que vostres cobren una taxa per mantenir i millorar? 
 
Clar, és que vostès tenen uns mantres que van dient, van dient i tu més i tu què vas fer i tu què vas deixar 
de fer? Miri, això és com el senyor Rajoy, no?, que sempre està dient allò d’inoperància. Justifiquen la 
inoperància amb l’herència rebuda i que no van fer. 
 
I si ens posem a recordar, jo li recordaria, miri, al 2001 quan vostès van donar suport al Pla hidrològic 
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nacional, on estaven vostès? Estaven al costat dels ciutadans? Si ens posem a recordar coses. Perquè 
l’altre dia sí que els vaig veure pegar-se colzades per aparèixer a la foto a Sant Jaume, però llavors, al 
2001 no els vaig veure.  
 
Per tant, si ens posem a recordar coses, si ens posem a recordar coses recordem-les totes, perquè clar, és 
que aquest mantra que vostès: vostès que van fer? Doncs escolti, escolti, vostès tenen un programa, 
vostès l’han de fer. Nosaltres, com a oposició, ja li he dit que tenim l’obligació, tenim l’obligació del control 
del Govern. Si vostès no tiren endavant una acció, nosaltres, la nostra obligació és mirar-la, analitzar-la, 
demanar que la facin. Que els hi sap mal? Ja ho entenc, però bé, ja està bé. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Jo només li voldria recordar que fa aquests anys que vostè 
deia, fa aquests 10 anys jo no era càrrec públic ni tampoc ho era l’alcalde actual i sí que recordo algun 
alcalde de Tortosa precisament que sí que s’anava donant colzades per estar situat a algun “puesto”. 
 
També li voldria recordar, potser perquè no va veure on estàvem situats, però no estàvem donant cap 
colzada a ningú perquè jo no estava a cap pancarta i l’alcalde tampoc estava a cap pancarta, sinó que 
anàvem caminant conjuntament amb la resta de diputats i amb la resta de regidors que hi havia. Per tant, 
de colzada cap ni una. 
 
I potser podem seguir fent memòria i recordaríem també el que anava a fer el Govern tripartit pel que feia 
a transvasar el riu Ebre a partir del riu Segre. Per tant, si volem anar fent memòria.... O el que volia fer el 
Partit Socialista quan estava governant a Madrid, o el Pla hidrològic que va deixar totalment redactat i que 
a dia d’avui és el que ha aprovat el Partit Popular. 
 
Per tant, si ens vol anar fent discursos o donant lliçons, potser que recordi que vostè sí que estava com a 
càrrec de confiança en aquell moment, quan el senyor Sabaté sí que anava donant colzades per tal de 
tenir més protagonisme. 
 
I pel que fa al cementiri, que és el tema que tractàvem a dia d’avui, només dir-li que recordi com estaven, 
llavors sí que podria fer memòria, com estava el cementiri l’any 2007 i com està el cementiri a dia d’avui. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Miri, per concloure, agrairé als grups que ens han donat suport a la 
moció, com no podia ser d’una altra manera, perquè entenc que han recollit una sensibilitat de tots els 
tortosins i tortosines i que altres grups ja havien plantejat.  
 
I no fa falta recordar més, vull dir, vostès ara estant donant suport al Partit Popular en el transvasament 
del Roine que tothom considera científicament a Europa que és una incongruència. Per tant, deixem-ho 
aquí i ja està. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde conclou: Té tota la raó senyor Roig, deixem-ho aquí. 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i 
PP (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; i una 
abstenció corresponent al membre de la corporació dels grup municipal de PxC. 
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22 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A L’ELIMINACIÓ TOTAL 
DE LES PLACES DE LA ZONA BLAVA AMPLIADES AL BARRI DEL TEMPLE I ESTACIÓ I L’ELIMINACIÓ DE 
L’HORARI DE TARDES I DISSABTES AL BARRI DE FERRERIES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que l’equip de Govern de Convergència i Unió va implementar a l’any 2011 l’ampliació de 235 
places de la zona blava en el barri del Temple, així com l’ampliació de l’horari de pagament a les tardes i 
als dissabtes en el barri de Ferreries. 
 
Atès que aquesta ampliació estava basada en un Pla de mobilitat sostenible efectuat amb dades d'abans 
de la dura crisi econòmica que estem patint. 
 
Atès l’inici de la gestió directa del servei de la zona blava que el consistori ha encarregat a la societat 
municipal GUMTSA. 
 
Atès que aquesta ampliació no ha funcionat, veient-se l’Ajuntament obligat a reduir en 73 places aquesta 
ampliació, que es considera que no compleixen amb la funció de rotació que li és pròpia a l'estacionament 
en zona blava. 
 
Atès que l’ampliació del nombre de places de la zona blava a Tortosa va ser de 266 places, passant de 
526 a 792, restant encara 193 places noves. 
 
Atès que aquesta crisi econòmica és un mal moment per a que els ciutadans paguin més. 
 
Atès que el fet d'ubicar la zona blava en carrers sense establiments comercials, com el carrer ronda Docs, 
no ha aconseguit dinamitzar el comerç, ja que ha portat un desplaçament cap a d'altres zones dels 
vehicles, perjudicant a comerços i veïns d'aquestes zones. 
 
Atès que existeixen altres alternatives per a dinamitzar l’estacionament, com les zones verdes per a 
residents, que aquest grup municipal i altres grups polítics han portat de forma reiterada a aquest plenari. 
 
Atesa la petició de 682 ciutadans que han signat en contra d'aquesta ampliació, demanant que es retiri la 
totalitat d'aquestes 266 places ampliades, signatures que s'adjunten a la present moció. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
ÚNIC. Eliminar la totalitat de l’ampliació de les places de nova creació de l’any 2011, tal i com s'ha fet amb 
les 73 places de la ronda dels Docs, del carrer Rosselló (entre l’avinguda Generalitat i el passeig Moreira) i 
de la ronda Reus (entre els carrers Màrtirs de la Ciutat i Cervantes), i més concretament aquelles que es 
troben situades al carrer Rosselló (entre la Ronda dels Docs i l’avinguda Generalitat), al carrer Artur 
Anguera, al carrer Despuig i al carrer Poeta Vicent Garcia, retornant a l'estatus quo original d'abans de 
l’adjudicació de la concessió ara exhaurida, així com a l’horari inicial al barri de Ferreries que incloïa la 
seva gratuïtat per les tardes i els dissabtes tot el dia. “ 
 
 

*-*-* 
 
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, diu la dita popular que rectificar és de 
savis, encara que, al nostre entendre, fer-ho malament i tard, sense reconèixer públicament que t’has 
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equivocat li resta part de positiu de la rectificació. 
 
I això és el que ha passat amb l’ampliació de la zona blava de Tortosa i la decisió del grup municipal de 
Convergència i Unió de reduir 73 de les 266 places que fa tres anys va decidir crear. Una eliminació que 
ens sembla completament insuficient.  
 
I és que ningú pot negar que la decisió d’eliminar aquestes tan sols 73 places per a nosaltres és un pegat. 
És una decisió que reconeix per la via dels fets el fracàs del Govern en el tema de la política de l’ampliació 
de la zona blava.  
 
Una ampliació que ara sí que hem pogut comprovar de forma clara que va estar únicament dissenyada per 
afavorir els interessos comercials de l’empresa concessionària que tenia que fer el pàrquing del Rastre, i 
dic que tenia perquè no s’ha fet. I que s’ha resolt de forma perjudicial per a l’Ajuntament, tal i com vam 
poder veure en el passat Ple de divendres, on l’equip de Govern, en l’enèsim menyspreu a aquesta 
institució i a les persones que la formem, ni tan sols es va dignar a contestar.  
 
És evident que aquesta forma de fer política de l’equip de Govern per a nosaltres és un menyspreu 
constant a l’oposició, al nostre entendre, al debat i a la democràcia.  
 
Nosaltres, des del PSC defensem una altra forma de fer la política i creiem que el debat és fonamental i 
aquí estem per debatre. Per això pensem que aquesta rectificació és completament insuficient, ja que es 
fa sense assumir cap tipus de responsabilitat, sense reconèixer cap error.  
 
De les 266 places que es van ampliar ara només s’eliminen 73, restant en funcionament encara quasi  bé 
200 places i l’horari de tardes i dissabtes al matí a Ferreries.  
 
Amb el més absolut respecte li tornarem a dir a l’equip de Govern que s’ha equivocat. Per aquest motiu 
presentem una moció recolzada per més de 680 signatures que demanen de forma immediata la retirada 
de l’ampliació de la zona blava, i que a Ferreries es pugui tornar a aparcar de forma gratuïta per les tardes 
i els dissabtes.  
 
Perquè ningú pot oblidar que dos anys després de posar-la en marxa, aquesta ampliació de la zona blava 
ha resultat un monumental fracàs. 
 
L’any 2011 es va vendre que era necessari ampliar la zona blava pel bon funcionament de la zona 
comercial. En nom del progrés, i això una vegada més passades les eleccions, es va incrementar el 
nombre en 266.  Quin ha estat el resultat dos anys després? Al nostre entendre un fracàs.  
 
I així, a què obeïa aquesta ampliació? En el millor dels casos podia ser la voluntat “recaptatòria”, fet 
reprovable. Però no n’estàvem segurs. El nou contracte va canviar la forma d’explotar la zona blava, a més 
cotxes més diners per a l’empresa, i ara tot just quan l’empresa deixa de prestar el servei  renuncien a les 
places de la zona blava, el que confirma les nostres sospites: la principal raó per ampliar la zona blava era 
beneficiar a l’empresa que havia de construir el pàrquing. En conseqüència, un absolut fracàs. 
 
Des del grup municipal del PSC de Tortosa portem un any denunciant-ho. Hem presentat mocions, rodes 
de premsa i l’última iniciativa ha estat la recollida de signatures a la via pública, la recollida de signatures 
que ha aconseguit més de 680 signatures.  
 
Més de 680 persones que demanen a l’equip de Govern que els escolti i que elimini l’ampliació de la zona 
blava. 680 usuaris i usuàries de la zona blava, tortosins i tortosines, gent que ve als comerços, que utilitza 
els serveis, però que no dóna per bo el seu pegat. 680 ciutadans i ciutadanes que no volen que es retirin 
només 73 places, volen tota l’ampliació que es retiri i tornar a la situació anterior. 
 
I en nom d’elles i en el nostre, els hi demanem que rectifiquin i reconeguin la seva equivocació. Moltes 
gràcies. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar el nostre suport a la moció. De fet, hem donat suport a totes les mocions que s’han presentat 
al respecte, fins i tot vam donar suport a una moció, no recordo ara ben bé de qui era, que parlava de 
rebaixar les tarifes de la zona blava i, evidentment, continuarem donant suport a qualsevol acció, qualsevol 
iniciativa que es porti aquí per retornar a la situació anterior en quant a número de places i horari de 
pagament. 
 
Certament, ens agradaria demanar al Govern, doncs que en aquest tema, doncs que rectifiqui perquè 
potser són ja moltes les persones que estan d’acord en això. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo crec que cal 
fixar-se, no? Tortosa patia 526 places de zona verda i es van augmentar a 792, Déu n’hi do. 
 
Ara han reduït 73, amb el que el nostre parc actual de places de pagament per zona blava és de 719. 
Torno a dir, 719 places escurabutxaques més l’ampliació a les tardes i els dissabtes a l’estimat i 
damnificat barri de Ferreries. 
 
I tot això sense entrar en el tema de l’ampliació i la relació amb el tema piscines. I tot això sense tractar el 
tema de fer l’ampliació de la zona blava en molts carrers sense vida comercial, amb la teoria de que amb 
aquest sistema rotatori revifava el comerç, és a dir, es van ampliar sols amb una finalitat “recaptatòria” i 
ara, com a justificació de llevar-ne 72, estant aquest fet, el de la poca recaptació, ens diuen que com que 
recapte poc ho llevem. Això ja és inenarrable aquesta situació. 
 
Fa un Ple vaig proposar la creació de zones verdes d’aparcament gratuït per als veïns empadronats en 
cada barri i de pagament normal per als visitants de fora i de pagament reduït, o no, per als veïns de la 
ciutat, però empadronats en altres barris en els que tenien la seva zona verda d’aparcament gratuït. 
 
El sistema respectava, i ho vaig dir, els interessos superiors dels veïns de la ciutat i dels veïns de cada 
barri, els interessos de l’Ajuntament que podia seguir cobrant el cànon de l’empresa adjudicatària de la 
gestió de la zona blava i, alhora, els interessos també de l’empresa que seguia fent els seu negoci. Ara ja 
haguéssim pogut començar a fer-ho en aquestes 73 places, al menys com a prova. 
 
Per tant, nosaltres estem d’acord amb la moció i donem el nostre vot favorable a ella. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta moció el que 
reclama és que l’ampliació de la zona blava que l’equip de Govern va aprovar en el passat mandat es tiri 
enrera de totes totes. I en aquest sentit, el primer que vull recordar és que el nostre grup municipal, 
precisament, va presentar una moció amb el mateix objectiu ara fa uns mesos, quan finalment l’equip de 
Govern va acceptar que el projecte d’ampliació de la zona blava i de l’aparcament del Rastre, juntament 
amb el projecte de les piscines, eren dos operacions que no es podrien dur a terme mai i que per tant 
evidenciava el seu fracàs de dos d’aquests projectes faraònics que finalment han acabat com ha acabat. 
 
Abans de tot també vull recordar que aquestes dos operacions, la construcció d’aquesta piscina faraònica, 
de l’aparcament soterrat a la plaça de l’Estadi i de l’edifici administratiu que hi havia previst, es va 
anunciar uns dies abans de les eleccions, amb enderrocs inclosos de les piscines i, per tant, crec que és 
molt important recordar les maneres d’actuar i de governar del equip de Govern de convergència i Unió. 
 
I en segon lloc, pel que fa a l’ampliació de la zona blava, tot i que s’havia aprovat abans de les últimes 
eleccions municipals, la pintureta, la pintura blava no va aparèixer fins després de les eleccions, una 
vegada la majoria absoluta ja havia sigut aconseguida per l’equip de Govern. Per tant, jo crec que és 
també molt significatiu de com s’ha actuat en aquest sentit. 
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Ara, després de haver, per activa i passiva, demostrat que amb dos operacions, l’ampliació de la zona 
blava i les piscines, ha sigut un fracàs monumental, l’equip de Govern, després d’un mesos retira, no?, 
anuncia la retirada d’algunes places, unes places que representen només el 28% de totes les places 
ampliades pel mateix equip de Govern ara fa gairebé tres anys. I a més a més de la retirada només 
d’aquest 28% de les places, tampoc es canvien els horaris a Ferreries que van significar que ara s’ha de 
pagar també per aparcar per les tardes i els dissabtes. 
 
A partir d’aquí, evidentment, nosaltres tornarem a donar suport a aquesta moció, tot i que la vam 
presentar fa dos o tres mesos i lamentem, no?, la manera d’actuar de l’equip de Govern, unilateral i a 
través de la majoria absoluta sense, a més a més, reconèixer errors ni fer cap tipus d’autocrítica. 
 
Vull recordar que el nostre grup també durant aquests últims anys va dir moltes vegades que la rotació a 
totes aquestes zones d’ampliació de la zona blava no existia perquè casi no aparcava ningú, i tant l’alcalde 
com la senyora regidora portaveu de Convergència i Unió deien que no, que tot funcionava bé. La realitat 
és la que és i, per tant, el que reclamem és que es rectifiqui totalment i per part de l’equip de Govern es 
faci autocrítica pel bé de Tortosa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya li semblava bé 
el que hi havia abans, fa tres anys, i així ho hem vingut dient en vàries ocasions, per tant, la proposta del 
grup municipal del Partit dels Socialistes que va en aquesta línia ens sembla adequada i donem suport a 
la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des de la setmana 
passada, com saben, estem gestionant des de l’Ajuntament el servei de zona blava, ja vam anunciar quins 
eren els canvis que proposàvem per aquesta, assumint la reducció d’un número de places que creiem que 
no són utilitzades com a tal i, per tant, en alguns casos retornant al que hi havia anteriorment, que no ens 
cauen els anells de reconèixer-ho. 
 
Ara bé, no compartim el que diu la moció, ja hem tractat aquest tema en un altre Ple, jo crec que la nostra 
postura és molt clara i no la canviarà, com vostè ja sap i ja s’esperava a base de moció. 
 
Al senyor Jordan li diria que la pintura va aparèixer 1 any després de les eleccions. També li diria que 
tingués una mica més de respecte per la ciutadania, perquè al final sembla com si estiguessin enganyats 
perquè tal, sinó no..., és a dir, durant aquell període i per tal llavors a partir d’aquí votàvem perquè no 
estava la pintura posada.  
 
I dir-li també que, reiteradament jo crec, que a totes les mocions va parlant de la majoria absoluta de 
Convergència i Unió. Aquesta majoria absoluta de Convergència i unió no ens ha vingut per inspiració 
divina ni ens l’hem inventat nosaltres, sinó que hi ha hagut una ciutadania de Tortosa que ha cregut en 
aquest Govern anteriorment i que, per tant, va confiar amb nosaltres i, per tant, també li demano una mica 
de respecte per aquella gent que al seu moment va creure i va dipositar el seu vot en nosaltres i, per tant, 
per això tenim aquesta majoria absoluta. 
 
I un aclariment també al senyor Roig, bé, un aclariment a tothom perquè el senyor Roig ja ho sap, dir-li que 
de signatura no n’ha portat ni una perquè està aquí parlant de 680 signatures i jo aquestes 680 
signatures a dia d’avui estan a la seva imaginació perquè no estan a cap “puesto”, vull dir, no les ha portat 
com a tals. Per tant, si realment volia que constessin aquestes 680 signatures, el que havia de fer era 
portar-les juntament amb la moció. A partir d’aquí, és una moció que presenta el Partit Socialista i punt, no 
el Partit Socialista i 680 persones més que no sabem on estan. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Primer agrair el vot favorable de tots els grups municipals que han 
donat suport a aquesta moció. 
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En segon lloc, aclarir primer que res el tema, jo personalment vaig portar la moció grapada amb tres 
grapes, en un sobre, en un portafolis amb les 682 concretament, concretament signatures. 
 
Quan vaig donar-li a la funcionària em va dir “les he de fotocopiar totes, senyor Roig, per tant, si no li sap 
mal, passi a recollir-les després de la Comissió”. Vam tenir comissió d’Espai Públic, vaig anar baix i li vaig 
preguntar a la funcionària, dic “us ha anat bé que jo grapés això aquí?” Diu “sí, sí. Ho he fotocopiat tot i ja 
ho he passat”. Per tant, puc dir que jo vaig presentar els originals de les 682 fotocòpies. 
 
Per un altre costat dir que, evidentment, el reflex del que ha passat avui aquí, senyora Roigé, és que tots 
els partits de l’oposició li han dit el mateix argument i, per tant, molt errats no deuen ser. I també 
representem una part important, una part important dels tortosins i tortosines i, per tant, entenc que 
vostès haurien d’entendre que algo, algo de raó tenim quan tota l’oposició junta li està dient que aquesta 
mesura l’ha de tirar “atràs”. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. En tot cas, un aclariment respecte 
a les signatures, no se’ns han fet arribar, deu haver algun problema administratiu perquè com vostè sap, i 
si no ja li explico jo, sempre que s’entren signatures són validades pel Registre perquè abans hem tingut 
una moció entrada per signatures, aquesta sí que no és una moció popular, la seva és una moció d’un 
partit política però, en tot cas, si entren signatures s’han de validar si aquestes signatures són signatures 
que estan empadronades, són persones que estan empadronades a la ciutat de Tortosa, per exemple, 
aquesta que hem vist abans es va presentar amb 290 i pico i n’hi havia només de vàlides 250. Això també 
és una feina que fa directament l’apartat de l’Ajuntament corresponent. 
 
En aquest cas, la moció com va arribar i com consta a l’expedient, no constava amb aquestes signatures 
perquè sinó ho fem constar explícitament i, per tant, si hi ha algun error o alguna mancança mirarem de 
“subsanar-la”. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, per al·lusions, a la senyora 
Roigé dir-li que jo tinc tot el respecte per la ciutadania i tinc tot el respecte per la seva majoria absoluta, 
que és legítima. El que jo li reclamo a vostè i a vostès és que la usin d’una manera diferent, que la 
gestionin millor i que també tinguin respecte per allò que representem els regidors de l’oposició, que en 
conjunt són molts de vots, també, de molts tortosins i tortosines. 
 
I li recordo que és el que vostès es queixen, i els hi dono raó pel que fa a la majoria absoluta del Partit 
Popular al Madrid. Com la gestionen els de Madrid, doncs vostès moltes vegades haurien de mirar aquí 
que ho gestionen igual o pitjor que a Madrid, i és això el que li reclamo. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Jordan, bé, abans de recordar-los, només que avui 
s’han presentat 9 mocions, de les quals 2 només han estat votades per un regidor i 4 han estat 
aprovades. I si han estat aprovades han sigut pels vots d’aquesta majoria absoluta tan perversa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Respecte a la zona blava em ve ara al cap, no me’n recordo si 
és carrer València o carrer Castelló, quan hi ha l’encreuament amb rambla Catalunya que, al girar i agafar 
aquell carrer des de rambla Catalunya, pràcticament els cotxes que estan aparcats als dos costats, vull dir, 
és molt difícil passar en algunes ocasions. Que independentment del sentit de les votacions i de les 
mocions i això, si ho poden arreglar, arreglin-ho.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, concretament és el carrer València, senyor Monclús, que a més 
impedeix l’accés a un dels aparcaments, l’accés i la sortida a un dels aparcaments soterrats que hi ha a 
un edifici. 
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I estem al corrent, estem mirant-ho perquè jo crec que es tractaria de..., aquí no es tracta de que sigui 
zona blava o no, de si es pot aparcar o no es pot aparcar en aquell tram del carrer València, perquè si no 
impedeix la visibilitat. 
 
El pas estret pensem que en aquest cas concret es pot “”subsanar” si se suprimeixen dos o tres 
aparcaments i els hem de fer coincidir per a que també faciliti l’entrada i, sobretot, la sortida amb visibilitat 
de l’aparcament soterrat al carrer València, que és d’una comunitat de propietaris. 
 
Però en tot cas, gràcies pel suggeriment i ho tenim en compte. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: No, només, evidentment no he dit el nom de la funcionària, que 
no toca, que em va atendre. No, no, però dic que per favor, demano per favor que s’expliqui, s’aclareixi el 
tema perquè vull manifestar i reiterar que jo vaig presentar les 682 signatures. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Correcte. Això no és qüestió de noms, és qüestió d’un 
procediment. La funcionària potser ho va tramitar bé, aquella funcionària i desprès ha hagut algú altre que 
ha generat un problema. Però, en tot cas, sigui qui hagi sigut, la responsabilitat l’assumeix l’alcalde, com 
ha de ser. 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
23 - 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: 
 
- 08/2014, de 24 de febrer 
- 09/2014, de 26 de febrer (extraordinària i urgent) 
- 10/2014, de 03 de març 
- 11/2014, de 10 de març 
- 12/2014, de 17 de març  
- 13/2014, de 24 de març  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
De la 261/2014 a la 500/2014  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el Sr. Alcalde diu: Entre aquestes està inclòs el Decret 481/2004 de liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament de Tortosa i que se’n dóna compte de forma explícita i ja la tenen a la seva 
disposició. 
 
c) Donar compte de l’informe d’avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 
2/2012. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua dient el Sr. Alcalde: També donem compte de l’informe d’avaluació de compliment dels objectius 
que contempla la Llei orgànica 2/2012, que si recorden és la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
D’acord amb aquest informe de l’interventor remés al Ministeri, que el Ministeri retorna, el pressupost de 
l’exercici 2014 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord al que contempla el Pla econòmic 
financer, compleix l’objectiu de la regla de la despesa i el nivell de deute viu és de 44.239.831, 33€. I se’n 
dóna compte d’acord amb el requeriment que se’ns fa per part del Ministeri a aquesta sessió plenària. 
 
 
24 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
25- 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: Senyor alcalde, les meves preguntes són dos. Una fa referència a 
les obres que s’estan fent des de la sortida per Remolins cap a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bítem, aquestes obres contemplen la incorporació d’un carril bici per tal de que la gent de Bítem i, fins i 
tot, la gent que vulgui per allí transitar en bicicleta, si està previst?  
 
Facilitaria bastant no només als veïns de Bítem, sinó també una possible promoció turística d’aquella zona 
de Tortosa. 
 
I l’altra pregunta fa referència a una moció que es va presentar per part d’Iniciativa Entesa per Tortosa al 
Ple i que es va aprovar sobre la pobresa energètica. Ni des d’Alcaldia, ni des de la Comissió de Benestar 
Social se’ns ha facilitat un calendari d’actuacions o dates per començar-nos a reunir i a treballar. La meva 
pregunta és: quan es posarà en marxa aquesta taula sobre la pobresa energètica? Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Galiana, ara li contesto a les dos coses però, en 
tot cas, ara que ha intervingut m’ha fet memòria de l’última intervenció que vostè va fer al Ple reclamant 
una senyal de trànsit que deia que a la pujada Sant Francesc no estava ficada. Li vull recordar, com li vaig 
transmetre aquella mateixa nit al seu portaveu, que aquella senyal de trànsit que vostè deia que no estava 
ficada, sí que estava ficada. Ho dic per a que consti a l’acta, quan vostès ens fan els precs o les 
correccions, si les hem d’entomar les entomem i, si no, després li cedeixo la paraula. I si no, després 
també en deixem constància. 
 
Respecte a la moció de la pobresa energètica, l’informarà la regidora en comissió. Sé que n’han estat 
parlant, hem avançat. Sé que ens havíem ficat en contacte amb altres ajuntaments perquè hi vaig 
intervenir jo, precisament, en aquesta línia i segur que a la propera comissió informativa o a la que sigui, 
doncs li donaran un calendari, més o menys, perquè el que mirem és de fer actuacions que vagin, no 
coordinades però són mocions que s’estan aprovant a molts d’ajuntaments a la vegada. Em penso que 
també ja havíem fet un primer contacte amb les empreses subministradores d’energia a la ciutat però, en 
tot cas, li donaran complida explicació en la comissió informativa. 
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I respecte a les obres que es refereix de la sortida de Remolins, vull entendre que són les obres de la 
carretera que va des de Tortosa a Bítem. No contempla el carril bici perquè l’obra que s’està fent, com 
vostès han degut poder comprovar, perquè tenim el projecte aquí, que és una obra que està fent la 
Diputació de Tarragona amb més d’un milió d’euros de pressupost en plena crisi econòmica, cosa que es 
valora, té essencialment una primera actuació que va en termes a suplir tots els problemes de seguretat 
d’aquesta carretera, que vol dir que no s’actua íntegrament sobre tota la carretera, s’ha tingut que 
prioritzar, s’ha fet un pont nou, s’han tingut que fer les expropiacions en aquells trams més perillosos. I es 
va acordar en aquell moment de que tots els recursos que hi havia, s’havien de destinar a fer aquesta 
millora i que en una segona fase, quan es faci la resta, ja mirarem llavors d’encabir el carril bici, perquè 
tampoc no tenia sentit poder fer un carril bici només a trams, perquè encara, segurament, els temes de 
seguretat haguessin anat encara a pitjor.  
 
Però en tot cas, sap que aquest Govern és un ferm defensor dels carrils bici, no només de “boquilla”, sinó 
de que ho estem implementant i ahir, precisament, jo ho recordava en el marc de la jornada que es va fer 
de l’activitat física, jornada mundial de l’activitat física a Tortosa, és que aquest Govern municipal el que 
ha fet és que ha implantat diferents circuits urbans, però a la vegada, fonamental, hem ficat més de 6 
quilòmetres de carril bici i tenim l’ambició encara de fer-ne algun més abans de la finalització del mandat.  
Per tant, ho contemplem però en aquest moment tota l’actuació pressupostària s’ha destinat, 
essencialment, a millorar la seguretat d’uns trams que, com vostè també coneix, a una carretera que havia 
produït ja, dissortadament, alguns accidents. Moltes gràcies. 
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Molt breument. En primer lloc, agrair-li la diligència d’anar a 
mirar el de la senyal, que va ser molt ràpida, però jo el mateix matí vaig estar mirant-ho i que em se passi a 
mi, doncs, tothom ens podem equivocar i podem no veure-ho, però els cotxes que s’havien “atascat” i pels 
quals ens van avisar els veïns tampoc no es deu veure tan bé. Llavors passo de la pregunta al prec de que 
aquesta senyal, que sí que existeix i que no vaig veure jo ni els dos cotxes o tres que es van “atascar” en 
aquella setmana, que es fiqui d’una manera més visible o a un lloc que es vegi, previ a la sortida del carrer 
que fa botella. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: En tot cas, jo no en tinc constància d’aquest “atascament” d’aquests 
vehicles. No havia passat mai, no ha passat ara, potser també haurem de veure en quines condicions 
anaven circulant aquests conductors i quina infracció del trànsit van fer, perquè aquesta no és una moció 
que..., no és una senyal que es va ficar ni la setmana passada, ni el mes passat, ni fa 3 anys, fa molt de 
temps i, per tant, no ha hagut maig cap problema i entenc que no l’hi havia. Com també agraeixo que 
reconegui el seu error i que digui que la senyal estava ficada al lloc. Moltes gràcies. 
 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és una pregunta en relació a una campanya 
que des de l’equip de Govern s’ha fet i que crec que ha funcionat molt bé sobre el tema dels aparcaments 
a les voreres, no?, i que s’ha fet durant aquests últims temps. Diferents veïns ens han fet arribar si 
aquesta campanya podria arribar a alguns dels pobles del municipi. 
 
Abans comentava el tema de les competències, no sé si això s’ha de fer de les EMD’s o també es pot fer 
des dels pobles que no són EMD’s, però preguntar-li al respecte. I també, sobretot, al costat dels col·legis 
d’aquestes diferents poblacions, és la pregunta de si la duran a terme en aquests pobles. 
 
I després una altra, és en relació a una aprovació que es va fer també en aquest Ple que parlava de que es 
faria un registre, un cens sobre els pisos buits que estaven en mans dels bancs, com està el tema i si 
estan treballant en ell i si ens ho poden comunicar. Moltes gràcies. 
 
Seguidament respon el Sr. Alcalde: Sí, en aquest tema sí que li estem treballant, no sense moltíssima, 
sense moltíssima dificultat, entre altres coses, perquè algunes de les propietats que després ens consten 
que estan en mans dels bancs perquè el procediment serà molt llarg, perquè alguns també ho han 
traspassat a la Sareb i no ho han inscrit al Registre de la Propietat, ens estem trobant que no figuren ni a 
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l’element de més de control  que té l’Ajuntament de Tortosa que és el cadastre. Algunes vegades es 
canvien al Registre de la Propietat però no es canvien cadastralment les titularitats. I, per exemple, ens 
vam trobar en un cas així en un cas d’unes “vivendes” ocupades al carrer Mercaders número 4, que ja vam 
“solventar” i que precisament, una de les propietats que ens constava que estava a nom d’una entitat 
financera, no figurava inscrita. 
 
Per tant, ho estem fent. La Generalitat de Catalunya també està treballant i en part també s’està trobant 
amb les mateixes dificultats i, per tant, abans de fer i donar una xifra, ens n’hauríem d’assegurar perquè 
alguna de les xifres primeres que podem tenir inclús li sorprendria a vostè per reduïda, perquè ens en 
apareixen poques. 
 
Respecte al tema de la campanya, que vull recordar que no és una campanya puntual, sinó és una voluntat 
de mantenir les voreres per a que siguin ocupades pels propis vianants, i agraeixo que es faci el 
reconeixement, ha de ser extensible a tot el municipi. Les competències de policia són competències que 
no són, no corresponen a les EMD’s. Tanmateix, sí que és veritat que, si recorden dels convenis, és que 
l’alcalde president i l’EMD coordinarà l’acció de la policia en aquells temes de via pública a cada un dels 
pobles. 
 
Per tant, si hi ha en algun poble alguna situació concreta, que tinguin EMD’s, doncs, i tinguin voreres prop 
d’un col·legi, no crec recordar que n’hi hagi cap, no és el cas de Bítem, no és el cas de Jesús que no hi ha 
problema, podria ser el cas de Campredó, ja ho parlaríem però, en tot cas, a Campredó si recordo, la 
vorera no està feta entorn a tot el col·legi, està marcada però l’EMD està construint, està fent-ne trams 
però, en tot cas, sí que si ens fa arribar el suggeriment, no cal ni en comissió, verbalment a la regidora o 
regidors, segurament parlarem amb el president de l’EMD en concret, però aquesta és una voluntat 
perquè jo penso que sí que millora sensiblement la imatge de la ciutat i, a la vegada, la possibilitat de que 
els vianants desenvolupin la seva activitat en normalitat. 
 
 

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