
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
17 / 2014 

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

 
 
Tortosa, essent les vint hores del dia ú de 
setembre 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:        
 
− Ordinària 10/2014, de 05 de maig. 
− Extraordinària 12/2014, de 23 de maig. 
− Ordinària 13/2014, de 02 de juny.  
− Extraordinària 14/2014, d’11 de juny. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
02 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2014-GOV-
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K0402-000167.  
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Compte General relatiu a l’exercici 2013. 
 
04 - Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost a 30/06/2014. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord relativa a l’aprovació de les condicions que han de regir per a la 
concertació de diverses operacions d’endeutament per al refinançament de les operacions de 
crèdit concertades dins de l’àmbit del RD 4/2012. 
 
06 - Dictamen de proposta d’aprovació de la Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
07 - Dictamen de proposta de correcció d’errades de l’Ordenança reguladora dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
08 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
09 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per formalitzar l’abandonament de 
l’Ajuntament de la Federació de Municipis de Catalunya. 
  
10 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per sol·licitar la despolitització de les 
festes majors, populars i tradicionals de la ciutat. 
 
11 - Proposta del grup municipal iniciativa – Entesa per Tortosa per demanar un calendari de 
tancament per les centrals nuclears de l’Estat espanyol. 
 
12 - Proposta del grup municipal iniciativa – Entesa per Tortosa per a una elecció democràtica dels 
alcaldes i de les alcaldesses. 
 
13 - Proposta del grup municipal iniciativa – Entesa per Tortosa per reclamar uns trens dignes al 
nostre territori. 
 
14 - Proposta del grup municipal iniciativa – Entesa per Tortosa per l’agilització de la redacció del 
Pla local d’habitatge i la creació d’un Pla de rehabilitació integral. 
 
15 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la millora de la 
comunicació ciutadania – Ajuntament i per a la intervenció ràpida a l’espai públic. 
 
16 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per reclamar trens dignes al 
nostre territori. 
 
17 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per reclamar millores 
ferroviàries a les Terres de l’Ebre. 
 
18 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per aprovar determinades 
rebaixes en diferents impostos i taxes municipals de l’Ajuntament de Tortosa. 
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19 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per instar a l’equip de Govern 
que implementi les accions aprovades per aquest plenari en la moció de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca de 3 de febrer de 2014. 
 
20 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a que els aparcaments de 
la plaça d’Alfonso, de la plaça del Carrilet i el futur aparcament del carrer Montcada, ofereixin la 
primera hora d’estacionament gratuïta als clients del comerç local. 
 
21 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per la defensa del dret a 
decidir dels ciutadans i ciutadanes de Tortosa respecte a la confecció dels pressupostos municipals 
mitjançant la posada en marxa dels pressupostos participatius. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
22 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions 
de l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 33/2014, de 25/07 (extraordinària i urgent). 
- 34/2014, de 28/07. 
- 35/2014, de 04/08. 
- 36/2014, de 11/08. 
- 37/2014, de 18/08. 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1610/2014 a la 1912/2014. 
 
23 - Informes de l’Alcaldia.  
 
24 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 10/2014, de 05 de maig. 
− Extraordinària 12/2014, de 23 de maig. 
− Ordinària 13/2014, de 02 de juny.  
− Extraordinària 14/2014, d’11 de juny. 
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*-*-* 
 
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i ordenar 
la transcripció al llibre d’actes.  
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 30 
DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2014-GOV-K0402-000167. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 89/2014, realitzada pels agents de la Direcció General de la Guardia 
Civil núm. TIP P60014D i TIP N44235K, en  data 21 de març de 2014, a les 20:00 hores al Sra. 
Pacheco Montserrat, Yessica, amb NIE 39929045X i domicili a Raval de la Llet, finca Can Colomer, 
de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en 
l'esmentada acta s'identifica la raça pitbull terrier per les infraccions següents: 
 
Tenir  el gos sense la llicència municipal. 
 
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 

Tenir  el gos sense la llicència municipal i no inscriure el gos al registre 
específic del cens municipal. 

Art. 7.2 a) 

 
L’Alcaldia en data 9 d'abril de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sra. Pacheco Montserrat, Yessica en qualitat de posseïdora del gos 
pitbull terrier. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò 
que disposa l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador.  
 
Atès que no s'han presentat al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest 
sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el 
valor probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls 
reconeix com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
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Infracció: Tipificació 
Tenir  el gos sense la llicència municipal i no inscriure el 
gos al registre específic del cens municipal. 

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

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 
Tenir  el gos sense la llicència municipal i no inscriure el 
gos al registre específic del cens municipal. 

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

 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Sra. Pacheco Montserrat, Yessica, en qualitat de 
responsable el dia dels fets del gos de raça pitbull terrier. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, 
de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, del procediment administratiu sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sra. Pacheco Montserrat, Yessica, responsable de les infraccions comeses als articles  
7.2 a) de la Llei 10/1999 e 30 de juliol, de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sra. Pacheco Montserrat, Yessica, en funció de les infraccions comeses, i en 
concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 150,20 € 
T O T A L  150,20 € 

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

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

 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL RELATIU A L’EXERCICI 
2013. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'expedient relatiu al Compte General de l'Ajuntament de Tortosa, corresponent a l'exercici 
2013. 
 
Vists l'informe emès en data 28 de maig de 2014 per l'interventor d'aquest Ajuntament. 
 
L'expedient corresponent, que conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos 
que determina la legislació d'hisendes locals, ha estat informat per la Comissió Especial de 
Comptes en sessió de data 30 de maig de 2014, i ha estat exposat al públic amb la publicació de 
l'edicte corresponent al BOPT i al tauler d'anuncis de la corporació durant el període reglamentari 
sense que s'hagi formulat cap reclamació, al·legació ni observació. 
 
Atès allò que preveuen els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar definitivament el Compte General de l'Ajuntament de Tortosa corresponent a 
l'exercici 2013, integrat pels comptes del propi Ajuntament i els Comptes Anuals de l'Entitat Pública 
Empresarial Local l'Hospital de la Santa Creu de Tortosa i de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal GESAT SAM, Tortosa Salut SL, GUMTSA SAU, Tortosasport SL, Tortosa Media 
SL i Tortosa Innova SL. 
 
Segon - Lliurar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la documentació pertinent relativa al 
Compte General esmentat.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde, Ferran Bel i Accensi: També és un tema ja 
dictaminat en la Comissió d’Hisenda. Ja es va aprovar en el seu moment, ha estat a exposició 
pública, no s’ha presentat cap al·legació i ara el que fem és l’aprovació definitiva per a la publicació i 
complint els terminis que la llei estableix. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, és per anunciar la nostra abstenció al 
punt tercer i al quart. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde, nosaltres també ens 
abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde, sí, per manifestar la nostra abstenció 
al punt quatre. 
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Intervenció del Sr. Alcalde  
Seguidament el senyor alcalde pregunta: Al punt tres? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Al punt tres. 
 
 

*-*-* 
 
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).  
 
 
 
 
04 - DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30/06/2014. 
 
Per l’Alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost d’aquest 
Ajuntament a 30 de juny de 2014, segons s’exposa seguidament: 
 
 
... /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/... 
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23.920.038,37 

-72.111,90 

-15.375.298,54 

-65.771,92 

-140.000,00 

-184.976,53 

-4.688.172,56 

5.831.602,44 

3.252.755,88 

-5.165.077,52 

-1.533.730,49 

1.045.748,49 

1.087.349,71 

-2.631.882,32 

3.686.040,94 

-893.575,30 

7.702.840,76 

1.313.700,15 
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EAT Ajuntament de Tortosa      Data obtenció 04/08/2014 12:07:04  
            
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2014 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014  Pàg. 1  
            

Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS   Previsions inicials Modificacions Previsions 
definitives Drets nets Ingressos realitzats Devolucions 

d´ingressos 
Recaptació 

líquida Pendent de cobr. Estat d´execució 

CAPÍTOL                      
1 Impostos directes  14.301.254,80   14.301.254,80 11.669.372,48 3.654.628,14 416,91 3.654.211,23 8.015.161,25

2 Impostos indirectes  140.000,00   140.000,00 67.888,10 69.584,36 1.696,26 67.888,10   
3 Taxes, preus públics i altres ingressos  5.701.351,48 768.306,99 6.469.658,47 4.935.927,98 2.254.248,39 13.967,87 2.240.280,52 2.695.647,46

4 Transferències corrents  9.285.032,96 785.662,24 10.070.695,20 4.905.617,68 4.337.186,60 33.851,06 4.303.335,54 602.282,14

5 Ingressos patrimonials  855.769,63 352.703,95 1.208.473,58 314.898,28 20.404,88   20.404,88 294.493,40

6 Alienació d´inversions reals  140.000,00   140.000,00           
7 Transferències de capital  393.588,73 60.998,00 454.586,73 269.610,20 269.610,20   269.610,20   
8 Actius financers  107.000,00 4.581.778,43 4.688.778,43 605,87 605,87   605,87   
9 Passius financers         -65.771,92   65.771,92 -65.771,92   

  Suma total ingressos 30.923.997,60 6.549.449,61 37.473.447,21 22.098.148,67 10.606.268,44 115.704,02 10.490.564,42 11.607.584,25

            
PRESSUPOST DE DESPESES 2014          
            

Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS   Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions 
reconegudes Pag. realitzats Reintegr. de 

despeses Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució 

CAPÍTOL                       
1 Despeses de personal   9.688.756,92 589.793,37 10.278.550,29 4.446.947,85 4.455.289,55 8.341,70 4.446.947,85   
2 Despeses corrents en béns i serveis   10.523.876,20 682.652,96 11.206.529,16 3.503.688,40 2.124.164,47 110,90 2.124.053,57 1.379.634,83

3 Despeses financeres   1.845.516,46   1.845.516,46 758.166,75 758.057,03 82,20 757.974,83 191,92

4 Transferències corrents   2.595.944,70 32.752,36 2.628.697,06 1.582.948,57 1.115.147,17   1.115.147,17 467.801,40

6 Inversions   818.588,73 3.080.890,32 3.899.479,05 213.438,11 174.670,38   174.670,38 38.767,73

7 Transferències de capital   219.610,00 2.163.360,60 2.382.970,60 1.069.270,45 158.354,85   158.354,85 910.915,60

8 Actius financers   4.000,00   4.000,00 4.000,00 4.000,00   4.000,00     
9 Passius financers   5.227.704,59   5.227.704,59 1.974.948,71 1.974.948,71   1.974.948,71   

  Suma total despeses 30.923.997,60 6.549.449,61 37.473.447,21 13.553.408,84 10.764.632,16 8.534,80 10.756.097,36 2.797.311,48

            
            

  Diferència    8.544.739,83 -158.363,72 107.169,22 -265.532,94 8.810.272,77 8.544.739,83 



 
 
El Ple en pren coneixement i queda assabentat. 
 

*-*-* 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE HAN DE REGIR 
PER A LA CONCERTACIÓ DE DIVERSES OPERACIONS D’ENDEUTAMENT PER AL REFINANÇAMENT DE LES 
OPERACIONS DE CRÈDIT CONCERTADES DINS DE L’ÀMBIT DEL RD 4/2012. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ I - Per Decret de data 1 d'agost s'incoa expedient per al refinançament de les operacions de crèdit del RD-
llei 4/2012 d'acord amb la següent relació de fets: 
 
1. “ Mitjançant el fons per al finançament dels pagaments a proveïdors del RD-llei 4/2012, es van 

concertar 11 operacions de crèdit en diferents entitats bancàries per import total de 12.675.981,18 
euros. 

 
2. RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la 

eficiència, pel qual es permet a les entitats locals que concerten noves operacions d'endeutament per 
cancel·lar parcial o totalment el seu deute pendent amb el Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors sempre que les noves operacions compleixin els següents requisits: 

 
Han de tenir el mateix termini d'amortització. 
Els plans d'ajust aprovats, han de mantenir la seva vigència. 
S'ha de generar una disminució de la càrrega financera. 
No poden incorporar la garantia de la participació en els tributs de l'Estat. 
Han de destinar-se a l'amortització anticipada total o parcial dels préstecs refinançats. 
Per a la formalització de les noves operacions s'ha de sol·licitar autorització al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
En cas d'incompliment del termini mig màxim establert per al pagament a proveïdors, l'estalvi financer que 
es generi s'ha de destinar a reduir el deute comercial. 
En cas que l'exercici 2013 es presenti en estalvi net negatiu o endeutament superior al 75% dels ingressos 
corrents liquidats, el Ple de l'Ajuntament ha d'aprovar un pla de sanejament financer o de reducció del 
deute per a corregir, en el termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament. En 
el cas de l'Ajuntament de Tortosa, per baix del 110% dels ingressos corrents liquidats.” 

 
II - Vist l'informe 016/2014 de data 1 d'agost de 2014 de la tresorera, fiscalitzat de conformitat per 
l'interventor, i l'informe 51 de data 8 d'agost de 2014 del secretari accidental. 
 
Fonaments de dret 
 
RDL 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la 
eficiència. 
 
Article 22.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 27 
d’agost de 2014.  
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
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PRIMER - Sol·licitar oferta de BBVA, Caixabank, Catalunya Caixa, Banc de Sabadell, Banco Santander, 
Bankia, Cajamar, Banco Popular i Bankinter d'acord amb les següents condicions: 
 

Import dels 
préstecs 

Amortització trimestral. Sistema d’amortització constant per trimestres vençuts, 
excepte l'última quota que el venciment no podrà superar el dia 29/05/2022) 

1.538.028,95 29 quotes de 51.267,63 i una última quota de 51.267,68 

2.602.168,23 29 quotes de  86.738,94 i una última quota de 86.738,97 

1.541.994,32 29 quotes de  51.399,81 i una última quota de 51.399,83 

1.537.376,85 29 quotes de  51.245,90 i una última quota de 51.245,75 

2.510.298,15 29 quotes de  83.676,61 i una última quota de 83.676,46 

1.295.572,78 29 quotes de  43.185,76 i una última quota de 43.185,74 

858.293,06 29 quotes de  28.609,77 i una última quota de 28.609,73 
 

Termini: 7 anys 

Liquidacions: Trimestral. (Trimestres vençuts) 

Tipus d'interès: Variable. Euribor a 3 mesos + diferencial, sense arrodoniment. Revisions trimestrals 

La present operació estarà exempta de comissions d'obertura, cancel·lació, amortització 
anticipada o qualsevol altre tipus de comissió. Comissions: 

Formalització: Davant de fedatari municipal o a càrrec de l'entitat adjudicatària en altres supòsits. 

Sense clàusula d’arrodoniment centesimal del tipus d'interès resultant. 

Cal indicar expressament en l'oferta la base de càlcul dels interessos: any natural o any comercial. 

No s'admetran ofertes per quantitats diferents a l'import total de l'operació, ni altres variants diferents a 
les condicions econòmiques que s'han expressat o que estableixin paràmetres que no es puguin avaluar 
en el moment de concertar l'operació per dependre de circumstàncies futures del mercat financer com 
proposicions amb múltiples índexs o productes estructurats clàssics o complexes. S'exclouran 
expressament les operacions condicionades a la contractació de cobertures de tipus d'interès i aquelles 
que estableixin imports i períodes mínims per a l'amortització anticipada. 

 

SEGON - Notificar la present resolució a les entitats financeres abans esmentades.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde, Ferran Bel i Accensi: És un tema també que se’ls hi 
va explicar a la comissió informativa. Simplement, fem l’expedient. El Govern central ha donat la possibilitat 
de que aquells crèdits que es van aprovar a un tipus d’interès fix per pagar als proveïdors en unes entitats 
financeres, que van ser les que ells van decidir en el seu moment, que ara es podria renegociar. 
 
La veritat és que no és fàcil la renegociació, perquè a aquestes entitats financeres no se’ls hi dóna cap 
incentiu, però nosaltres pensem que si hi ha la possibilitat de fer-ho, més enllà de la reducció del tipus 
d’interès de 160 punts bàsics que ja vam sol·licitar i que ja tenim en aplicació a partir d’aquests mes, 
doncs, si es poden millorar aquestes condicions financeres, al menys intentar-ho. 
 
És simplement, com que a la vegada és possible que no totes les entitats financeres s’hagin de mantenir i 
seria la possibilitat de que alguna s’hagués de canviar la entitat financera, les condicions són les mateixes, 
el pla d’amortització és el mateix, però fem un procediment i és el que procedim ara, simplement, a 
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aprovació. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde, companyes i companys, ja ho ha dit 
l’alcalde, no?, però voldria repetir que a l’any 2012 l’Estat ens obligava a pagar, aproximadament, uns 13 
milions d’euros que devíem a les empreses i, com no teníem prou diners, llavors vam estar obligats a 
demanar aquests diners a diferents entitats bancàries. Ens cobren uns interessos, aproximadament, sobre 
el 6% i, capital més interessos, això s’ha d’acabar de tornar l’any 2022. 
 
Bé, avui reglamentàriament, el que es tracta és d’aprovar pel Ple l’autorització per iniciar la negociació amb 
la banca per veure si ens rebaixen el tipus d’interès. I el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya votarem afirmativament a aquest punt per veure si ens estalvien “algo” en els interessos, de la 
gran quantitat de deutes que ens han portat els diferents alcaldes, des de fa anys, a l’Ajuntament o a la 
ciutat de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. Només una matisació. 
 
Aquests deutes no són dels alcaldes. Són, en tot cas, dels equips de Govern, que també va estar Esquerra 
Republicana amb l’alcalde Sabaté i amb mi mateix durant 4 anys, quatre anys que jo valoro molt 
positivament, no sé que valora Esquerra Republicana, però nosaltres valorem positivament i, per tant, els 
deutes són de l’Ajuntament i si vols dels diferents equips de Govern. 
 
I una segona matisació, també només a efectes d’acta: no estem pagant el 6%. Vostè..., ni 
aproximadament, vostè haurà entès que vam aprovar fa unes setmanes una aplicació que representava 
160 punts bàsics menys de tipus d’interès, per tant, ara en cap cas s’està pagant més del 5% per cap 
d’aquests préstecs, en alguns casos inclús una miqueta menys. Per tant, per ser justos, se’ns va imposar, 
no se’ns van deixar triar ni les condicions financeres, ni les entitats financeres, però no estem pagant el 6% 
perquè sinó estaríem enganyant a la gent. No arriba en cap cas al 5%, que a mi em pareix excessiu. Però 
hem de ser rigorosos en el plantejament. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ VALORADA DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA.. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La Relació de llocs de treball, és una conseqüència del principi constitucional d’autoorganització de les 
administracions (article 103 de la Constitució). La concreció d’aquesta potestat administrativa dels 
municipis està reconeguda en l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. Aquesta potestat d’autoorganització i l’elevada discrecionalitat tècnica que comporta estan subjectes 
als límits legalment establerts i, en tot cas, han de respectar l’ordenament jurídic vigent. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, assenyala en el seu article 90.2: ‘Les 
corporacions locals han de formar la relació de tots els llocs de treball existents en la seva organització, en 
els termes previstos a la legislació bàsica sobre funció pública.’ 
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D’acord amb l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. ‘Les 
administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups 
de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.’ 
 
El Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de 
l’Administració local, en el seu article 4.2, assenyala que els estudis de valoració de llocs de treball han de 
ser obligatòriament previs a qualsevol assignació de quantitat a través del complement específic: 
 
‘L’establiment o modificació del complement específic exigirà, amb caràcter previ, que per la corporació 
s’efectuï una valoració del lloc de treball atenent a les circumstàncies expressades en el número 1 d’aquest 
article.’ 
 
Els objectius específics que l’Administració ha d’aconseguir a través de la confecció de la Relació valorada de 
llocs de treball són de dos tipus: 
 
a) De legalitat: l’aplicació de les condicions legals per valorar el nivell de cada lloc i concretar les quanties 
dels complements de destinació i específic s’hauran de fonamentar a través de l’anàlisi i valoració dels 
diferents llocs de treball, en termes d’igualtat i objectivitat per a tots els llocs. 
 
b) De racionalitat organitzativa: la solvència tècnica del procediment de classificació i valoració de llocs és la 
que ha de legitimar la idoneïtat de la proposta de nivells i complements de destinació i específic. 
 
Vist l’expedient 2014-RRH-C0501-000001, relatiu a la Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Tortosa. 2014. 
 
Vista la documentació relativa a la Relació valorada dels llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa, que tot 
seguit s’especifica. 
 
1. Memòria. 
 
2. Procediment. 
 
Inclou annexos sobre: 
I) Manual de valoració de llocs de treball de la Diputació de Tarragona 
II) Taula de dades de puntuacions dels 14 subfactors per cada un dels 77 llocs de treball. 
III) Fitxes de la relació valorada de llocs de treball. 
 
3. Organigrama 
 
De conformitat amb l’article 37.1.b i c de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
són matèries objecte de negociació, ‘La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels 
funcionaris, i les normes que fixin els criteris generals en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes de 
classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de recursos humans.’ 
 
Vistes les Actes números 1/2014 a 8/2014, de dates 16 de juny, 20 de juny, 27 de juny, 1 de juliol, 2 de 
juliol, 3 de juliol, 4 de juliol i 8 de juliol de 2014, de la Comissió de Treball RPT Ajuntament de Tortosa, 
relatives a la negociació de la Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa, signades per 
tots els membres. 
 
Vista l’Acta número 1/2014, signada per tots els membres, de data 14 de juliol de 2014, a les 14.00h, de 
l’Assemblea de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Tortosa, relativa a l’assemblea que va tenir 
lloc al Saló de plens d’aquesta corporació, en la qual es va informar al personal municipal assistent sobre la 
proposta de Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa, el mètode de valoració utilitzat i 
la seva aplicació a les retribucions. A les 14.30 h. es procedeix a la votació de la proposta mitjançant urna 
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tancada i vot secret. Finalment, a les 14.45 h. es procedeix a l’escrutini dels vots dels 128 treballadors i 
treballadores que han exercit el vot sobre una llista total de 194, amb els següents resultats: 
 
- Participació: 66% 
- Vots a favor: 118 (92%). 
- Vots en contra: 10 (8%). 
 
Vista l’Acta 1/2014, de data 1 d’agost de 2014, de la Mesa per a la negociació d’aquelles matèries i 
condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Tortosa, en la qual 
s’adopta el següent acord: 1. Aprovar, per unanimitat, la Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Tortosa. Aquesta Acta duu annexa una taula general de la Relació valorada de llocs de treball en la qual 
s’especifiquen: ordre, grup, lloc de treball, les puntuacions en els 3 factors desglossades en els 14 
subfactors corresponents, i el salari brut total. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia 1994/2014, de 18 d’agost de 2014, per la qual s’incoa expedient relatiu a la 
tramitació de Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa. 2014, i se sol·licita al 
Departament de Recursos Humans informe de costos i existència de consignació pressupostària suficient 
per fer front a la despesa i de les condicions particulars que justifiquen aquesta tramitació. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia 2035/2014, de data 25 d’agost, relativa a l’aprovació de la modificació 
pressupostària per transferència de crèdit número 19/14, esmentada anteriorment. 
 
Vist l’informe emès pel cap del Departament de Recursos Humans de data 26 d’agost de 2014 i referència 
S-2014-RRH-000251, en el qual consta que existeix consignació pressupostària suficient per fer front al 
finançament de les despeses salarials (retribucions complementàries) i de cotització empresarial derivades 
de l’aplicació de la proposta de Relació valorada de llocs de treball a l’Ajuntament de Tortosa, entre l’1 
d’octubre de 2014 i el 31 de desembre de 2014. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal, de data 26 d’agost de 2014 i núm. 422/2014, amb nota 
d’objeccions sense efectes suspensius. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 27 d’agost de 
2014. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar la proposta de Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
SEGON - La data d’efectes econòmics i organitzatius d’aplicació de la Relació valorada de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Tortosa serà l’1 d’octubre de 2014. 
 
TERCER - En el cas que el salari brut anual, exclosos els triennis, proposat per aquesta Relació de llocs de 
treball per a un lloc de treball sigui inferior al que percep en l’actualitat la persona concreta que l’ocupa, aquest 
no es modificarà a la baixa. La possible disminució de les retribucions serà compensada amb un 
complement personal transitori (CPT) per la diferència entre el total de la remuneració que percep 
actualment l’empleat/da públic/a i el total de la remuneració proposada a aquesta Relació. Els successius 
increments retributius seran absorbibles pel CPT fins que quedi compensada la diferència. 
 
QUART - Publicar la Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa en el Butlletí Oficial de la 
Província.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Més enllà de la valoració que pugui fer, cedeixo la paraula per a 
que en relativa brevetat, la veritat és que és un tema molt important, però amb relativa brevetat la regidora 
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responsable de l’àrea de règim intern de l’Ajuntament, de Serveis Centrals, perdó, pugui plantejar la 
proposta que ja coneixen en comissió i que també n’hem parlat en Junta de Portaveus. 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la tinenta d’alcalde i regidora de Serveis Centrals, Sra. Matilde 
Villarroya i Martínez: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com saben és un tema que hem portat, 
porta molt temps dintre l’Ajuntament. Hi ha hagut diferents intents infructuosos de dur a terme una relació 
valorada de llocs de treball i avui ens complau poder-la portar al Ple amb el suport total i unànime de tot el 
Comitè d’Empresa i l’equip que la presenta. 
 
La relació valorada de llocs de treball, segons l’article 74 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, és una de 
les obligacions que tenen les administracions públiques de crear per organitzar aquestes administracions, 
de manera que quedin tots els seus llocs de treball definits i plasmats a través de les seves funcions i les 
seves necessitats i els seus requeriments. 
 
Actualment això no existeix a l’Ajuntament de Tortosa, la qual cosa genera un desequilibri important entre 
les diferents persones que ocupen iguals llocs de treball, és a dir, ens trobem en una situació en que 
persones que estan fent la mateixa feina, duent a terme la mateixa feina, estan cobrant salaris diferents. El 
motiu és que al no existir una relació valorada de llocs de treball aquestes retribucions queden totalment 
arbitràries i una mica a criteri de qui en aquell moment està ocupant el lloc de treball, ai, està ocupant la 
direcció de departaments o la direcció política. 
 
En aquest sentit, ens vam ficar mans en l’obra i vam fer un primer intent en el passat mandat, que va ser 
infructuós per diferents motius. I entendran que això, malgrat sembla molt obvi i sembla molt senzill, ha 
costat moltíssim de dur a terme, entre altres coses perquè arribar a un acord és molt complicat. 
 
Finalment podem dir que hem obtingut la unanimitat i hem seguit un procediment que es va iniciar amb un 
procés mitjançant el qual els propis treballadors definien, mitjançant una fitxa, el seu lloc de treball. I a 
partit d’aquí, a través del suport que hem obtingut de la Diputació de Tarragona i els professors de la 
Universitat Rovira i Virgili, s’ha arribat a elaborar el que és una valoració de llocs de treball. 
 
La valoració de llocs de treball consta de diferents factors. Consta dels factors de responsabilitats, en els 
quals figuren, entre altres coses, el tipus de treball que es realitza en un lloc de treball; consta també la 
responsabilitat patrimonial, la responsabilitat econòmica, la responsabilitat sobre persones al seu càrrec i 
el tipus de feina que fan les persones al seu càrrec. Això representa un total de 400 punts. 
 
Tot seguit tenim el que són els factors d’habilitats, en els quals entra el que és formació requerida per al 
lloc de treball, formació addicional per ocupar el lloc de treball i formació que requereix d’actualització 
d’aquest lloc de treball. Tanmateix, surt l’experiència necessària per ocupar el lloc de treball. 
 
I finalment figuren el que s’anomena les condicions de treball, en les quals també es valora el que són 
temes de perillositat, temes de condicions ambientals, temes d’esforç físic i d’esforç mental. Tot plegat això 
representa un total de 850 punts.  
 
Cada lloc de treball és puntuat en funció d’aquests subfactors i finalment el que s’aconsegueix és tenir una 
ordenació dels requeriments de tots aquests llocs de treball, de manera que a l’Ajuntament de Tortosa el 
que s’ha aconseguit és una llista de 77 llocs de treball, cadascun dels quals amb les seves puntuacions i, 
per tant, podem saber quins requereixen un tipus d’esforç, quins requereixen un altre, quins tenen unes 
condicions. I això, a la vegada, el que després ens permet és associar una categoria laboral, uns 
complements de destins i uns complements específics que determinaran quina serà la retribució final 
d’aquest lloc de treball. 
 
Què s’aconsegueix amb això? Doncs, el que s’aconsegueix és realment tenir una visió objectiva del lloc de 
treball, de manera que qualsevol persona que vingui a treballar a l’Ajuntament de Tortosa serà capaç de 
saber prèviament quins són els requeriments d’aquest lloc, quines són les funcions a realitzar i, a més a 
més, quin serà el seu salari, de manera que ja no quedarà de manera arbitrària definit per ningú, sinó que 
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simplement tindrà que anar a la relació de llocs de treball i allí veurà exactament què seran aquests 
requeriments i aquestes compensacions associades. 
 
El procediment es va realitzar, com he dit ja, a través de la Diputació de Tarragona i la URV i, finalment, la 
relació obtinguda ha estat portada, encara que no és obligatori, hem buscat el consens del Comitè 
d’Empresa i la Junta de Personal i hem obtingut el suport unànime de tots els membres. 
 
A la vegada, no sols això sinó que el Comitè ho va voler sotmetre a l’assemblea de tots els treballadors, 
amb el qual es va obtenir una majoria del 92% dels treballadors que van optar pel “sí” a aquesta relació 
valorada de llocs de treball. 
 
I això què ens permetrà? Doncs, això ens permetrà, principalment, a l’Ajuntament de Tortosa tenir una eina 
suficient per organitzar i ordenar l’Ajuntament. S’ha creat l’organigrama en el qual s’han repartit tots els 
llocs de treball a cadascuna de les àrees funcionals i per tant tothom sap a quina àrea funcional pertany. 
Facilita també tot el que són els processos de dotació de llocs de treball, cada vegada que s’hagin 
d’elaborar unes bosses de treball o unes bases de dotació de lloc de treball existeixen els criteris, els 
requisits indispensables, per tant, totes seran iguals per a un mateix lloc de treball, no estaran al criteri de 
la persona que faci la selecció, sinó que existirà els criteris i els requisits mínims per ocupar un lloc de 
treball. 
 
I finalment, existirà també una retribució específica i de destí corresponent a cada lloc de treball. I amb això 
facilitarà molt més tot el que és el procés de gestió del propi Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar la nostra abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, la relació valorada de 
llocs de treball del nostre Ajuntament era una demanda que feia molt de temps, molts d’anys, per tots els 
grups municipals s’havia realitzat. 
 
Pensem que el que es porta avui a terme, l’aprovació d’avui és una actuació positiva, correcta, una 
actuació correcta del Govern municipal i concretament també de la regidora responsable de l’àrea de 
personal, a més a més, amb l’assessorament de la Diputació i de la Universitat Rovira i Virgili, que crec que 
també és important ressaltar-ho, i també, evidentment, amb el consens, com aquí ha dit ara mateix la 
senyora Villarroya, del 92% dels treballadors que han votat favorablement. 
 
Segurament és millorable, abans ho hem comentat a la Junta de Portaveus, però de totes maneres, 
evidentment, pensem que és un gran pas, un primer pas molt important. I en aquest sentit, com a oposició 
que sempre hem dit que volem ser constructius, avui votem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde, al nostre grup també ens felicitem tots 
plegats de que això passat, i felicitem a la regidora i a l’equip de Govern en aquest cas perquè ja era hora 
de que donéssim compliment, doncs, a unes normes de l’any 85 i de l’any 2007 que ens demanaven que 
això es fes, s’ha fet ara, fantàstic, i que tinguéssim relacionats els 77 llocs diferents de treball que té 
l’Ajuntament. Per tant, molt bé i el nostre vot és positiu. 
 
Potser només ens queda el dubte que ens explicava la regidora, que hi havia un informe de l’interventor 
que excloïa a la Policia Municipal. Ens sembla que ells també són treballadors municipals i que s’hagués 
tingut que incloure aquí, però bé, endavant i felicitats. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Evidentment, com ja s’ha dit en aquest 
plenari, és una bona tasca el que s’ha fet, i per tant nosaltres, més enllà de que com a document, tot 
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document és millorable i esmenable en quant, inclús, en procediment, però donat que té el vot a favor del 
92% de l’assemblea de treballadors i, per un altre costat, la unanimitat dels membres de la Junta de 
Personal i Comitè d’Empresa, el nostre vot serà favorable.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltíssimes gràcies. Jo també voldria fer algun comentari final, 
però en tot cas, una clarificació a la proposta, bé, o a la pregunta, entenia, del senyor Monclús en quant a la 
possibilitat d’incloure o no a la Policia Local. 
 
Segurament a mi també m’hagués agradat incloure a la Policia Local, però tradicionalment la Policia Local 
ha tingut un espai de negociació, també de relacions laborals, a part de la resta de la casa. De fet, ells 
tenen un Pacte de condicions laborals que no expira fins el 31 de desembre d’aquest any i, per tant, el que 
vam acordar amb els propis sindicats, amb els propis representants de treballadors i també amb la pròpia 
Intervenció municipal és que també seria bo que hagués aquesta relació valorada de llocs de treball, que 
això voldria canviar l’espai de negociació amb la Policia Local. Fins ara la Policia Local ha anat negociant 
les seves condicions de treball en relació a l’empresa sempre tenint com a referència als Mossos 
d’Esquadra, aquesta era la seva gran demanda i en això hem arribat a acords, però sí que seria bo iniciar 
un procés de tenir una valoració pròpia de la Policia Local, però això no ho podíem emmarcar ni encabir en 
la relació de o pacte de condicions laborals que encara tenim vigents fins a 31 de desembre. 
 
Per tant, segurament al llarg de l’exercici proper, seria un bon moment per seure’s amb la Policia Local i fer 
una valoració de llocs de treball específica de la Policia Local que, efectivament, té moltíssimes 
peculiaritats i que a altres institucions i a altres nivells d’administració, sempre la policia ha tingut una 
valoració de llocs de treball pròpia o específica.  
 
Per tant, avui és un gran pas, coincideixo amb tots vostès, ja tenim per primera vegada la primera valoració 
de llocs de treball. Jo així ho vaig expressar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal en les diferents 
reunions que vaig tenir i ho he expressat avui quan ho he presentat a la premsa. Segur que és millorable, 
segur que els futurs equips de Govern podran millorar-ho en base a “algo” que existeix, fins ara no existia i, 
per tant, més enllà de totes les bondats que ha dit la regidora responsable de l’àrea, jo crec que el que 
aconseguirem és que tothom que faci la mateixa feina cobri per igual i que tothom sàpiga quina és la seva 
feina i què és el que ha de cobrar de forma prèvia. 
 
Es millorarà, això ja els hi he comentat en Junta de Portaveus, no té una temporalitat una relació valorada 
de llocs de treball. Mentre no se n’aprovi una altra, aquesta serà la vigent. Jo crec que quan hagin passat 
uns anys o uns mesos d’experiència d’aquesta, es podran fer correccions parcials o globals.  
 
Però en tot cas, jo per acabar sí que voldria agrair la dedicació de la regidora Matilde Villarroya en aquest 
funció que ja va iniciar-se en l’anterior mandat amb la definició de tot l’organigrama de la casa. També a 
tots els membres del departament de personal de l’Ajuntament de Tortosa, a tots els caps de servei 
d’aquest departament, l’actual i també l’anterior, a tots els membres del “staff” de l’Ajuntament que ha 
estat intentant polir tota aquesta relació valorada, evidentment, a totes les persones externes a la casa que 
han contribuït. I sincerament, també vull agrair la implicació, el treball, la dedicació de tots els membres de 
la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, tant a títol dels diferents sindicats representats com a 
cadascun a títol individual.  
 
No era fàcil fer una valoració de llocs de treball, nosaltres ja ho vam dir a l’anterior mandat. Si la fèiem 
seria amb el consens de les parts implicades, sinó seria molt dur fer una valoració de llocs de treball en 
aquestes condicions. I a la vegada, també ho hem de dir, que ho hem fet segurament en un moment 
econòmic molt difícil, en moments de bonança econòmica segurament s’hagués pogut fer amb més 
facilitat. Doncs bé, gràcies a tots els implicats això avui és una realitat. També agraeixo el vot favorable de 
tots els que avui ho han expressat en aquests termes. 
 
 

*-*-* 
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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 de PxC. 
 
 
 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS 
QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que l’Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de 
Tortosa va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 2 de desembre de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona núm. 58, d’11 de març de 2014. 
 
Vist que en el procés d’inscripció dels fitxers en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades ha detectat algunes incidències en els documents que conformen 
l’expedient (certificats d’inscripció en el Registre, Ordenança reguladora i Document de Seguretat) fruit 
d’errors materials en la redacció, fets saber en escrit registrat al Registre d’Entrada el dia 30 de juliol 
d’enguany, núm. 8827. 
 
Vist que en les actuacions internes de control instades per l’auditoria externa biennal de l’empresa 
PróXXIma s’han observat també algunes errades de redacció entre l’Ordenança citada i els documents que 
conformen l’expedient al·ludit, com en l’anterior cas de naturalesa material no substancial. 
 
Vist l’expedient núm. 2014-INF-C0706-000002 Correcció d’errades de l’Ordenança reguladora dels fitxers 
que contenen dades de caràcter personal, iniciat mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018/2014, de 20 
d’agost de 2014. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 27 
d’agost de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Corregir les errades detectades en el text de l’Ordenança reguladora dels fitxers que contenen 
dades de caràcter personal, segons s’indica seguidament: 
 
Annex I 
 
Fitxer “GESTIÓ D’INGRESSOS (Codi d’inscripció 209040072-H)”:  
on diu “Nivell de Seguretat: Bàsic”, ha de dir “Nivell de Seguretat: Mitjà”. 
Fitxer “EXPEDIENTS D’ALUMNES (Codi d’inscripció 209040064–X)”:  
a l’apartat d’estructura bàsica e), eliminar “sancions”, “informes judicials, desestructuració familiar i 
drogodependència”. 
 
Annex II 
 
On diu: “El responsable dels fitxers que se suprimeixen n’esborrarà les dades existents, i posteriorment 
disposarà la destrucció dels suports físics que els contenien.”,  
ha de dir: “El responsable dels fitxers que se suprimeixen “PARELLES DE FET” i “GESTIÓ D’ABONATS I 
FACTURACIÓ EMSP” n’esborrarà les dades existents, i posteriorment disposarà la destrucció dels suports 
físics que els contenien.”;  
 
A més, incloure el text següent: “Les dades de la resta de fitxers suprimits s’incorporen a altres fitxers, en 
concret les del fitxer CENS D’ANIMALS (Codi d’inscripció  209040068-Z) s’incorporen al fixer CENS 
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D’ANIMALS (Codi d’inscripció 209040066-N); les del fitxer GESTIÓ DE NÒMINES (Codi d’inscripció 
209040048-V) s’incorporen al fitxer GESTIÓ DE PERSONAL (Codi d’inscripció 209040046-S); les del fitxer 
EXPEDIENTS DE PERSONAL (Codi d’inscripció 209040062-P) s’incorporen al fitxer GESTIÓ DE PERSONAL 
(Codi d’inscripció 209040046-S); i les del fitxer GESTIÓ DE BENESTAR SOCIAL (NIVELL BÀSIC) (Codi 
d’inscripció 209040054-T) s’incorporen al fitxer GESTIÓ DE BENESTAR SOCIAL (Codi d’inscripció 
209040056-W).” 
 
Segon - Disposar la publicació corresponent al BOP de Tarragona i comunicar el present acord a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde, Ferran Bel i Accensi: També és un tema molt tècnic i 
entenc que estan informats. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Manifestar la nostra abstenció. 
 
 

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

ESPAI PÚBLIC 
 
 
08. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa en sessió ordinària del dia 3 de març de 2014, va aprovar definitivament 
la proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació i va entrar en vigor el dia 10 d’abril de 
2014. 
 
Atès que les noves realitats marcades pels contextos econòmics i socials fan necessària la revisió dels 
protocols d’actuació de la Policia Local i de l’Ajuntament quant a l’estacionament de vehicles a la via 
pública.  
 
Atès que dins d’aquest estacionament de vehicles l’ordenança municipal de circulació contempla  com 
infracció en el seu article 22 l’ocupació privativa de la zona d’estacionament disposant que amb l’objectiu 
de fer compatible l’equitativa la distribució dels aparcaments permesos entre tots els usuaris amb la 
necessària fluïdesa del trànsit rodat, amb l’ús dels carrers que fan els vianants cal establir mesures 
d’estacionament limitat, prohibint l’estacionament de vehicles en la via pública durant més de 72 hores 
consecutives en un mateix lloc, no entenent que el vehicle ha canviat de lloc, quan tingui desperfectes que 
facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans i aquest desplaçament s’hagi fet 
manualment o amb l’ajuda d’un altre sistema d’arrossegament. 
 
Atès que en base a les circumstàncies contextuals actuals aquest termini de 72 hores es considera 
excessiu per tal de garantir l’equitativa distribució dels aparcaments permesos entre tots els usuaris amb la 
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necessària fluïdesa del trànsit rodat. 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, de modificació de l’Ordenança municipal de 
circulació. 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió del dia 28 d’agost de 2014, ha dictaminat 
favorablement el text de modificació de l’Ordenança municipal de circulació, que ha redactat la Unitat de 
Mobilitat. 
 
Amb la finalitat de resoldre aquesta situació dins de la redacció del text, proposo: 
 
Primer - Modificar l’Ordenança municipal de Circulació, d’acord amb la següent descripció: 
 
Article 22. Ocupació privativa de la zona d’estacionament. 
 
1. Amb l’objectiu de fer compatible l’equitativa la distribució dels aparcaments permesos entre tots els 
usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat, amb l’ús dels carrers que fan els vianants cal establir 
mesures d’estacionament limitat. Es prohibeix l’estacionament de vehicles en la via pública durant més de 
15 dies consecutius en un mateix lloc. No s’entendrà que el vehicle ha canviat de lloc, quan tingui 
desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans i aquest desplaçament 
s’hagi fet manualment o amb l’ajuda d’un altre sistema d’arrossegament. 
  
Segon -  Que el Ple de l’Ajuntament aprovi aquesta modificació. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde, Ferran Bel i Accensi: Més enllà de que en aquests 
moments, com vostès saben, per part del Govern central s’està tramitant una modificació al Reglament 
general de circulació que té moltes conseqüències, també, a nivell municipal, que en tindrà moltes perquè 
canviarà algunes de les regles de circulació, canviarà les velocitats en l’àmbit municipal, les prevalences 
per a les bicicletes, etc., etc., independentment que això farà que modifiquéssim la nostra Ordenança 
municipal de circulació a l’empar d’aquest Reglament que s’aprovarà, hem pensat que havíem de fer una 
modificació puntual molt concreta per resoldre un problema molt específic. 
 
Fins ara, a la nostra Ordenança municipal figurava que un vehicle no podria estar estacionat al mateix lloc 
més de 72 hores seguides. Això, que podia tenir un sentit en algun altre moment, havia fet que es 
generessin unes certes dissonàncies, inconvenients i que s’acabés sancionant a vehicles que enteníem 
que no s’haurien d’haver sancionat, però que alguns agents ho feien en base a aquest Reglament que 
estava en vigència.  
 
Per tant, ara el que fem és que els vehicles podran estar estacionats al mateix lloc dins de la ciutat fins un 
màxim de 15 dies, no de 3 dies com ara, fins un màxim de 15 dies. I aquests vehicles, quan per motiu 
d’una manifestació, d’un esdeveniment cultural, esportiu o qualsevol altre esdeveniment hagin de ser 
retirats, seran retirats sempre sense càrrec als propietaris dels vehicles. És a dir, se senyalitzarà el prohibit 
aparcar, sempre amb les 72 hores o les hores que marqui la Policia, que són 72 hores d’antelació, es 
prendrà nota dels vehicles que ja estan estacionats quan se senyalitzi i, si aquells vehicles, arribat el 
moment, continuen estacionats, seran retirats per la grua municipal sense càrrec, sempre i quan no portin 
més de 15 dies al mateix lloc.  
 
Pensem que 15 dies en relació als 3 que hi havia ara és raonable, que millorarà el servei que estem 
prestant als nostres ciutadans, però ho acabarem “testejant” si veiéssim en un futur que s’hagués de 
modificar, quan féssim la modificació de la resta del Reglament, la resta de l’Ordenança per l’aplicació del 
Reglament general de circulació que prepara l’Estat, doncs, ja tindríem alguns elements per fer l’avaluació.  
Per tant, simplement els proposem, com ja se’ls hi va explicar en comissió informativa, aquesta petita 
modificació. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, nosaltres ja, 
com hem dit a la Junta de Portaveus que hem celebrat fa un moment, ens sembla potser una mica 
exagerat passar de 3 a 15 dies. Tot i així, hi votarem a favor, però sempre ens queda el dubte de si no..., a 
veure, si no és una mica exagerat no buscar un terme mig entre els 3 dies, que potser era molt poc temps, i 
els 15 dies que ara es proposa. Suposo que en un futur, segons com es vegi, es podrà modificar. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies per la seva aportació. Ja li he comentat en Junta de 
Portaveus que pensem que 15 dies és raonable, és el que pot sortir una persona de viatge, el que pot estar 
fora per diferents motius, però en tot cas estem amb vostè. Ja ho he dit abans, de que avaluarem la bondat 
de la mesura i si s’ha de fer correccions en un futur, es faran. 
 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor Alcalde diu: Hi ha 13 propostes, senyor secretari. Algunes estaran sotmeses a alguna 
esmena, que em penso que li han fet arribar o que elevaran in voce en el debat, molt senzilla. Però sí que 
en Junta de Portaveus hem acordat el següent: 
 
Donat que hi ha tres mocions que versen sobre una mateixa temàtica, de les quals dos són literalment 
idèntiques perquè totes emanen d’una proposta que fa la Plataforma de Trens Dignes, hem acordat que 
aquestes tres mocions es discutiran conjuntament i es votaran una amb el text originari, en aquest cas 
d’Iniciativa, que és el mateix que el d’Esquerra i que coincideix amb la literalitat de la moció que va 
transmetre la Plataforma de Trens Dignes a tots els grups i és la que teòricament sotmetem a discussió. 
 
Per tant, senyor secretari, quan arribéssim al punt 13è de l’ordre del dia agruparem el 13è, el 16è i el 17è i 
procedirem a la votació del text del 13è, d’acord? Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
09 – MOCIÓ PER FORMALITZAR L’ABANDONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Atès que la gestió dels fons públics exigeix un comportament exemplar als responsables polítics en 
l'exercici d'aquesta comesa, així com la màxima honradesa, rigor i transparència. La ciutadania té dret a 
saber com es gestionen els recursos comuns, per així poder analitzar, comprendre i fiscalitzar les decisions 
que prenen els responsables polítics. 
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Atès que cal racionalitzar l’entramat d'institucions i organismes públics, eliminar duplicitats i prescindir 
d'aquells que no aporten serveis o prestacions essencials, i que al cap i a la fi suposen una càrrega 
econòmica per als ciutadans, que financen amb els seus impostos una estructura laberíntica i 
mastodòntica d'entitats i administracions públiques. 
 
Vist que el baròmetre del CIS del mes de juliol de 2014 posa de manifest que la inquietud pels episodis de 
corrupció creix entre la ciutadania i es consolida com a segona màxima preocupació. El 38,8% dels 
enquestats entre el 2 i el 12 de juny esmenten aquesta qüestió, enfront el 35,7% del passat mes de maig. 
 
Atès que cal posar en practica mesures que restaurin el bon nom de la política i la tasca del servei públic, i 
dotin de legitimitat a les institucions públiques i les decisions que emanen d'elles. 
 
Atès que la Fiscalia Anticorrupció té indicis de delicte en el pagament de dietes d’assistència i 
desplaçaments per part de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) als 44 alcaldes i alcaldesses que 
formen part del seu Comitè Executiu. Entre els beneficiaris d'aquestes retribucions, que estan xifrades en 
un total de 294.615 euros abonats entre el gener de 2011 i l'octubre de 2012, i que podrien constituir 
sobresous encoberts, hi ha alcaldes de CiU, PP, ERC, PSC i ICV - EUiA. 
 
Vist que el Jutjat número 1 de Sabadell esgrimeix "suficients indicis d'una pràctica irregular i prolongada en 
el temps”, i considera que podria constituir un delicte de malversació de fons. La interlocutòria en que la 
jutgessa anuncia la investigació dels fets considera que alguns dels pagaments no tindrien justificació i que 
els membres del Comitè Executiu rebien una prestació econòmica mensual fixa que s'establien en funció 
del càrrec ostentat a la FMC i no en base als desplaçaments fets ni a les dietes realitzades. 
 
Atès que el cobrament de sobresous esta expressament prohibit per la Llei, ja que tots els càrrecs públics 
implicats cobren un salari dels seus respectius ajuntaments. 
 
Vist que la Fiscalia de Barcelona ha imputat 40 alcaldes involucrats i cal actuar amb anticipació per fer el 
que estigui a l'abast amb l’objectiu d'esmorteir i minimitzar els danys que se'n puguin derivar. 
 
Atès que la FMC es finança majoritàriament amb fons públics de diverses administracions, entre les quals 
els 650 ajuntaments inscrits, les diputacions i consells comarcals, que aquestes surten dels impostos dels 
contribuents. 
 
Atès que l’ús fraudulent de fons públics és una practica reprovable que mereix la condemna i el rebuig 
social perquè sigui desterrada de la política. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer - Suspendre les aportacions econòmiques i formalitzar la baixa d'aquest Ajuntament a la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
 
Segon - Instar l’Oficina Antifrau a constituir una mesa conjunta de diàleg permanent amb representats de la 
política municipal de Catalunya que permeti als ens locals dotar-se d'eines de prevenció en la lluita contra 
el frau i la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals. 
 
Tercer - Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns, al Consell Comarcal, a la Diputació provincial, 
a l’Associació Catalana de Municipis i a Transparencia Internacional España.” 
 
 

*-*-* 
 
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 i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la nostra moció ve a 
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arrel de la informació que tots coneixem de que la Fiscalia Anticorrupció, bé, té indicis de delicte al 
pagament de dietes d’assistència i desplaçament per part de la Federació de Municipis de Catalunya, de 
44 alcaldes i alcaldesses que formen part del seu Comitè Executiu. 
 
Aquestes, bé, aquestes retribucions diríem alegals, de moment, estan, sembla ser que ronden els 
300.000€, concretament 294.600, que es van abonar entre el gener del 2011 i l’octubre del 2012. I que 
sembla ser, sempre d’acord amb la Fiscalia Anticorrupció, que podrien constituir uns sobresous encoberts. 
 
Entre aquests 44 alcaldes i alcaldesses n’hi ha, doncs, de tots els colors: de Convergència, del Partit 
Popular, d’Esquerra Republicana, del Partit dels Socialistes i d’Iniciativa. 
 
També ens agradaria comentar que el Jutjat número 1 de Sabadell diu que hi ha suficients indicis d’una 
pràctica irregular i prolongada en el temps, i considera que podria constituir un delicte de malversació de 
fons. 
 
També la jutgessa anuncia o aporta documentació relativa a que alguns d’aquests pagament no tindrien 
justificació i que els membres del Consell Executiu rebien una prestació econòmica mensual fixa que 
s’establia en funció del càrrec ostentat en aquesta Federació de Municipis, en base, o sigui, i això no era, 
no tenia el concepte real de dieta. 
 
També voldríem recordar que el cobrament de sobresous està expressament prohibit per la llei, ja que tots 
els càrrecs públics implicats ja cobren un salari dels seus respectius ajuntaments. Si no recordo malament, 
em sembla que aquest matí deia la premsa que a partir del dimecres començaven a declarar tots aquests 
alcaldes i alcaldesses que bé, que sembla que la Fiscalia Anticorrupció els ha cridat a declarar. 
 
La veritat de tot això és que estem mantenint moltíssimes, moltíssimes institucions amb diners públics, 
diners que són de tots, diners que tothom aporta i que realment cal, cal un control. Un control exhaustiu, 
perquè clar, el que no pot ser de cap manera és que apareguin dia sí, dia no, o per no dir dia sí, dia també, 
casos de possible corrupció, casos d’il·legalitats, casos de sobresous, en fi, tota una sèrie de coses que tots 
coneixem perfectament perquè cada dia surten a la premsa. 
 
Bé, per tot això que aquí hem exposat, el nostre grup municipal sol·licita al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer: suspendre les aportacions econòmiques i formalitzar la baixa d'aquest Ajuntament a la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
 
Segon: instar l’Oficina Antifrau a constituir una mesa conjunta de diàleg permanent amb representats de la 
política municipal de Catalunya que permeti als ens locals dotar-se d'eines de prevenció en la lluita contra 
el frau i la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals. 
 
I tercer: donar trasllat d’aquests acords a les associacions de veïns, al Consell Comarcal, a la Diputació 
provincial, a l’Associació Catalana de Municipis i a Transparencia Internacional de España. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC; i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i 
PP (1). 
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10 - MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA DESPOLITITZACIÓ DE LES FESTES MAJORS, POPULARS I TRADICIONALS DE 
LA CIUTAT.  
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Des de fa uns 3 anys, estem veient com les festes majors, populars i tradicionals de la ciutat s'estan 
convertint en un aparador de banderes d'inspiració cubana que res tenen a veure amb la bandera de la 
ciutat o amb la senyera de tots els catalans, de manifestacions polítiques de marcada ideologia radical, de 
quiosquets amb cartells d'aquesta mateixa ideologia, d'una manipulació absoluta que podríem catalogar 
d'intent de rentat de cervell, i tot això amb l’autorització de l’equip de govern de la ciutat. 
 
A més de l’evident politització de les festes, totes aquestes entitats que organitzen i promouen aquests 
actes amb l’autorització de l’equip de govern, viuen de les subvencions públiques amb els diners de tots. 
Com seria molt complex per als ciutadans buscar en el Butlletí Oficial de la Generalitat totes i cadascunes 
d'aquestes subvencions, ens remetem a la informació detallada que el periòdic "El Confidencial" publicava 
el dia 9 de setembre de l’any passat. No té desaprofitament conèixer al detall els milions d'euros, euros 
públics, rebuts per aquestes entitats, i tot això surt de la butxaca de tots. Una informació molt detallada i 
que no ha estat negada per cap entitat o institució i no hi ha hagut cap querella contra aquesta publicació. 
No té cap sentit que amb els diners de tots, aquestes entitats suposadament privades, tinguin autorització 
per polititzar les festes de tots en benefici de la ideologia d'uns pocs. Volem recordar que la participació 
ciutadana en els actes organitzats per aquestes entitats radicalment polititzades, mai han superat el 2 - 
3%, sent molt optimistes, de la població de la ciutat, sent una minoria la que acudeix a uns actes que, 
desgraciadament, hem de pagar tots. 
 
Les nostres festes majors, populars i tradicionals, pagades per tots els tortosins i les tortosines, han de 
quedar totalment al marge d'ideologies i formacions polítiques, ja que són precisament això, de tots i totes. 
 
Volem recordar que els dies dedicats a les festes majors són 5, altres 4 per a les festes del Renaixement, 7 
per a la Setmana Santa, 15 per a les festes nadalenques i podem sumar al voltant de 30 dies més per a les 
festes dels diversos barris de la ciutat. Això ens permet tenir més de 300 dies cada any per a actes polítics 
a la ciutat. 25 dies cada mes. 
 
Ha arribat el moment d'apartar la política de la festa. El nostre grup municipal ja va advertir d’això abans de 
les festes majors de la ciutat en honor a la Verge de la Cinta de l’any passat, no participant en cap acte de 
forma institucional i, per lògica i coherència, hem pres la mateixa decisió aquest any, veient que entitats, 
suposadament privades però que viuen dels diners de tots, segueixen intoxicant i manipulant a la 
ciutadania. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
1 - L'Ajuntament no autoritzarà la celebració d'actes polítics, siguin de la ideologia que siguin, durant la 
celebració de les festes majors de la ciutat, de les festes del Renaixement, de la Setmana Santa, de les 
festes de Nadal i de les festes dels barris de la ciutat. 
 
2 - L'Ajuntament no destinarà ni un cèntim dels diners públics a donar suport a actes polítics organitzats 
per entitats privades en cap data de l’any. 
 
3 - Donar trasllat dels presents acords, de forma telemàtica, a les associacions i entitats de la ciutat.  “ 
 
 

*-*-* 
 
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 i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, tots hem vist des de 
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fa dos o tres anys cap aquí, aproximadament, que les nostres festes majors, populars, tradicionals s’estan 
convertint en una aparador de banderes d’inspiració cubana que res tenen a veure ni amb la bandera de la 
ciutat ni amb la senyera de tots els catalans. També manifestacions polítiques de marcada ideologia, jo 
diria que radical, i de tota una sèrie de “xiringuitos” amb cartells d’aquesta mateixa ideologia. Tot això, 
naturalment, amb el vistiplau i el beneplàcit del Govern de la ciutat.  
 
És evident que les festes, les festes de tots s’estan polititzant. I s’estan polititzant cada vegada més i cada 
vegada d’una manera més descarada i més vergonyosa.  
 
Jo, per no fer-ho excessivament llarg, voldria recordar que algunes de les entitats que organitzen aquests 
actes polítics dins unes festes, que són les festes de tots, són entitats que viuen dels diners públics, 
concretament n’anomenaré dos concretament: l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural que 
reben molts diners, diners que són de tots, diners que paguem entre tots. 
 
Jo, com que fer aquí una llista de totes les subvencions que reben aquesta gent seria molt llarg i seria 
avorrir a la gent, jo només em referiré a un diari, concretament al Confidencial, que el dia 9 de setembre de 
l’any passat publicava amb tot tipus de detall els milions d’euros, euros públics, euros que són de tots 
rebuts per aquestes entitats. És una informació molt detallada, com he dit, que es pot buscar per Internet i 
allí tenim tot el detall. 
 
També voldria recordar que aquest diari ningú, ningú s’ha querellat contra ells. Cap d’aquestes entitats ha 
dit que aquesta informació no era correcta, per tant, hem de suposar que aquesta informació és veraç i és 
clara i, en fi. 
 
També, per altra banda, a mi també m’agradaria comentar que no té cap sentit, que no té cap sentit que 
actes polítics es facin dintre del que són els dies de la festa, els dies de la festa de tots. A veure, vull 
recordar aquí que l’any té 365 dies; si traiem el dies de la festa major, les festes de la Cinta, la Setmana 
Santa, els quinze dies de Nadal i els 4 o 5 dies que dura el Renaixement, ens queden que podem fer actes 
polítics més de 300 dies a l’any, o sigui, pràcticament 25 dies cada mes que podem fer actes polítics i no 
cal fer-los dins les festes que són de tots. 
 
A mi em sembla, o al nostre grup municipal ens sembla que això està fora de lloc. Està fora de lloc i per tant 
proposem els següents acords al Ple: 
 
Primer: l'Ajuntament no autoritzarà la celebració d'actes polítics, siguin de la ideologia que siguin, durant la 
celebració de les festes majors de la ciutat, de les festes del Renaixement, de la Setmana Santa, de les 
festes de Nadal i de les festes dels barris de la ciutat. 
 
Segon: l'Ajuntament no destinarà ni un cèntim dels diners públics a donar suport a actes polítics 
organitzats per entitats privades, o que haurien de ser privades, en cap data de l’any. 
 
I tercer: donar trasllat dels presents acords, de forma telemàtica, a les associacions i entitats de la ciutat. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Té la paraula el senyor Dalmau, té la paraula el senyor Monclús 
i ja els hi dic jo que jo intervindré en aquest punt de l’ordre del dia de forma excepcional. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo entro a comentar aquesta 
moció en un punt molt concret de la mateixa, quan vostè ha dit, senyor Casanova, que les nostres festes 
majors, populars i tradicionals han de quedar totalment al marge d’ideologies i formacions, i a més vostè fa 
aquí una espècie de càlcul de quants dies té l’any i de quants dies tenen totes les formacions polítiques i no 
polítiques per fer actes, 300 dies en concret. 
 
Nosaltres creiem que en el programa de festes d’aquest any i en les festes hi ha un acte d’evident caire 
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polític, amb una divulgació d’una ideologia política legítima, legítima, però pròpia de tan sols un grup de 
ciutadans. Vull insistir molt clar que el que no estic fent és discutint ni l’acte en sí, ni a l’entitat que el 
proposa, ni a la ideologia que es planteja, ni als assistents que hi haurà en aquest acte. Discutim la 
ubicació d’aquest acte, primer, a unes festes que han de ser per a nosaltres les festes majors de Tortosa, 
són i han de ser, per a nosaltres, festes, és a dir, festes però festes per a tots i festes sense política, 
apolítiques. És convenient creiem, i és saludable pensem, no polititzar-ho tot i en tot moment. 
 
Els actes polítics, com ha dit ara, diu la moció del senyor Casanova, tenen molts dies arreu de l’any per fer-
se, perquè amb 4 dies de les nostres festes majors hem de fer alguns actes polítics? 
 
Tampoc entenem que aquest acte estigui anunciat al programa oficial de festes, però inclús dins del 
programa hi ha dos blocs, tres millor dit, un bloc d’actes religiosos, un bloc de festes dia per dia, festes 
diguéssim pròpies del municipi, i un altre bloc de festes que entitats privades s’uneixen a la festa major. 
Aquest acte està dintre del bloc, diguéssim, municipal. No entenem i no estem d’acord en això.  
 
Torno a insistir, sense discutir tot el demés. Estem discutint la ubicació de l’acte dintre de les festes de 
Tortosa i dintre del programa de festes que tenim, considerem que ha de tenir un ús acuradament neutral i 
no incloure actes de naturalesa política. 
 
Per això demanem a l’Ajuntament que compleix, compleix l’Ajuntament, i en aquest, aquí mateix es pot 
veure, al despatx del senyor alcalde, fora al balcó principal compleix perfectament, però demanem, 
l’esperonem a que vetlli pel compliment i, en el seu cas, que faci complir la legalitat vigent, establerta en la 
nostra Constitució i establert en el nostre Estatut de Catalunya, no?, i que asseguri un ús neutral dels 
espais urbans des del punt de vista polític quan hi ha festes majors i promogui l’aspecte lúdic, popular i 
apolític de les festes. 
 
Torno a dir, l’any té molts de dies, el dia 10, 11, 12, 13 de la setmana que ve, el més que ve, que es pot fer 
el mateix sense cap problema. 
 
Nosaltres aquest plantejament el vam donar a conèixer en un comunicat de premsa, bé, i vam dir que en 
un principi no volíem participar en les festes, però després vam considerar que aquest criteri implicaria fer 
un defuig de les nostres obligacions amb la ciutat, de les nostres obligacions amb els nostres votants i de 
les nostres obligacions amb la ciutadania tortosina en general, perquè pensem que anteposaríem a tots 
ells: ciutat, els nostres votants, la ciutadania tortosina en general, en una reacció purament política que 
estem rebutjant en festes la valoració d’aquest acte que estem comentant. 
 
Dit això, jo vull dir, senyor Casanova, que per primer cop faig una apreciació en relació, per segon cop, en 
relació a una moció que vostè presenta i amb la qual, en aquest punt que jo he exposat estem d’acord, tot i 
que el vot final serà contrari degut a altres motivacions, crec que no són el moment d’expressar-les aquí. 
 
Per tant, estem d’acord en aquest punt que vostè planteja, però el nostre vot serà negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, simplement és per dir 
que el nostre grup municipal considera un autèntic disbarat el fet d’intentar prohibir l’expressió de llibertat 
d’una associació democràtica com és l’Assemblea Nacional de Catalunya. Pensem que la proposta que fa 
el senyor Casanova és contrària a la llei, és anticonstitucional perquè vol prohibir actes durant uns dies de 
l’any i pensem que això és més propi d’una altra època, d’una dictadura, sigui cubana o no cubana i, per 
tant, nosaltres evidentment votarem en contra d’aquesta proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, aprofitem el nostre grup, el grup 
d’Esquerra Republicana, el punt 10 del Ple d’avui i aquesta moció per fer una crida a la ciutadania de 
Tortosa, a tots els pobles que estiguin al voltant i vulguin i puguin assistir a tots els actes de les festes 
majors. Penso que a les festes majors és un moment de joia, d’alegria i que tothom que pugui que vagi, que 
“disfruiti”, que faci festa. 
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Quan ens centrem en aquest punt, en el punt 10, el nostre grup diu que no, vota en contra, perquè darrera 
d’això, d’aquesta politització que s’inventa o que s’imagina el senyor Casanova el que hi ha és tota una 
fixació en contra dels valors democràtics i de la llibertat d’expressió. 
 
Els actes que inclouen a les festes són impulsats per entitats privades i responen a una voluntat majoritària 
i democràtica de la ciutadania i s’ha de respectar. Torno a convidar a assistir a la gent que ens vegi, que 
ens escolti, que estigui prop a les festes majors i, especialment, el dia 5 de setembre a les 8 de la tarde a la 
plantada de l’estelada a la banda d’aquí del riu del pont del Mil·lenari. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde, és per manifestar el nostre vot contrari a la 
moció pel seu caràcter antidemocràtic. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. He dit que excepcional intervindria, perquè 
també aprofitaria, ho he fet abans en una roda de premsa, per clarificar alguns aspectes. Òbviament, el 
grup de Convergència i Unió vota en contra d’aquesta proposta. 
 
També faré algunes clarificacions d’algunes intervencions, més que res per no generar confusió i que a la 
gent li quedi clar quin és el procedir en relació als actes de les festes de la Cinta, quin és el que ha estat i el 
que continuarà estant durant els propers anys mentre no es canviï. I després, jo no ho dic pel que ha dit el 
senyor Casanova, que n’ha dit algunes però he vist, ara quan he tornat de vacances, algunes notes de 
premsa, algunes fetes des d’aquí Tortosa, altres segurament fetes des de la distància, des del 
desconeixement, des de la ignorància i m’atreviria a dir que potser des de la mala fe en alguns casos, i que 
és bo que clarifiquéssim i, aprofitant aquest Ple, ho poguéssim fer. 
 
En primer lloc, a les festes de la Cinta s’incorporen tots els actes que proposen qualsevol de les entitats 
cíviques, culturals, esportives, juvenils que hi ha a la ciutat, s’ha fet sempre així i es farà sempre així mentre 
no es canviï el criteri. 
 
Senyor Dalmau, una matisació: vostè diu que hi ha tres blocs al programa de les festes de la Cinta i en 
certa part és veritat, però quan distribueix els blocs ha degut tenir una confusió perquè li explicaré. Hi ha 
uns blocs que no són actes religiosos, que són els actes que organitza exclusivament l’Arxiconfraria de la 
Cinta i hi ha actes religiosos, com és l’acte que organitza la Corte d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, 
que estan incorporats al bloc del programa general de les festes. Per tant, no són tots els actes religiosos, 
sinó els que organitza l’Arxiconfraria de la Cinta, primer bloc. 
 
Segon bloc, diu: els actes que organitza l’Ajuntament. No és veritat. Segon bloc: són tots els actes, els que 
organitza l’Ajuntament i els que organitza qualsevol entitat que es facin dins dels dies de la festa major, i 
això ha sigut sempre així. I aquí estan els actes que organitza l’Ajuntament, els actes que organitza la Corte 
d’Honor, els actes que organitza una penya, els actes que organitza una entitat esportiva, una entitat 
cultural o els que organitza l’Assemblea. L’any passat va ser amb l’embolcament dels dos ponts de Tortosa i 
aquest any l’Assemblea, una entitat estrictament privada com la resta d’entitats que organitzen actes en el 
marc de les festes, ho demana i s’inclou en màxima notorietat. 
 
El tercer bloc que vostè diu que s’identifica amb aquelles activitats que organitzen les entitats no és veritat. 
El tercer bloc al que vostè es refereix són totes aquelles activitats organitzades al voltant de les festes 
majors però que no coincideixen amb els dies de festes major, aquí inclou actes organitzats per 
l’Ajuntament, normalment incloent, per exemple, la conferència institucional de la Diada de Catalunya, i 
actes organitzats, algun en faré esment com després a informes d’alcaldia, per altres entitats. Per tant, el 
tercer bloc no és el bloc de les entitats, és el bloc dels actes que s’organitzen, ja sigui per l’Ajuntament o ja 
sigui per les entitats, fora dels dies estrictament de la festa major i que està en el marc, per davant o per 
darrera, de la festa major. 
 
Segona clarificació entorn al que ha sortit i també alguna de les intervencions del senyor Casanova: aquest 
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és un acte privat que organitza una entitat privada sense cap subvenció, sense cap aportació per part 
d’aquest Ajuntament. A més a més, aquesta bandera s’instal·la a un espai privat, no s’ocupa un espai 
públic. I aquí jo vull agrair especialment a l’Assemblea Nacional de Catalunya, a la seva secció a Tortosa la 
capacitat de diàleg, d’entesa amb aquest Ajuntament i amb aquest alcalde. I vull agrair especialment a tots 
la feina que fan, que entenen que aquest és un procés inclusiu, que aquí no sobra ningú, que quanta més 
gent hi hagi millor, i que s’ha de fer de forma escrupolosa, perquè si no es fa de forma escrupolosa desprès, 
inclús fent-ho de forma escrupolosa ens trobem amb el que ens trobem, que si s’ocupen espais públics, 
que si tenen subvencions públiques. No és veritat, no ha de demanar que no hi hauran subvencions 
públiques perquè no n’hi ha ni una. 
 
Jo sóc soci Òmnium Cultural i sóc soci de l’Assemblea Nacional de Catalunya, per tant, segurament no sóc 
la persona, ni ara em correspon a mi defensar si es financen amb diner públics o amb diners privats, però 
sap el que passa? Que tant els comptes d’Òmnium Cultural com els comptes de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya estan auditats, són públics i totes les subvencions que reben es publiquen al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya o es publiquen als butlletins oficials de les províncies o als webs dels ajuntaments 
corresponents. I es financen, essencialment, les dos, li dic per coneixement de causa, principalment amb 
recursos privats, absolutament privats. Però no li faré aquesta discussió, ja no em correspon a mi, però 
l’únic que en vull deixar constància per a que no s’enganyi a ningú. I a més d’això, es pot constatar. 
 
I l’Ajuntament de Tortosa no ha ficat ni un euro ni va ficar, com vostès o algun de vostès van dir l’any passat 
a l’acte de l’Assemblea, ni ho ha fet aquest any. Ha fet el mateix que fa amb qualsevol entitat de la ciutat 
que demana incorporar un acte, que per a vostès tindrà el caràcter que tindrà, però els hi ben asseguro que 
per a la gent de l’Assemblea Nacional de Catalunya és un acte festiu, molt festiu i molt inclusiu i que es 
pretén convidar absolutament a tots. 
 
Tercera qüestió que també vull deixar clara al respecte: no conté el finançament públic, es fa a un espai 
privat. Miri, quan vostès parlen de la politització, vostès o qualsevol altres o alguns dels que fan comunicats 
i després s’amaguen, de la politització de les festes majors, home, jo em podria buscar molts de casos i no 
ho vaig fer en aquell moment i no ho faré ara. Algú, pensant els mateixos paràmetres, senyor Dalmau, podia 
pensar que quan venia la senyora Esperança Aguirre a les festes de la Cinta s’estaven polititzant les festes, 
jo no ho vaig dir mai en cap moment. Algú podia pensar que quan es convidava a un determinat cap de 
llista d’unes eleccions immediates a fer el pregó s’estava polititzant les festes, i no vaig fer mai tampoc 
aquesta crítica ni vaig deixar d’anar mai. Algú pot fer moltes interpretacions de com es polititzen les festes. 
Abans als pregons venia qui venia. Avui els pregons ve a fer-los gent de Tortosa i gent que coneix la festa i 
que no té un caràcter estrictament polític, i tot és legítim i no s’ha de criticar. Per tant, quan algú ara 
s’esgarra les vestidures jo també diria el mateix. 
 
I una ja matisació, perquè també ho ha tret el senyor Dalmau, jo agraeixo que el senyor Dalmau reconegui 
que l’Ajuntament de Tortosa compleix la legalitat amb el tema de les banderes. Jo crec que les guerres no 
es guanyen amb guerres de banderes, però quan algú vol ser tan estricte i vol denunciar, ho dic perquè 
alguna formació política ho ha fet, amb el tema de les banderes, jo l’únic com alcalde, i no ho faré jo perquè 
penso que això és absolutament inútil, però aquests que volen defensar tant si estan les banderes o no, i si 
són d’un color o són de les altres, jo diria que defensessin el compliment de la legalitat de les banderes a 
tot arreu.  
 
I algú pot fer un passeig ràpid per la ciutat de Tortosa i per les diferents institucions públiques. I algú pot fer 
una passeig d’algun espai que hi ha prop a aquesta casa, de titularitat estatal, que només hi ha una gran 
bandera, nova per cert, i molt nova últimament, i molt gran. I altres institucions semblants a aquesta tenen 
les banderes que corresponen. I també podríem fer qüestió d’això i jo crec que això no porta enlloc. Les 
coses no es guanyen ni per banderes ni per guerres ni per intentar ficar la politització del que no hi ha. 
 
Les festes no han estat mai polititzades i no ho estan ara. És més, algú podria pensar que potser estaven 
més polititzades quan es portaven determinats personatges, que jo penso que tampoc, també els hi dic, jo 
penso que tampoc.  
 
Per tant, què hem de fer amb les festes? Fer-les grans, que hi participi tothom, que els actes que 
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s’organitzen no són d’assistència obligatòria, cap d’ells, ni els més importants. Cadascú tria els actes que 
pot anar i ningú ha de limitar de que es puguin organitzar actes. Hi ha un acord, un acord no escrit i ho hem 
repetit vàries vegades de que les formacions polítiques ni a les fires ni a les festes muntem, hi ha altres 
“puestos” que munten casetes de cada partit polític, aquí no ho hem fet mai i crec que és bo fer i seguir 
aquest criteri.  
 
Per tant, les entitats privades, respectant la legalitat, poden organitzar el que vulguin. És més, jo els hi diré: 
hi ha entitats privades que organitzen activitats en festes de la mà i en col·laboració de l’Ajuntament i que 
l’Ajuntament les finança i les subvenciona, però no és el cas de l’Assemblea Nacional de Catalunya, que ha 
sigut extremadament escrupolosa en tot el seu procedir que, repeteixo, agraeixo la participació en les 
festes de la Cinta i és un programa lliure, d’accés lliure per a qui vulgui. I tothom ha de saber que no 
compta ni amb un finançament de l’Ajuntament de Tortosa. I, a la vegada, que no hi ha ni recursos ni 
espais, senyor Dalmau, on va ubicada la bandera en qüestió, vostè ha utilitzat: un espai, l’ús neutral dels 
espais urbans; és un espai absolutament privat, és absolutament privat. En tot cas, no es preocupi, ja ho 
matiso jo, és un espai privat, no és un espai públic. Per tant, repeteixo, jo crec que era bo fer aquestes 
clarificacions, ho he fet abans en roda de premsa, però també seria bo fer-ho aquí. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. A veure, per aclarir algunes coses. 
 
Al senyo Jordan: jo en cap cas, en cap cas he fet cap crítica a l’associació, a l’Assemblea Nacional Catalana. 
Jo l’únic que dic és que això és un acte polític i que no hi cap dins de les festes majors. A partir d’aquí, jo hi 
tinc tot el respecte a qualsevol entitats catalana o espanyola, tots els respectes. Jo l’únic que dic és que no 
es poden fer actes polítics dins de les festes majors. 
 
Per altra banda, el mateix regidor de Festes, el senyor Domingo Tomàs va reconèixer a la corresponent 
comissió que era un acte polític. Molts dels que estem aquí són testimonis de que el senyor Tomàs va 
reconèixer que era un acte polític. 
 
Què més? Després, en quant al tema de..., jo no entraré en temes de banderes perquè jo a la meva moció 
en cap cas he parlat de banderes més que d’una molt concreta. No he parlat ni de, en fi, ni de les que 
estan a l’Ajuntament ni a altres llocs. 
 
Una altra cosa que deia el senyor alcalde. Miri, senyor alcalde, a l’Assemblea Nacional Catalana avui 
mateix, avui mateix se li ha presentat una querella perquè hi ha uns ingressos d’1,5 milions d’euros que 
ningú sap d’on han sortit, perquè no han sigut dels socis, i això podria ser un delicte fiscal, i avui mateix se 
li ha presentat una querella. Pel demés, bé, suposo que si no ho han vist avui a la premsa, ho podran veure 
demà. 
 
Jo torno a insistir amb el mateix. Hi ha molts dies a l’any per poder fer actes polítics de totes les entitats, 
que ningú es pensi aquí que jo en vull prohibir el d’uns i els dels altres. No, en absolut. Dintre de les festes 
de la Cinta cap, de cap, de cap ideologia, ho he dit ben claret abans. 
 
En quant a una cosa que m’he deixat, encara que suposo que tots ho saben, és que en protesta, en fi, per 
la utilització d’aquest acte polític, el grup municipal de Plataforma per Catalunya no participarà 
institucionalment, altra cosa és el que cadascú faci a nivell personal, institucionalment no participarem en 
cap acte de les festes. 
 
I també, en protesta pel tractament que han tingut les nostres dos mocions, especialment la primera en 
que ningú ha obert la boca i la segona, en que s’ha votat en contra, i fins i tot ens han dit antidemocràtics 
quan en absolut he plantejat de prohibir res, en protesta per això marxarem del Ple. Moltes gràcies. 
  
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No, no, esperi, esperi, esperi. Bé, pot marxar quan 
cregui convenient, però en tot cas, jo crec que si s’acaba la discussió de la moció marxarà més tranquil, el 
senyor Dalmau ha demanat intervenció i jo també li he de contestar algunes de les afirmacions que ha fet. 
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Per tant, marxi quan vulgui però en tot cas acabem la discussió. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo l’enfocament que he 
fet al comentari de la moció del company Casanova ha sigut molt clara, m’he centrat en un acte. En un 
acte, jo no m’he centrat en banderes ni res, ni amb l’entitat que convoca, en absolut, al contrari. He dit: 
som molt escrupolosos, nosaltres, amb el respecte a tot això.  
 
Jo parlava d’un acte que té un significat, com podem haver-hi d’altres, un significat polític, que no és res 
dolent, és que tampoc, i per tant, nosaltres advoquem, ara, no mirem amb el retrovisor quan venia aquí la 
senyora Aguirre que vostè m’ha dit, que va venir, crec jo, no me’n recordo bé, com a porta estendard de la 
Confraria de la Cinta, no me’n recordo, com després altres polítics significats, d’altres partits, l’han portat i 
no passa res. Jo no miro cap enrera, jo dic: a partir d’ara seria bo, seria bo que les festes majors de la ciutat 
de Tortosa siguin festes, festes, prou, neutrals. 
 
Per fer actes polítics tenim, torno a dir, tot l’any. Doncs home, per què ens hem d’embolicar ara en política i 
més política i “dale” política i vinga política. I la gent ja n’està tan farta que, no sé si se’n donen vostès 
compte, que al final, clar, l’abstenció creix, la gent se’n va cap allí, se’n va cap allà, cap a dalt, cap a baix 
però no cap a nosaltres. Home, escolti, fem festes. I el dia 10, el 15 del mes que ve fem política, home, que 
ja està bé.  
 
Però és convenient, i ho he dit, i és saludable no polititzar-ho tot i en tot moment. És el que he dit, jo no he 
parlat ni de banderes per aquí. Vostè de seguida se n’ha anat per les banderes, i que si les banderes no sé 
què, si les banderes no sé quantos, que no és bo que les banderes..., que les coses no es guanyen per les 
banderes. Sí, clar, però jo no he dit res de les banderes. Jo he dit: els actes d’una festa major és bo que 
siguin festius, que siguin festius en..., no expresso bé, no utilitzo bé el terme, que siguin festa. Festa 
apolítica. I ja està, i prou, que hi ha molts dies arreu de l’any per fer aquestes festes i tot això. 
 
Torno a dir, no hi ha que “rasgar-se” vestidures. Jo no em “rasgo” cap vestidura, jo he plantejat, crec que 
molt claret, i tot això.  
 
Banderes? Doncs, si vostè passeja per la seva ciutat i es fixa, veurà que hi ha banderes de tot tipus i 
penjades en llocs públics, en fanals i “dale”, i allí estan i ningú ha dit res, jo no ho he dit, eh. Mai he dit res i 
allí estan, en llocs públics, en fanals. Bé doncs, escolti, doncs jo callo, escolti, jo sóc democràtic i considero 
que hi ha que respectar a tothom, eh.  
 
I simplement dir-li això. Jo de banderes he començat, insisteixo perquè per a mi el punt és fonamental, és 
que les festes han de ser festes, els actes que s’inclouen a les festes han de ser el més neutrals, per a mi 
han de ser totalment neutrals des del punt de vista polític, entre altres raons, perquè de política jo crec que 
la ciutadania està fins al “gorro” i més enllà del “gorro”, i quan s’acabin les festes, doncs, cadascú que faci 
la seva activitat política, legítima, legal i perfecta. Això és l’únic que he dit, senyor alcalde. Vostè ho ha 
entès com sempre entén les coses, al seu mode. 
  
Intervenció del senyor Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Té la paraula el senyor Monclús, que també ho ha entès al 
seu mode. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Aprofito una altra vegada per convidar a tota la ciutadania i 
animar-los a que el dia 5 a les 8 de la tarde vagin a un acte festiu, xalador, que consisteix en pujar 
l’estelada a un espai, com ha dit el senyor alcalde, que és de propietat privada, per una entitat que no és 
política. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
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Una matisació, senyor Casanova. Vostè ha dit que el senyor Domingo va dir una cosa que no va dir i, a més 
a més, que si això era un acte polític. No és veritat, confirma que no és veritat i, a més a més, el que sí que 
m’informem és que a la comissió que es va donar compte del programa de festes vostè va fer la seva 
intervenció molt semblant als termes que ha fet aquí, es va aixecar i se’n va anar. Per tant, difícilment pot 
saber el que es va parlar a la comissió. Sí que ho pot saber, amb l’acta corresponent i, per tant, a l’acta 
apareixerà si aquestes afirmacions que vostè atribueix al senyor Domingo es van fer o no es van fer. 
 
Però tampoc no vull entrar en discussions ara de si ha dit o no ha dit i ja està. Cadascú sabem el que fem i 
tenim la credibilitat que tenim.  
 
Repeteixo, senyor Dalmau, i tampoc no tinc cap interès en generar cap polèmica amb vostè. Vostè defensa 
el que creu que ha de defensar, vota el que creu que ha de defensar, això li fa guanyar o no li fa guanyar 
credibilitat  en la ciutadania, això cadascú sabrà el que fa i som amos de les nostres actuacions i res a dir, 
l’únic que jo li puc dir és que, primera, a les festes de la Cinta tenen cabuda tots els actes organitzats per 
totes les entitats, i cadascú va als que vol. Hi ha algú que pot dir: escolti, jo a una conferència de no sé què 
no vull anar i ja està. I hi ha algú que algunes d’aquestes conferències organitzades per entitats privades 
tenen un componen polític, m’explico. Fa anys que s’inclou la Marxa per les torxes, que demana la 
independència de Catalunya, anys. Que algú ha aixecat alguna protesta? Que algú ha dit “algo”? Segur que 
té molt més contingut polític la Marxa per les torxes que els actes que fa l’Assemblea i ningú ha dit res i 
ningú ha creat cap polèmica. Home, l’únic que els demano és que siguem una mica coherents.  
 
Per tant, jo sí que ara aquí acabo la meva intervenció i ja no tornaré a dir res més. Agraeixo a tots que 
vostès participin de les festes majors, sigui a títol privat o sigui a títol particular. Convido a que la gent vagi a 
tots els actes de la festa major que els hi apeteixin i als que puguin, són festes concentrades i no es pot 
arribar sempre a tot. I com tots tindran molta gent i molt d’èxit, jo crec que tots ens en felicitarem, i és el 
que va passar l’any passat i és el que passarà aquest any i, per tant, després cadascú defensarà si una 
cosa està polititzada, si no està polititzada i la gent valorarà, però jo crec que el criteri hem de mantenir el 
mateix. I algú em pot dir: hem canviat el criteri. No. Jo els hi he ficat exemples de que el criteri ha estat el 
mateix amb uns governs i amb els altres governs i ningú ho ha qüestionat. Ara, per raons suposo d’interès 
del que sigui, i perquè evidentment el país està vivint un moment que fins ara no s’havia viscut mai, doncs, 
algú té interès de fer un xup-xup que quan es feien semblants fa uns anys ningú deia res. Però en tot cas, 
cadascú és lliure d’expressar el que cregui que hagi d’expressar.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor Casanova. Gràcies senyor alcalde, regidores, 
regidors, jo l’únic que estic dient, senyor alcalde, és que fem una proposta d’unes festes majors neutrals, 
pulcrament neutrals, que ni tan sols un acte, que si és polític, no es facin.  
 
No que no es faci l’acte, no que la gent no vagi a l’acte, ja em pareix bé a mi, però el que estem dient és 
que vagin fora de les festes. És una proposta. Jo dic: escolti, les festes nostres que siguin neutrals 
políticament, prou. No estic dient res més. 
 
Em diu: la credibilitat que tenim. Jo, evidentment, ara tinc molta credibilitat perquè represento a 900 
ciutadans tortosins, que Déu n’hi do pobra gent, són gent com el company, com els companys, com vostè 
que en representa d’això. Ara, vostè vagi mirant les enquestes que es publiquen, eh, vagi-se-les mirant 
senyor alcalde. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Sí , només per tancar el debat. A veure, jo, molt breument, la 
moció que presentàvem nosaltres l’únic que demanava, que després aquí s’ha sortit de mare no sé perquè, 
era que no s’autoritzin actes polítics durant les festes. Era ben senzill, era una cosa claríssima. Després 
aquí han sortit un munt de coses que no tenien res a veure amb la moció. 
 
Jo, torno a repetir, per a mi és un acte polític, i per a mi un acte polític no ha d’estar dins de les festes de la 
Cinta. Que es faci abans o que es faci després, hi ha 300 dies a l’any per fer-ho, ja ho hem dit. Llavors, per 
què, perquè s’han de posar dintre dels quatre o cinc dies que duren les festes de la Cinta. Això per a mi és 
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una barbaritat, i com que és una barbaritat ja he dit que no hi participaríem institucionalment. Només 
simplement, i amb això tanco el debat perquè ja li dic jo, per a mi s’ha sortit de mare una moció que era 
molt simple, molt senzilla i que demanava una cosa molt concreta, res més. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Entenc que procedim a la 
votació, senyor secretari. I escoltats els arguments i el sentit dels vots, de tots, entenc que la proposta té un 
vot a favor i la resta de vots, inclòs el del senyor Dalmau, en contra. Moltes gràcies, queda rebutjada la 
proposta. 
 
Entenc que el senyor Casanova, tal com ha anunciat, voldria abandonar la sessió. Demanaria als regidors 
que ho facilitessin. 
 
 

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

*-*-* 
 
[ EN AQUEST MOMENT EL SENYOR JORDI CASANOVA, REGIDOR I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE 
PLATAFORMA PER CATALUNYA, ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA ]. 
 

*-*-* 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA DE L'AJUNTAMENT DE 
TORTOSA PER DEMANAR UN CALENDARI DE TANCAMENT PER LES CENTRALS NUCLEARS DE L'ESTAT 
ESPANYOL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa, 
a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la 
subscriuen:: 
 
“ L'energia nuclear està en declivi a tot el món, al 2013 la seva producció ha baixat fins al punt de que 
solament un 10,40% de la electricitat mundial prové de l’energia nuclear. Països tant importants en quant a 
producció industrial com Alemanya, han decidit abandonar aquest tipus d'energia. A l’Estat espanyol la 
davallada de producció elèctrica amb nuclears ha estat d'un 50% en els últims 20 anys, hem passat d'una 
producció del voltant del 40% al 20% de l’any 2013. L'any passat la producció eòlica va superar en una 
dècima la producció nuclear i s'estima que hauria pogut arribar a un 32% de la producció total si no 
haguessin rebut ordres de parar la producció en diferents moments de l’any per permetre entrar a la red la 
producció nuclear. El conjunt de les renovables arriba fins a un 47% del total de la electricitat (comptant la 
hidroelèctrica que varia molt d'any en any). 
 
A nivell de Catalunya a finals dels anys 80 un cop és va posar en funcionament Vandellòs II, la producció 
elèctrica era d'un 80% del total, en canvi l’any 2013 estava al voltant d'un 45%. 
 
Des de l’any 1997 data en que es va liberalitzar el sector elèctric per part del PP, res impedeix construir 
noves CN a l’Estat espanyol, el sector l’any vinent acabarà de cobrar els 4.500 milions d'euros de la 
moratòria nuclear (van parar de construir i es van quedar a l’aire diversos projectes perquè s'havia 
sobredimensionat la demanda). El número de reactors en funcionament al món és actualment de 434,7 
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del quals a l’Estat espanyol d'ells 3 a Catalunya. 
  
En quant al funcionament de les CN catalanes són les que més incidències han tingut en els últims 7 anys, 
la qual cosa es desprèn de l’informe 2 de maig de 2013 fet per TLN-100% renovables "L'Estat de les 
centrals nuclears a Catalunya" que es pot consultar al bloc de la "campanya 25 aniversari accident 
Vandellòs I”, 25vandellos.blogspot.com 
 
Com sabem les competències sobre les nuclears són estatals, tot i que la Generalitat disposa de 
mesuradors de radioactivitat al voltant de les CN catalanes i protocol·làriament s'ha de coordinar amb la 
Subdelegació del Govern en cas d'activar el PENTA (Pla d’emergència nuclear de la província de Tarragona). 
S'han fet també diferents acords per rebre informació amb el CSN (Consell de Seguretat Nuclear). 
 
En totes aquestes dades de producció que hem donat, hem de tenir molt en compte que la generació 
elèctrica sigui de la font d'energia que sigui, va a parar a Red Eléctrica que és qui la distribueix. Tenint en 
compte que en els últims cinc anys l'Estat espanyol ha exportat aprox. un 12% de la electricitat anual, la 
producció de les CN catalanes tant s'ha pogut consumir a Catalunya com al Marroc o Portugal que han 
estat importadors. Un altre mite al respecte és la compra d'electricitat a França que de vegades es vol 
visualitzar com una dependència del país veí. La electricitat igual que l’aigua, les verdures etc. és un 
producte que es compra i ven a tot el mercat comunitari. França té 60 reactors i tot i que exporta electricitat 
a molts de països de vegades fa rebaixes de promoció per treure els excedents, la qual cosa aprofiten els 
operadors de l’Estat espanyol. 
Finalment la mitjana d'edat en que tanquen les CN a nivell mundial és de 27 anys (la majoria per motius de 
rendibilitat econòmica) a Catalunya Ascó I es va posar en funcionament al 1982 i té permís d'explotació fins 
el 2-10-2021 Ascó II es posà en funcionament al 1985 té permís vigent fins 2-10-2021 i Vandellòs II va 
arrencar al 1987 i té permís fins el 21-07 del 2020. 
 
Necessitat d'un calendari de tancament. 
 
Resumida la situació general i en particular la del mal funcionament de les CN catalanes. Perquè es 
considera necessari un calendari de tancament? 
 
L'accident de Fukushima al Japó i les conseqüències que ens arriben dia a dia gràcies als mitjans 
informatius, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de prescindir d'aquest tipus d'energia. Abans 
l’experiència d'altres accidents de la indústria nuclear com el de Txernòbil del 24 d'abril de 1986 en que ha 
quedat retratada la seguretat d'aquestes tipus d’instal·lacions. A Catalunya també vam tenir el nostre 
Txernòbil particular amb l’accident de la CN Vandellòs I que aquest 2014 compleix 25 anys. L'informe del 
Consell de Seguretat Nuclear sobre l’accident va deixar clar que el circuit de refrigeració va estar a 2 graus 
d'explotar i vessar radioactivitat a l’exterior de la instal·lació. 
 
En tot el que està plovent sobre l’energia nuclear, la Sociedad Nuclear Española fa la seva trobada anual a 
Reus aquest mes de setembre i el titular de les seves primeres declaracions és que demanen ampliar el 
seu funcionament a seixanta anys. Des de el punt de vista empresarial s'entén que davant de la manca 
d'inversors en aquesta tecnologia l’única manera que tenen de sobreviure com a sector es doblant l’edat de 
mitjana de les CN que s'han tancat arreu del món. 
 
Des de el punt de vista de qui elabora els informes per a que posteriorment el Govern de l’Estat autoritzi la 
pròrroga del seu permís provisional que és el CSN s'entén que com la majoria són tècnics del sector que 
han treballat en el mateix i que quan acabin el seu treball al CSN tornaran altre cop a treballar amb les 
mateixes empreses que ara estan fiscalitzant, també tindran una predisposició a donar-los el que demanin. 
 
Des de el punt de vista del Govern espanyol ja han hagut segones files com el president d’ENRESA 
(Empresa Nacional de Residus Radioactius) que han secundat aquesta petició. 
 
Aquesta petició és una bogeria perquè no hi ha tecnologia al món que hagi permès funcionar una CN més 
enllà dels 40 i pocs anys. Organismes reguladors com el d’Estats Units on hi ha 100 reactors donen 
permisos de funcionament més amplis que el CSN però les exigències de funcionament i la independència 
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dels seus membres és molt més gran la qual cosa fa que la majoria de les CN americanes decideixin tancar 
abans que afrontar les reformes per seguir funcionant. 
 
Per tant la pregunta que ens hem de plantejar no és si les CN poden funcionar fins a 60 anys o més, la 
pregunta que ens hem de plantejar és " Què més ha de passar per a que el món decideixi abandonar 
definitivament aquest tipus d'energia?" Quantes persones més han de morir, quantes regions han de 
quedar arruïnades per les conseqüències d'un accident. 
 
En el cas de Catalunya Ascó i Vandellòs ja han donat seriosos avisos sobre el seu mal funcionament (la 
pluja de partícules radioactives d'Ascó o l’episodi de corrosió al sistema de refrigeració de Vandellòs II com 
a incidències més recents). 
 
La pregunta que ens hem de fer és fins quant haurem de suportar la ciutadania que aquest sector privatitzi 
els seus guanys i col·lectivitzi les seves despeses? Les infraestructures i el material per activar els plans 
d’emergència al voltant de les seves instal·lacions, la gestió dels residus radioactius, el seu fracàs a l’hora 
de preveure les necessitat de producció, es a dir, la moratòria que hem anat pagant religiosament a través 
del rebut de la llum tota la  ciutadania. 
 
És urgent fixar un calendari de tancament d'aquestes instal·lacions que no sobrepassi el seu permís 
d'explotació. Algú pot estar preocupat pels llocs de treball (les inversions de les CN ja estan rentabilitzades). 
Tenim l’experiència del desmantellament de la CN. Vandellòs 1 que va crear una dinàmica econòmica 
important a la zona durant el seu període de clausura durant prop de 10 anys, no diguem ja que el sector 
elèctric seguirà produint electricitat amb altres fonts d'energia i per descomptat si ho fa amb energies 
renovables els índex d'ocupació que creen són molt superiors. Tot plegat entre els anys d'explotació que els 
hi queden i les feines d'acondicionament i clausura hi ha feina pel sector per un mínim de 20 anys. Visitant 
l’antiga CN Vandellòs I et fan un repàs de totes les inversions amb un vídeo d’ENRESA que passen a tots els 
visitants. 
 
Diferents entitats compromeses amb el país i amb la seva gent amb motiu del 25 aniversari de l’accident a 
la CN Vandellòs I han promogut una campanya que farà pedagogia sobre la realitat de l’energia nuclear per 
tot el territori català i que tindrà com a acte central una concentració davant de la CN Vandellòs I el proper 
19 d'octubre de 2014 aniversari de l’accident, la ciutadania de Catalunya i també de l’Estat espanyol ha 
manifestat a través d'enquestes d'opinió i també en el passat amb manifestacions multitudinàries al carrer, 
el seu rebuig a l’energia nuclear, els polítics tenen que estar a l’alçada de la gent a la que representen. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-ET proposa a l’Ajuntament de Tortosa prendre els següents ACORDS: 
 
Primer - Demanar al Govern de l’Estat espanyol elaborar un calendari de tancament d'acord amb tots els 
sectors implicats per a totes les centrals nuclears de l’Estat. 
 
Segon – Demanar que el Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat elaborin un Pla d’inversions i 
actuacions, previ al tancament de les centrals, per tal de reindustrialitzar i diversificar l’economia de les 
zones que acullen centrals en funcionament. 
 
Tercer - Donar suport a la Campanya 25 anys accident Vandellòs I que demana aquest calendari de 
tancament.” 
 

*-*-* 
 
 
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, el proper 19 d’octubre 
d’enguany se celebra un trist aniversari, el 25è aniversari de l’accident que va succeir a la central nuclear 
Vandellòs I. 
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Des d’Iniciativa - Entesa per Tortosa pensem que aquesta és una oportunitat, una vegada més, per 
conscienciar i demanar a l’Estat espanyol que efectuï una de les demandes d’una bona part de la 
ciutadania, que és un calendari de tancament de les centrals nuclears. 
 
Un calendari que situï aquest tancament de manera “paulatina”, i crec que això és molt important perquè 
és l’única forma realista, no es poden tancar les centrals nuclears d’un dia per a l’altre, però sí fer-ho en 
diferents anys vista, com estan fent altres països. I en aquest sentit vull recordar que tenim un exemple 
molt important, molt significatiu, que és Alemanya, el principal país a nivell econòmic de la Unió Europea 
que ja fa, ara més d’un any, va anunciar precisament aquest calendari de tancament de les centrals 
nuclears en aquest país. 
 
Un tancament, evidentment, per evitar el perill que significa per a la ciutadania, com aquí va passar en el 
seu dia amb l’accident de Vandellòs o com recentment ha passat a Fukushima, al Japó, amb la catàstrofe 
que ha significat per a aquell país. I també, evidentment, perquè aquesta és una energia totalment 
destructiva per al medi ambient, un medi ambient que pensem que hauríem de deixar, com a mínim, igual 
que ens l’hem trobat. 
 
A més a més, hem de recordar que a les nostres comarques i al costat de les nostres comarques hi ha 3 
dels 7 reactors nuclears que tenim a l’Estat espanyol i, per tant, aquesta és una qüestió que ens ocupa de 
manera directa, ens afecta totalment i pensem que el nostre territori hauria de ser el principal territori 
interessat en aportar, en reclamar un canvi de model energètic, com estan fent els països més avançats del 
món. Un canvi de model energètic que passés per les energies netes, per les energies segures per a tota la 
ciutadania. 
 
També volem recordar, aprofitant aquest 25è aniversari de l’accident de Vandellòs, el fet de que les 
nuclears catalanes i de les nostres comarques són, malauradament, les que més incidents han tingut 
durant aquests últims anys del conjunt de l’Estat espanyol, i només cal que mirem l’hemeroteca, entre 
altres motius perquè són de les més antigues. 
 
I en aquest sentit, clama al cel que des de la Societat Nuclear Espanyola ja s’estiguin fent declaracions no 
per tancar aquestes nuclears, sinó per allargar-los-hi la vida fins als 60 anys, quan la mitjana de tancament 
al món són de 27 anys per part de les diferents centrals nuclears que hi ha. Nosaltres, evidentment, 
considerem que això és negatiu, que és una irresponsabilitat i, com tradicionalment ve demanant la nostra 
formació política, pensem que cal exigir un tancament d’aquestes nuclears a partir d’un calendari establert, 
com han fet altres països. 
 
Abans de continuar el debat vull també recordar que des del grup municipal d’Esquerra Republicana se’ns 
ha demanat, a la Junta de Portaveus, la inclusió d’un punt més que reclamaria que aquí a les Terres de 
l’Ebre, una vegada es fes aquest calendari de tancament, tenint en compte que afecta a la nostra economia 
pels llocs de treball que hi ha, es fes també, hi hagués una demanda d’un pla de diversificació econòmica i 
d’actuacions, no?, per pal·liar aquesta situació. També en podríem parlar si realment les nuclears han 
aportat més o menys, però entenem el que vostès diuen i per tant, tal i com hem explicat abans d’iniciar el 
Ple al secretari i al mateix alcalde, afegirem aquest punt i, per tant, els acords que portem a consideració 
de la corporació són: 
 
En primer lloc, demanar que la Generalitat de Catalunya com a Govern dels catalans reclami al Govern de 
l’Estat l’elaboració d’aquest calendari poc a poc, repeteixo, calendari de tancament de les nuclears. 
 
En segon lloc, que també es realitzi un pla de diversificació econòmica per a les nostres comarques amb 
diferents actuacions. 
 
I, evidentment, també donar suport a la campanya que s’iniciarà el proper mes a nivell del camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre per celebrar, entre cometes celebrar, el trist aniversari de l’accident que 
va haver a la central nuclear Vandellòs I. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
vostès, senyor Jordan, comencen dient que l’energia nuclear està en declivi i que el conjunt de les energies 
renovables suposa, avui per avui, un 47% del total de l’electricitat o a nivell de Catalunya, que és el que 
també ens interessa, del 80% als anys 80. I al 2013 diuen, en passat, el 45%. O que, també diuen, des de 
1997, en que el Partit Popular va liberalitzar el sector elèctric, no s’ha construït cap altra central nuclear. 
Per acabar demanant un calendari de tancament. 
 
A nosaltres ens preocupa això de les centrals nuclears i entenem el seu desig de fer un calendari de 
tancament, però ens preocupa també, i molt, perquè som ebrencs, el tema de que les centrals nuclears a 
Catalunya estan, la seva majoria, les tres obertes i una tancada a les Terres de l’Ebre. 
 
És a dir, ens preocupa com a ebrencs que, i li recordo, fa molts anys suportàvem un cost, fa molts anys que 
suportem un cost mediambiental i sanitari que mai ha estat objectivament i públicament i caldria que ho 
fos, i no tenim cap compensació en cap forma, per exemple, el preu de kilowatt de consum més barat, ja 
que estem suportant aquest cost mediambiental i sanitari de viure dins l’àrea d’influència de tres centrals 
nuclears en funcionament i una que està en aquests moments en desmantellament. Seria bo, doncs, que 
d’alguna forma, tant els particulars com les empreses mirant la seva competitivitat empresarial, tinguessin 
un preu barato. 
 
Sí, ens preocupa senyor Jordan, que vostès en la moció no fan cap referència a les Terres de l’Ebre que són 
les principals afectades pel tema de les centrals nuclears a Catalunya. Diuen de no construir més centrals 
nuclears, d’acord, d’acord, miri, des del 1997 que va entrar al poder el Partit Popular no se n’ha fet cap de 
nova. D’acord, diuen de substituir-les per energies netes i ecològiques, també estem d’acord. Diuen de 
tancar les existents, doncs miri, si és possible ja ho parlarem, també d’acord.  
 
D’acord, però tot sense política i sense demagògia perquè una central nuclear, vostès ho saben, no es 
tanca d’un dia per a l’altre, ja que val molts diners i, sobretot, perquè hi ha que mantenir el 
subministrament d’electricitat a particulars i a empreses. No es pot tancar ni a un any, ni a dos, ni potser a 
més anys. Hi ha que fer, com vostès diuen, bé, un calendari de tancament però no corrents i de pressa. 
 
Hi ha que preveure moltes substitucions a aquestes energies nuclears. Això vol dir que cal caminar cap a 
un futur que sumi i compari totes les necessitats econòmiques i ecològiques, etc., amb la realitat que és el 
que hi ha avui i és el que hem de jugar amb això, no podem fer miracles, no podem fer jocs de mans. I fer-
ho sense interessos, que això és el difícil, tant particulars com partidistes. 
 
En aquest sentit, hi ha que preguntar-se si les centrals nuclears poden funcionar fins als 60 anys amb 
garanties de seguretat. Cal preguntar-se quin és el cost de la reforma que suposi l’allargament de la seva 
vida. Hi ha que preguntar-se si és factible i bo abandonar aquest tipus d’energia, però, insisteixo, sense 
demagògia política, però tampoc emetent o permetent tipus de corrupció, etc. 
 
Per això, la nostra votació a aquesta moció, en principi serà negativa. Serà negativa en el sentit de que, bé, 
està bé el que diuen però, bé, hi ha que tenir en compte que la cosa no se soluciona en dos dies. 
 
Acabo com he començat la meva intervenció en aquesta moció: em preocupa i molt que en tota la moció no 
es digui res de les Terres de l’Ebre com a principal i únic centre territorial de les centrals nuclears, com un 
territori que no es parli a la moció, com un territori mal tractat i menyspreat pel nord, per la “Barcelunya” o 
Barcelona com diuen, ni la llum, com l’aigua per cert, ens surt més barata que al nord. Això tindria que 
vostè parlar també en la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
El que està clar és que instal·lar una central nuclear genera, al voltant d’aquesta central, doncs, un impacte 
econòmic que afecta a tota la comarca des del moment en que s’implanta la central, allò crea molts llocs 
de treball per funcionar la central i les recarregues, genera molts llocs de treball. I aquestes comarques, 
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inclús les que hi ha al  voltant, el que fan és fer un monocultiu lligat al funcionament de la central nuclear. 
 
A les Terres de l’Ebre, per exemple, concentren o bé directa o indirectament el total de les nuclears de 
Catalunya. I actualment l’activitat de la central nuclear de Vandellòs genera 1500 llocs de treball directes i 
indirectes. I les dos centrals d’Ascó en generen 2132. En aquest últim cas, a nivell de la Ribera d’Ebre, el 
que suposa, aproximadament, el 25% de la població activa de la comarca. 
 
Davant de la gran dependència econòmica i laboral que han generat les centrals nuclears i de la previsió 
del seu tancament, que pensem igual que Iniciativa per Catalunya, que s’ha de “calendaritzar” i s’ha de 
portar a la pràctica, cal avançar-se a aquests esdeveniments i elaborar un pla de diversificació i de 
dinamització econòmica per substituir el monocultiu laboral nuclear d’aquestes comarques. I així ho hem 
demanat al grup proposant de la moció, que fiqués un altre punt i ho han acceptat al moment de la Junta 
de Portaveus. 
 
I concretament, demanem que el Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat elaborin un pla d’inversions i 
actuacions previ al tancament de les centrals per tal de reindustrialitzar i diversificar l’economia de les 
zones que acullen centrals en funcionament, com és el cas de la Ribera d’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
des del nostre partit hem demanat en reiterades ocasions un calendari de tancament de les 8 centrals 
nuclears que operen actualment a Espanya. 
 
En concret en aquesta legislatura, al Congrés s’han presentat més d’una desena de proposicions de llei, 
respecte al tancament de les centrals nuclears, que anteriorment no es van poder aprovar per 
l'avançament de les eleccions generals. 
 
A pesar que al 2011 la conjuntura econòmica ens va portar a fer una moratòria d’algunes d’aquestes 
centrals, com les d’Ascó I i II, i Vandellós II, pensem que s’ha de fixar un horitzó de tancament gradual de 
les instal·lacions atòmiques. 
 
Defensem que el tancament s’ha de fer en finalitzar la seva vida útil de 40 anys, o bé abans si els exàmens 
tècnics detecten circumstàncies que ho facin aconsellable. Així, el parc nuclear espanyol hauria de deixar 
d’estar en servei el 2028. 
 
L'energia nuclear és cara, insegura i contaminant. Al nostre país, tot i les polítiques que la dreta espanyola 
estan fent, encara continuem comptant amb un sector d'energies renovables molt desenvolupat que fan 
tècnicament possible tancar totes les centrals en pocs anys. 
 
No podem seguir recolzant una energia que està sent actualment qüestionada a tot el món, on són molts 
els països avançats, com Suïssa i com ha dit el proposant, senyor Jordan, Alemanya, que estan elaborant 
plans per tancar a mig termini els reactors existents al seu territori.  
 
El tancament de les centrals hauria d’estar acompanyat de mesures com la potenciació de sistemes de 
generació renovables, carbó net amb sistemes de combustió neta i captura de CO2, per exemple. I, 
especialment, pel dret ciutadà a la generació energètica, de manera que qualsevol persona pugui convertir-
se en productor d'electricitat i estigui garantida la connexió a la xarxa de transport per poder vendre 
excedents no consumits. D'aquesta forma, es promouria la democratització de l'energia i el canvi progressiu 
cap a un model de generació distributiva.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, abans de 
començar, el Partit Socialista de nou pensa una cosa quan està a l’oposició i en fa una altra quan governa, 
perquè aquesta política de la dreta espanyola pel que fa a política nuclear és la mateixa que aplicava el 
Partit Socialista quan governava. 
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Però en tot cas, respecte a la moció presentada, a dia d’avui i esperem que per poc temps, les 
competències per elaborar un calendari de tancament continuen corresponent al Govern de l’Estat 
espanyol. I en aquest sentit, Convergència i Unió ha demanat en reiterades ocasions al Govern de l’Estat 
una major transparència i un traspàs, també, pel que feia a les competències de seguretat, perquè 
enteníem que es podia gestionar d’una altra manera des d’aquí, des del nostre país. 
 
Estem d’acord amb el tema de que hi hagi aquest pla per tal de poder reindustrialitzar o millorar l’activitat 
econòmica pel que fa a les comarques de les Terres de l’Ebre, esmena proposada anteriorment. I en tot 
cas, dir-li que nosaltres estaríem d’acord i aprovaríem aquesta moció sempre i quan s’establís que fos una 
petició al Govern de l’Estat, perquè no entenem per què al punt que ens està establint avui el grup 
d’Iniciativa per Catalunya demana al Govern de la Generalitat que demani al Govern de l’Estat, més enllà 
de, no sé si é que el surt la “venada” de desgast cap al Govern de la Generalitat, perquè en tot cas no 
s’entén per què estan demanant a la Generalitat, podent-ho demanar directament des de l’Ajuntament de 
Tortosa al Govern de l’Estat. 
 
Aquí ens hi trobaran. Nosaltres entenem que és a l’Estat a qui li correspon, evidentment, és qui té les 
competències. A més a més, estem parlant de que no hi ha, no ens està demanant un calendari tancat, 
creiem que a dia d’avui no tenim una alternativa que pugui fer viable un tancament immediat, però sí que 
creiem que pot anar sorgint aquesta alternativa si ens fixem un calendari i ho preveiem, com ho estan fent 
altres països i, per tant, els hi donaríem aquest suport si consideressin modificar el redactar i demanar-ho a 
qui efectivament té les competències, que és l’Estat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair el 
vot favorable dels diferents grups que així ho han expressat. 
 
En segon lloc, al representant del Partit Popular dir-li que jo mateix, quan he exposat la moció, he dit 
clarament que les Terres de l’Ebre som el principal territori afectat per la instal·lació d’aquestes nuclears i, 
per tant, no entenc per què vostè diu que és una qüestió que ens hem deixat, perquè és precisament el 
contrari, tenint 3 dels 7 reactors que hi ha a l’Estat espanyol. 
 
També al Partit Socialista, en la línia del que s’ha comentat abans, d’acord que votin ara a favor, però jo 
també els hi vull recordar que durant 8 anys de Govern del president Zapatero vostès no van fer cap 
calendari de tancament. Ja no ens hem de remuntar en l’època de Felipe González, que puc entendre que 
en aquell moment no hi havia la conscienciació que hi ha en aquests moments, però fa no res vostès 
governaven a l’Estat espanyol i per tant, també en aquest sentit, tenen la credibilitat que tenen. 
 
També voldria reiterar, en relació a algunes intervencions, que hem dit que aquest calendari de tancament 
ha de ser realista i que, per tant, no es poden tancar les nuclears d’un dia per a l’altre, tal i com han fet 
altres països i, concretament, Alemanya. 
 
I en relació a la petició de Convergència i Unió, jo no els ho diria que volem desgastar al Govern de la 
Generalitat, pensem que es desgasta ell mateix, dia a dia. Però, evidentment, que com nosaltres el que 
volem és que s’aprovi aquesta moció, no tenim cap problema en fer aquesta esmena. També, la veritat, ho 
haguéssim agraït que ho haguessin fet a la Junta de Portaveus, que allí no han dit absolutament res, però 
com el nostre tarannà és constructiu i positiu, el que farem serà fer aquesta esmena per a que pugui ser 
votada favorablement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: No, només per al·lusions. 
 
No, incongruències n’hi ha a tot arreu, no?, però ja he dit en el meu enunciat, tant li dic a la senyora Roigé 
com al senyor Jordan, que evidentment en el 2011 es va fer una moratòria i que, evidentment, 
evidentment, no deixa això de pensar, donada la situació econòmica i conjuntural del país, no deixa això de 
pensar que nosaltres pensem que es pugui fer un calendari establert. 
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I deixi’m també dir-li, la política energètica del Partit Socialista, amb tota la potenciació que va fer de 
l’energia eòlica, i que després el Partit Popular ha tret totes les subvencions que hi havia, em sembla que 
és molt diferent i substancialment diferent. I és en aquest sentit que vull manifestar que, si donar el suport 
a les seves mocions vol dir que sempre han d’anar retraient, doncs bé, anirem contestant d’aquesta 
manera. 
 
Permeti’m també una altra cosa, vull dir, és allò de dir: incongruències totes, no?, de dir, bé, sí. Senyor 
Jordan, estar clar?, no? Però miri, al seu partit també està, hi ha gent que pensa les coses, no? Pensa que 
endavant la independència de Catalunya i, per un altre costat, que s’han de desmantellar ja totes les 
centrals nuclears. Bé, bé, que farem el dia després del 9-N, quan siguem independents? Com ho farem 
això? 
 
Per tant, incongruències en tenim tothom a tot arreu i, per tant, aquí entenc que el Partit Socialista ha fet 
una política d’energies renovables important i que és aquí on nosaltres estem. Moltes grácies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Bé, tancarà el debat el senyor Jordan però 
entenc, senyor secretari, que el que sotmetem a votació és el text de la moció amb la incorporació com a 
segon punt de l’ordre del dia, ai!, com a segon punt dels acords el que li ha passat el senyor Jordan a 
instàncies d’Esquerra Republicana. I el primer quedaria: Demanar al Govern de l’Estat espanyol elaborar un 
calendari de tancament, d'acord? 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, simplement per tancar el 
debat, que al grup socialista entenc que els hi dolgui, no?, que durant aquests 8 anys del Govern de 
Zapatero no es realitzés aquest tancament. 
 
No tinc tampoc cap problema en reconèixer que van haver millores substancials a favor de l’energia 
renovable, però això no trau de que vostès no van aprovar cap calendari de tancament, com sí ha fet 
Alemanya i, per tant, jo crec que és absolutament honest dir-ho. 
 
I jo crec que vostès tampoc estan en grans condicions per donar consells, sobretot el tema del dret a 
decidir. Prompte ja sabrà quina és la postura oficial del partit, perquè farem una consulta democràtica 
interna, cosa que sembla ser que al seu partit a vegades dubten d’aquestes qüestions. 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 de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i I-ET-
E (2);  i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
12 – MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
PER A UNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES DE LES ALCALDESSES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa: 
 
“ L’àmbit local és un espai complex i plural, de grans transformacions i constants mutacions, i la primera 
instància per a la resolució dels problemes de la ciutadania i per a la millora de les condicions de vida de la 
gent. 
 
Els Ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del segle XX: 
els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i l’envelliment de la població, i en 
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aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de 
resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar 
alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades. 
 
Des de diferents posicions polítiques, tots defensem un model de governs locals de proximitat, un model 
que desenvolupi l’autonomia local i les competències, amb recursos suficients per a  fer-les efectives. 
 
L'educació, els serveis socials, les polítiques d'igualtat, la cultura, la solidaritat i el dret a l’habitatge son les 
claus de volta de la vertebració municipal i la construcció de ciutadania. 
 
Defensem un municipalisme que integri els valors del paisatge, el territori i l’espai natural com a vectors 
d'identitat, i de ciutats i pobles sostenibles. Que fugi del creixement des d'una òptica d'ingressos i recursos 
substitutius d'un veritable finançament del món local just i ajustat a les seves competències. 
 
En definitiva, un municipalisme que efectivament es pugui desenvolupar i reconèixer a la Carta Europea 
d'Autonomia Local, i que es basi en els principis de simplificació, transparència i modernització dels ens 
locals, el principi d'autonomia, subsidiarietat, diferenciació, equilibri territorial, desenvolupament sostenible 
i suficiència financera per atendre a les necessitats socials dels seus habitants. 
 
Els municipis espanyols han estat des del 1979 l’expressió més evident de l’arribada de la democràcia al 
nostre país: milers de regidors i regidores, d'alcaldesses i alcaldes, elegits pels seus veïns/es, van accedir 
al govern dels seus ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més apressants dels 
seus veïns i també, davant la falta de definició constitucional de les competències locals, per afrontar 
aquells reptes i actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des d'aquest principi d'administració 
més propera, es van configurar els ajuntaments com les entitats que visualitzaren la democràcia al nostre 
país i que representaren la primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització política. 
 
Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat raonablement garantit durant tot aquest 
període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès que les opcions polítiques 
significatives en les que s'organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de govern 
local amb un recolzament majoritari del vot popular a través d'un sistema de representació respectant la 
proporcionalitat contemplada a la CE. 
 
La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflecteixi la majoria dels vots 
expressada en les eleccions. Això significa que una llista municipal no pot tenir la majoria de govern i, 
conseqüentment, l’alcaldia, si no té el recolzament de la majoria dels votants, expressada per un sistema 
de representació política constitucionalment establert. 
 
És més, l’art. 140 de la Constitució espanyola estableix que el vot de veïns i veïnes serà igual, per tant, ha 
de tenir el mateix valor i produir els mateixos efectes en l’elecció dels regidors i regidores. A més, els 
regidors i les regidores seran elegits de forma directa. 
 
Atès que el Govern del PP ha expressat la possibilitat d'una reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General (LOREG), capítol IX article 196, per tal de garantir que l’alcalde o 
l’alcaldessa correspongués a la llista més votada. 
 
Atès que l’atribució de l’alcalde o alcaldessa a la llista més votada portaria a la paradoxa que podrien 
ostentar l’alcaldia, regidors o regidores que haguessin obtingut menys del 20% dels vots i, per tant, no 
comptarien amb el suport de més del 80% dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que la ciutadania amb el seu vot diposita la seva representativitat en una candidatura i no 
exclusivament en el seu cap de llista. 
 
Atès que el Ple d'un ajuntament és la màxima representació de la ciutadania, integrat per tots els regidors i 
regidores i alhora l’òrgan que entre les seves atribucions li correspon el control i la fiscalització, els acords i 
aprovacions de caràcter general entre els quals decideix i escull a l’alcalde o alcaldessa i és qui presidirà el 
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Ple. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa adopta els següents acords: 
 
Primer - El Ple de l’Ajuntament de Tortosa manifesta la seva oposició a la reforma anunciada pel Partit 
Popular al mètode d’elecció dels regidors i les regidores i dels alcaldes i les alcaldesses de les corporacions 
locals, i molt especialment a: 
 
a) L'atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o llistes més votades, per vulnerar 
els principis de proporcionalitat i vot igual establerts constitucionalment. 
 
b) L'atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan no tingui el suport de la majoria dels regidors i 
regidores elegits en vot igual mitjançant un sistema proporcional i constituït en el Ple de l’Ajuntament. 
 
c) La constitució del Ple municipal per regidors i regidores que no hagin estat escollits en el mateix acte 
electoral mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, tal com estableix l’art. 140 de la 
Constitució espanyola. 
 
Segon - A aquesta moció se li donarà la publicitat necessària perquè sigui coneguda per la ciutadania del 
municipi. 
 
Tercer - Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat espanyol i a tots els grups parlamentaris del Congrés 
dels Diputats i del Parlament de Catalunya.” 
 

*-*-* 
 
 
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, presentem novament una 
moció relaciona directament amb el que nosaltres considerem que és un atac als drets democràtics que hi 
ha al nostre país, i és el sistema d’elecció dels alcaldes i de les alcaldesses, que sembla ser que el Partit 
Popular, i de manera sola aprofitant la majoria absoluta que ostenta al Congrés dels Diputats, vol dur a 
terme. 
 
Des de la recuperació democràtica, acabada la dictadura, és evident que les institucions que han fet més o 
dels que més han fet per establir i per assentar, consolidar la democràcia han estat els ajuntaments. Uns 
ajuntaments que a través de l’elecció democràtica dels seus regidors i regidores i a traves de molt treball al 
costat de la gent, molt prop de la ciutadania perquè, evidentment, som els càrrecs electes més a prop dels 
ciutadans i ciutadanes, hem anat consolidant el que és la cultura democràtica i, per tant, les institucions 
democràtiques al nostre país, segurament amb més o menys encerts. Pensem que l’elecció dels regidors i 
regidores i dels alcaldes i de les alcaldesses a través d’un sistema proporcional a través de la Llei d’Hondt 
fa que la majoria de consistoris siguin representatius d’allò que la gent ha votat a cadascuna de les ciutats 
o de pobles del nostre país. A vegades tampoc és així, perquè la Llei d’Hondt és molt injusta, però en 
general considerem que estaven ben representats els ciutadans i ciutadanes a través del sistema electoral 
proporcional que en aquests moments hi ha. 
 
A més a més, en aquests moments per part de la ciutadania hi ha una demanda creixent de passar d’una 
democràcia de baixa intensitat, que és la que considerem que tenim ara, a una democràcia d’una intensitat 
més elevada com fan altres països, i això significa que la gent no vol només votar cada 4 anys als seus 
representants, sinó que el que vol també és participar activament en les decisions que es prenen en les 
diferents institucions a través de consultes i a través del dret a decidir. Dret a decidir no només pel que fa a 
Catalunya, sinó per a les qüestions quotidianes, com ja està passant a molts de països, inclús a Catalunya 
molts d’ajuntaments estan aplicant. 
 
Paradoxalment, el Govern del Partit Popular amb majoria absoluta a Madrid, en lloc de fer un canvi en 
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positiu per millorar la nostra democràcia, presenta o anuncia una proposta per a que l’elecció dels alcaldes 
i de les alcaldesses sigui absolutament diferent a la que hi havia ara. I el que proposa és que directament 
la llista més votada, independentment dels vots que hagi assolit, sigui la que ostenti l’alcaldia i que hi hagi 
una prima, és a dir, que se’ls hi donin molts més regidors dels que segurament hagués tingut amb el 
sistema que tenim actualment. 
 
És per això que des del nostre grup municipal, des d’Iniciativa – Entesa per Tortosa, considerem novament 
que estem a un atac democràtic i directament contra els ciutadans i ciutadanes i directament contra els 
ajuntaments que és la institució més propera i, com molts ajuntaments ja han fet del nostre país, pensem 
que ens hem de posicionar en contra d’aquesta proposta que ens arriba del Partit Popular del Govern de 
Madrid. 
 
I als acords, concretament, el que reclamem és que manifestéssim com a corporació l’oposició a aquesta 
proposta de llei, sempre i quan tingui una de les tres consideracions que ara els hi llegiré.  
 
La primera és l'atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o les llistes més 
votades, perquè considerem que vulnera els principis de proporcionalitat i el vot igual establert a la 
Constitució. 
 
En segon lloc, també considerem que hem d’estar en contra de l'atribució de l’alcaldia a la llista més 
votada, quan no tingui el suport de la majoria de regidors i regidores d’aquell ajuntament. 
 
I finalment, també pensem que la constitució de qualsevol Ple, de qualsevol Ple de qualsevol ajuntament, 
ha d’estar, evidentment, regit per regidors i regidores elegits directament per sufragi universal, perquè 
també hi ha algunes afirmacions que indiquen que inclús es podrien nomenar regidors que directament no 
haguessin estat votats. 
 
Per tant, reclamem que l’Ajuntament es posicioni en contra d’aquesta proposta del Partit Popular i de la 
seva majoria absoluta. I que evidentment, com és tradicional, donem trasllat dels acords a les diferents 
institucions. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo en aquestes mocions 
que entenc que no són municipals pròpiament dites recordo el de sempre, no?, que als plens municipals hi 
ha que fer mocions municipals. Per què? Perquè ja estan els diputats i les diputades al Parlament o, en el 
seu cas, al Congrés i al Senat, els senadors i senadores en aquest cas últim, per tractar temes que són de 
la seva competència i no pròpiament de la nostra, que intento insistir que és municipal. 
 
La moció parla de l’àmbit local, del municipalisme, de l’administració més propera a la ciutadania i dels 
sistema electoral dels membres del consistori i de l’alcalde i la seva elecció. A nosaltres ens pareix 
correcte, el que ens pareix inversemblant és que la moció va dirigida contra el fet de que el Partit Popular 
ha expressat la possibilitat, ha expressat la possibilitat d’una reforma de la Llei, com vostès diuen aquí, 
textualment: “atès que el Govern del Partit Popular ha expressat la possibilitat d’una reforma...”, mare 
meva, escolti, jo he vist aquí mocions contra avantprojectes d’una llei, contra una llei i jo he dit: escolti, que 
això sí que incideix amb nosaltres però és competència superior a nosaltres, però és que ara ja estem 
dedicant temps a una moció que va contra una declaració d’intencions, contra una possibilitat, contra una 
proposta oberta a debat. Home, esperem-nos. Esperem-nos que entri, que el Partit Popular com ha 
anunciat ara al setembre parlarà amb els diferents grups polítics per veure si es fiquen d’acord i, desprès, 
el que sigui anirà al Congrés, després anirà al Senat, després tornarà, s’aprovarà, però home, no 
comencéssim a fer ara mocions contra possibilitats d’actuació d’un partit polític, no? 
 
El que estic dient amb això és que no utilitzéssim els plens municipals com a altaveu difusor de les 
consignes de cadascun dels partits per damunt de les nostres obligacions municipals i dels interessos de la 
ciutadania, als quals representem, en aquest cas, sí, directament. 
 
La moció segueix dient, i ho tinc subratllat aquí: “atès que l’atribució de l’alcalde o alcaldessa a la llista 
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més votada portaria a la paradoxa que podrien ostentar l’alcaldia, regidors o regidores que haguessin 
obtingut menys del 20% dels vots i, per tant, no comptarien amb el suport del menys del 80% dels 
ciutadans i ciutadanes”, però escolti, vostè ens està plantant la pel·lícula però al revés. Vostè no vol que el 
Partit Popular actuï d’una forma, però vostè sí que diu “escolta, però nosaltres ens podem unir i així 
guanyarem per damunt del que estigui més votat”. Doncs home, ens ho hem de mirar tot això, no féssim 
política, no? I per què, per què? Doncs, senyor Jordan, què és més just que el Govern que ha obtingut més 
vots o que ha obtingut molt poquets, però té l’ajut de la resta de partits, un o l’altre obtinguin l’alcaldia de 
la ciutat corresponent. 
 
Jo crec que això no pot ser així. Fa poc, al periòdic venia i deia que a les Terres de l’Ebre hi ha 19 
ajuntaments en que estava governant no l’alcalde, o no el titular del partit polític que havia obtingut més 
vots, sinó el que havia aconseguit unir-se amb la resta dels que individualment havien obtingut menys vots 
que el d’això. I realment no és de rebut a simple vista això, no? Altra cosa, jo crec, que és que el sistema 
tingui que millorar-se, però hi ha que millorar-se no fent política, sinó fent gestió electoral. 
 
Miri, hem de ser sincers, nosaltres a Tortosa ni tindríem que estar a favor ni en contra. O és més, li diré 
sincerament, donada la situació que vostès saben aquí, tindríem que estar a favor del que vostè diu. Ens 
beneficia i “magnimitza” les nostres possibilitats de cada un dels membres de l’oposició, però, però és el 
que estic dient i espero que m’escoltin, per damunt de tot està la ciutadania. I en aquest tema, i molts 
altres, se li ha donat el millor sistema electoral. I aquesta forma, o això sols se’ls pot donar si s’uneixen 
esforços de tots els partits per tal de trobar el millor sistema electoral de designació de l’alcalde. I quan 
l’haguéssim trobat entre tots, entre tots, que jo crec que això ho volen fer tots els partits, en aquest 
moment ho vol fer el Partit Popular perquè està al Govern, i ha plantejat una opció que no és d’ella, és que 
no és del Partit Popular, si hi ha molts..., el PSOE ja ho va plantejar al 2011 en el seu programa electoral, i 
el Partit Popular també... però escolti, que no és un invent ara del Partit Popular, si això ja fa molt de temps 
que va pel món. 
 
No féssim política, fem gestió electoral i procurem, procurem donar a la ciutadania el millor sistema 
electoral, el que li doni la millor possibilitat de governar-se d’una forma legítima i equilibrada. 
 
Per això, per aquest sentit no estem en contra de la reforma electoral, al contrari, que es faci la reforma 
però tots units, buscant el millor, és pel que votarem en contra aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, abans de començar, és que casi el que m’estranya és que el senyor Dalmau sempre diu el mateix, no?, 
que al Parlament, o sigui, que encara és una llei que no s’ha aprovat, que no, és veritat. I en canvi, doncs, la 
Llei de consultes, el Govern espanyol ja anunciat que la recorrerà abans de que s’aprovi, però bé, anem al 
que anem, que és a la discussió d’això, no? 
 
I llavors, el grup municipal d’Esquerra el que pensem que aquesta reforma que anuncia el Partit Popular pot 
arribar a ser una reforma interessada, perquè no tenim el text, no sabem com es concretaran les idees o 
propostes que apareixen per la premsa. 
 
I, per exemple, si s’escull directament l’alcalde en la llista més votada, sense que la llei estableixi llindars, o 
sigui, límits, aleshores trobaríem situacions injustes com ja s’ha dit, com alcaldes que amb un 20% dels 
vots deixarien sense opció a la suma i a la representativitat de gent o de grups que estan o molt pròxims 
o..., i que el total sigui el 80%. 
 
Clar, si fem llindars del 40% i contemplem que ha d’haver certa distància amb la segona força política 
l’escenari canviaria, potser seria més assenyat. Clar, llavors volem dir que no sabem com ho regularan i, per 
tant, volem ser prudents a l’hora d’opinar. 
 
Dit això, és bastant insòlit que 9 mesos abans de les municipals es plantegin canviar la Llei electoral, en 
clars efectes sobre el món local. Això és política i política municipal, elecció d’alcalde, val?, elecció 
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d’alcalde, política municipal. 
 
I una vegada més, el que semblaria és una reforma precipitada, sense consens, es parla d’això a l’estiu i 
s’evidencia que no hi ha voluntat política real de diàleg ni de consens. 
 
Tot i això, pel que es diu semblaria que la reforma va més encaminada a satisfer determinats interessos 
partidistes que no pas a millorar els mecanismes democràtics i de representativitat entre l’electorat i els 
electes. Ens sembla que l’únic objectiu és blindar la majoria absoluta del PP a alguns municipis, perquè 
pensa que perdrà molts municipis a les pròximes eleccions. 
 
El motiu d’aquesta reforma hauria de ser millorar els mecanismes democràtics però en positiu, i per tot 
això ens sembla que el millor és votar que sí a la proposta de moció, tot i que podríem dir que ens estem 
posicionant d’una forma precipitada perquè encara no sabem quin text sortirà, què ens presentaran ni 
tampoc sabem com es concretarà. Però, senyor Dalmau, li dic i li recordo que el Parlament de Catalunya 
encara no ha aprovat la Llei de consultes i el Govern espanyol ja anuncia que la recorrerà, o sigui, que vostè 
quan explica que això és abans de i que, per tant, no hauríem d’opinar, apliquéssiu a casa de vostè. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
vagi per endavant que donarem suport i recolzament a aquesta moció.  
 
I ho farem perquè la reforma proposada no és més que una faula inventada pel Partit Popular i ja veurem, 
ja veurem si Convergència i Unió quin posicionament té, sobretot per evitar la pèrdua d’alcaldies i amargar-
ho sota una cortina de fum d’una suposada regeneració democràtica i una lluita contra la corrupció. La 
pregunta és: per què hi ha tanta temor que els partits arribin a acords després de les eleccions? És el que 
volen els ciutadans. 
 
Canviar des de la majoria absoluta una Llei electoral a quatre dies de les eleccions, és mantenir el poder a 
costa d’un veritable cop d’estat a la democràcia. Regenerar la democràcia, al nostre entendre, no és això. 
Els ciutadans i ciutadanes porten temps expressant amb claredat el què pensen del sistema polític i 
deixant clar el què volen fer i no demanem precisament res impossible, no ho demanen res impossible. 
 
Per començar, demanen que la nostra política estigui impregnada dels valors del respecte, el diàleg, la 
capacitat de comprensió mútua, transacció, pacte. I és una demanda que moltes vegades des de l’àmbit 
polític s’oblida. 
 
Per un altre costat, moltes vegades reclamen estudiar la possibilitat de que es pugui triar els alcaldes de 
tots els candidats en llistes obertes. És un tema que s’hauria de plantejar i de manera que es pogués 
reordenar inclús les llistes i eliminar candidats. 
 
I en tercer lloc, la societat també reclama una política més transparent, propera i flexible, que possibiliti 
una major participació i s’apropi a la realitat social actual. 
 
S’ha de reformar la Llei electoral? Indubtablement, però nosaltres pensem que no en el sentit que diu el 
Partit Popular, al contrari, defensem una distribució de regidors més proporcional possible als vots i una 
elecció de candidats mitjançant primàries obertes, tal i com nosaltres hem fet per primera vegada a aquest 
país. 
 
Si volem que la ciutadania sàpiga que el que diu i pensa, mereix l’atenció dels seus representants i hem 
d’aturar aquesta reforma electoral i propiciar, això sí, entre tots una veritable reforma en el sentit de les 
possibles mesures que acabo d’enumerar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des de 
Convergència i Unió ja hem manifestat, i ho ha fet el mateix alcalde amb declaracions a la pròpia premsa, 
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que estem en contra de la proposta del Partit Popular. Creiem, a més a més, per tal de modificar un 
sistema d’elecció dels regidors i regidores dels ajuntaments cal un consens de forces polítiques i això no es 
pot fer en ple mes d’agost a partir d’unes declaracions, sense saber de què estem parlant, sense tenir una 
proposta per escrit i tenint en compte que falten 8 mesos per a unes eleccions. Per tant, no correspon i 
aquesta no és la manera de funcionar. 
 
Però el Partit Popular ja ens té acostumats a actuar d’aquesta manera respecte al món municipal. 
Demostra, una vegada més, que no coneix el món municipal i que no valora el món municipal, sinó que fa 
números respecte a la seva situació i a partir d’aquí actua. I amb això no només ho veiem en aquesta 
declaració sobre una futura modificació del sistema electoral, sinó també respecte a la coneguda LRSAL, la 
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, on també s’està vulnerant tots els principis 
propis d’autonomia local. 
 
Però el que succeeix actualment tampoc ens agrada a Convergència i Unió. I el que proposa la moció no 
ens agrada pel que fa a rebutjar que la llista més votada, aquella llista majoritària que els ciutadans 
consideren que ha de tenir l’alcaldia, tampoc sigui el sistema. Entenem que potser Iniciativa és un partit 
que li va bé aquest sistema, però nosaltres entenem que el que hem de fer és que hi hagi un alcalde que 
triï la gent de la ciutat o del poble on s’estiguin celebrant aquestes eleccions, no que sigui un alcalde que 
s’acabi triant als despatxos, pactant entre diferents formacions polítiques, sense respectar la voluntat del 
poble. 
 
I hem tingut molts casos on no ha estat escollit l’alcalde, aquella llista més votada. I això ha generat també 
desafecció política, ha generat frustració i ha generat uns resultats que no eren els que la gent i, més a 
més, quan en molts caos s’ha amagat aquesta voluntat. Perquè jo no he sentit mai tampoc a cap regidor 
d’Iniciativa dir. nosaltres apostem per a que sigui alcalde un regidor del Partit Socialista encara que guanyi 
un altre. I al final, en molts casos ha acabat essent així. O si manem a llocs, a llocs o a exemples molt 
concrets i molt recents i molt propers, en aquest cas l’Ajuntament de Tortosa ens hem trobat que del 99 al 
2003 la llista més votada va ser Convergència i Unió però el Partit Popular, que ara diu que no fa política 
amb això però en aquell moment pensava el contrari, va fer alcalde a un regidor, a un membre d’Iniciativa 
que encapçalava una llista amb el Partit Socialista, que en aquell cas era el senyor Sabaté, que no 
comptava amb la majoria de vots dels tortosins i tortosines. 
 
Nosaltres creiem que això no és el correcte, creiem que cal un sistema on la ciutadania decideixi qui són 
els alcaldes i, per tant, hi hagi un sistema de segona volta: que aquelles forces que hagin tret més resultat 
o millor resultat, això passa a molts països del nostre entorn, aquelles que hagin quedat primeres o 
segones, o parlem-ne, fins i tot terceres, puguin tenir una segona votació, escurçant el període de 
campanya electoral i, per tant, pugui haver una segona elecció, i que realment siguin els ciutadans qui 
acabin escollint el seu alcalde i no siguin els partits polítics qui ho acabin decidint. 
 
Per tant, absolutament en contra amb el que proposa el Partit Popular perquè, a més a més, em sembla 
una falta de respecte institucional pel que fa a la resta de formacions polítiques que hi ha a dia d’avui, però 
tampoc estem d’acord en a l’actual sistema, que a més a més la Llei d’Hondt no és proporcional i moltes 
vegades he sentit a representants d’Iniciativa queixant-se d’això també, i tampoc estem a favor de que la 
llista més votada no sigui aquella que tingui després l’alcaldia, sempre i quan partim d’aquesta modificació 
que creiem necessària del sistema electoral. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair el 
vot favorable dels grups municipals que han considerat oportuna la nostra moció. 
 
En primer lloc, m’agradaria respondre-li al senyor Dalmau, representant del Partit Popular. Dir-li que jo sí 
que faig política perquè sóc polític local i crec que és negatiu que vostè digui que no fa política, perquè és el 
que fa encara que sigui en un àmbit local. 
 
Evidentment, també vostè diu que no és una moció que afecti a Tortosa, i és precisament tot el contrari 
perquè, encara que es decideixi al Congrés dels Diputats, afecta al nostre Ajuntament i, per tant, a l’elecció 
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dels regidors i regidores que representaran als tortosins i tortosines. 
 
També vostè diu que és un debat que no s’ha produït o que no s’ha de produir, quan precisament és un 
debat que s’està produint durant tot aquest mes d’agost, amb les diferents valoracions dels alcaldes, dels 
diferents ajuntaments, dels partits. No sé si és perquè vostè estava de vacances però, en tot cas, ja s’ha 
començat a produir aquest debat a l’agost. 
 
Dir que nosaltres, evidentment, no considerem que una llista perquè sigui la primera, arribi amb el 13, el 
12, el 20 o el 16% de vots sigui la que directament ha d’ostentar l’alcaldia, o com a mínim no pensem que 
la reforma ha d’anar per aquí, perquè això el que sembla és més bé una reforma que el que vol és, com 
deia el senyor Monclús, salvar a les alcaldies que en aquests moments les enquestes donen per perdudes 
al Partit Popular, que tindrà una gran davallada de vots, i també a Catalunya les alcaldies de Convergència i 
Unió, on també jo els hi diria que vostès entenc que facin aquest doble discurs, que per una banda estan 
en contra del que diuen el PP, però que després s’acaben desmarcant i votant en contra de la nostra moció. 
Suposo que faran igual que van fer amb el tema de la reforma laboral, que aquí en aquest Ple van dir que la 
reforma laboral que proposava el Partit Popular a Madrid era dolentíssima, i al cap de dos o tres setmanes 
van fer quatre canvis a Madrid i la van votar a favor sense cap tipus de problema, amb la conseqüent 
pèrdua de drets dels treballadors i treballadores. 
 
Per al nostre grup municipal hi ha tres punts que són bàsics, que els he dit abans, no els tornaré a repetir. I 
evidentment que cal fer moltes millores, la primera és la proporcionalitat que actualment no ho és, però en 
tot cas, no el que en aquests moments presenta el Partit Popular perquè pensem que l’únic que vol és, 
precisament, salvar les alcaldies, independentment que la majoria dels ciutadans d’aquell municipi no 
hagin votat a una llista més votada, perquè podria passar que una llista tragués el 21% de vots i una altra 
el 20% i ja per això directament nosaltres no entenem que la llista més votada hagi de, directament, 
ostentar l’alcaldia i, a més a més, tenir una major representativitat per llei. 
 
Pensem que actualment ja s’estan beneficiant les llistes més votades amb la Llei d’Hondt i, per tant, no 
considerem que sigui positiu aquesta reforma. Per tant, moltes gràcies, tot i el seu vot negatiu.  
 
 

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

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Tretzè punt de l’ordre del dia, que hem dit que incorporem al tretzè 
el setzè, senyor secretari, i el dissetè, que eren propostes d’Esquerra Republicana, el Partit Socialista i que 
és, de fet, al menys la d’Esquerra Republicana i la d’Iniciativa, la proposta que ens va fer arribar aquesta 
última setmana la Plataforma Trens Dignes. 
 
Per tant, tal com he dit, hi haurà una única discussió i una única votació entorn al text d’Iniciativa, que és el 
mateix que el d’Esquerra, que és el mateix que ens envia la Plataforma de Trens Dignes.  
 
Per la discussió ho faríem per aquest ordre, si els hi pareix bé: Iniciativa primer, Esquerra segon, Partit 
Socialista tercer, Partit Popular quart i cinquè Convergència i Unió. I faríem un torn a la inversa per a la 
finalització, que entenc que tampoc no ha de generar més problemes. 
 
 

*-*-* 
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13 - PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA : INICIATIVA – ENTESA 
PER TORTOSA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER 
RECLAMAR UNS TRENS DIGNES AL NOSTRE TERRITORI. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals Iniciativa - 
Entesa per Tortosa, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya: 
 
“ La Plataforma Trens Dignes (PTD) a les Terres de l’Ebre i Priorat, va néixer fa divuit mesos, recollint el 
descontentament i la lluita per un transport ferroviari just a l’Ebre, a les línies R-15 i R-16. El transport 
públic és un dret fonamental dels ciutadans finançat amb els impostos de tots; l’oferta que tenim al territori 
és insuficient, poc atractiva i els preus que presenta són excessivament cars i poc motivadors. 
 
Les Terres de l’Ebre som l’únic territori català que encara no té implantat el Sistema d’Integració Tarifària, 
pel qual amb un mateix bitllet es poden utilitzar sistemes de transports públics diferents, fent 
transbordament i aconseguint tarifes reduïdes a traves d'abonaments i títols multi viatge. 
 
El nostre territori ha tingut una important mancança històrica en la qualitat del servei ferroviari pel que fa al 
número d'estacions, tarifes, modernitat dels combois i freqüències horàries, greuge aguditzat des de 
mitjans dels anys 90 quan es va posar en marxa el Corredor del Mediterrani. Això va suposar el 
desmantellament del tram de la via Tortosa - Freginals i la posada en marxa de l’Estació Aldea - Amposta - 
Tortosa, que havia de convertir-se en l’estació central de les Terres de l’Ebre i que ara, més de quinze anys 
després, veu passar de llarg més trens dels que no pas s'hi aturen. Cap Euromed, cap AVE, cap Alvia i cap 
Tren Estrella. A més progressivament s'han anat tancat estacions sobretot a la línia R-15. 
 
La recent posada en mama de les Rodalies de Tarragona no ha fet més que empitjorar la nostra situació 
augmentant el nivell, ja de per sí fort, de saturació de les nostres línies R15 i R16 donat que els nous 
combois de Rodalies interfereixen amb els nostres combois de Mitja Distancia. 
 
Però també cal veure les millores ferroviàries, que reclamem, com una oportunitat per al territori, és dir, de 
la mateixa manera que la gent necessita sortir per diferents motius, cal tenir en compte la gent que ens vol 
visitar. El nostre territori recentment ha estat declarat com a Reserva de la Biosfera, esdeveniment que pot 
estimular positivament el sector turístic emergent al territori i uns serveis ferroviaris com els que patim 
només poden afectar negativament al seu desenvolupament. 
 
Des del principi van centrar les seves demandes en dos grans blocs: INFRAESTRUCTURES I SERVEIS. 
Aquesta moció la centrem ara en aquest segon aspecte del que la Generalitat de Catalunya té totes les 
competències transferides: Freqüències, tarifes i combois. 
 
A continuació en fem una concreció de demandes, perquè la institució que representem les secundi, les 
assumeixi com a pròpies i es comprometi a treballar-hi per assolir-les el més prompte possible en 
col·laboració amb la PTD. 
 
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer - La inclusió de les Terres de l’Ebre (línies R15 i R16) a les rodalies del Camp de Tarragona, amb 
l’ampliació del trajecte d'alguns rodalies que ara arriben solament a Hospitalet, (R2) i Reus (R1). Això 
comportaria un augment de les freqüències sense recarregar la xarxa a Barcelona, fet que al nostre territori 
ens garantiria a la R16 un tren cada hora, i a la R15 que els intervals no fossin superiors a dos hores. 
Aquests nous trens tenen que ser semidirectes per millorar el temps de trajecte. 
 
Segon - Convertir a Alvia o Intercity un Euromed per què s'aturi, a primera hora del mati, a l’estació de 
l’Aldea i el mateix a última hora de la tarda des de Barcelona. Foment addueix que un Euromed no pot 
parar en una estació que no sigui capital de província, i els serveis Euromed es fan actualment amb 
combois Alvia. Els Alvia sí poden parar en estacions que no són capitals de província. Així mateix, proposem 
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que el tren Alvia, que realitza el trajecte Vinaròs - Madrid (va fins a Gijón), iniciï i acabi el seu recorregut a 
l’estació Aldea – Amposta - Tortosa. 
 
Tercer - Que les Terres de l’Ebre s'incorporin a la Integració Tarifària de les comarques de Tarragona, mentre 
no es desenvolupi el nou sistema tarifari global per tota Catalunya, que permet combinar un únic bitllet de 
diferents transports públics. 
 
Quart - RENFE Operadora, per instruccions de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, té previst substituir, 
gradualment, les actuals i obsoletes unitats 470 per unitats 447, excedents de nuclis de rodalies on es 
renova la flota actual. Considerem que estes unitats (447) no són les més adequades per realitzar el servei 
regional, tenint en compte la distancia que tenim que recórrer que pot arribar fins a 3 hores. El nivell de 
confort no és l’adequat i no poden assolir una velocitat òptima. La substitució s'ha de fer, directament, per 
les unitats 449, combois que ara s'utilitzen arreu per fer els trajectes, com els nostres, de mitja distancia, 
dels que, a hores d'ara i sovint amb retard, n'arriben/marxen dos a/de Terres de l’Ebre per la R16 i cap per 
la R15 (a les estacions del nostre territori). 
 
Cinquè - Que s'apliqui un factor corrector en els Mitja Distancia i en els Regionals Express i que no ens 
penalitzi el quilometratge d'una manera tan greu en el preu del bitllet. 
 
Sisè - Que els estudiants i treballadors de les Terres de l’Ebre, atès el poder adquisitiu d'aquests sectors de 
la població i el greuge que ens suposa desplaçar-nos diàriament i/o setmanalment als centres de treball i 
universitats, puguin tenir els mateixos descomptes i tipus d'abonaments que en aquests moments ja tenen 
els usuaris de les rodalies de Tarragona, tenint en compte la pobra oferta acadèmica i laboral del territori. 
 
Setè - Fer arribar aquest acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a 
la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, al Ministeri de Foment, al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a les empreses ADIF i RENFE. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa - Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, portem a debatre al 
nostre Ple municipal la reclamació d’una millora de trens dignes a les nostres comarques i, evidentment, 
també a la nostra ciutat. 
 
Des de fa poc existeix a les Terres de l’Ebre una plataforma anomenada Trens Dignes que pensem que està 
fent una feina molt important que és la de reclamar millores ferroviàries al nostre territori. Tots sabem que 
és un dèficit històric i que, per tant, cal la implicació de la ciutadania per millorar unes infraestructures que 
són deficients i uns serveis que són del tot insuficients. 
 
Hem de recordar en aquests moments que les Terres de l’Ebre som un dels pocs territoris a nivell de 
Catalunya que encara no tenim implantat el sistema d’integració tarifària, la qual cosa pensem que, 
evidentment, és un greuge respecte a altres territoris. I, a més a més, el que ha passat darrerament és que 
al Camp de Tarragona, a la zona de Tarragona i Reus s’ha posat en funcionament un nou servei de Rodalies 
a partir d’un conveni de la Generalitat de Catalunya amb l’Estat central que el que està fent és millorar el 
servei ferroviari a les comarques de Tarragona i Reus però, paradoxalment, està empitjorant el servei a les 
nostres comarques perquè, de retruc, està fent que hi hagin molts retards i molts problemes, 
malauradament, tots els dies a les dos línies que afecten a les Terres de l’Ebre. 
 
És per això que la Plataforma de Trens Dignes, una vegada més, ha llençat una moció per a que els 
diferents ajuntaments ens posicionéssim a partir de demanar diferents acords que directament passaré a 
llegir-los perquè penso que és el més important. 
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El primer acord és reclamar la inclusió de les dos línies de trens regionals que afecten a les Terres de l’Ebre 
al nou sistema de Rodalies del Camp de Tarragona i de la zona de Reus, amb l’ampliació del trajecte que 
avui dia, malauradament, només arriba a l’Hospitalet. 
 
En segon lloc, també fan una proposa en positiu que té a veure amb l’aturada de trens de més velocitat a 
l’estació central de l’Aldea – Amposta – Tortosa, i aquesta proposta passa per convertir a Alvia o a Intercity 
un Euromed per a que es pugui aturar en aquesta estació dos vegades al dia i d’aquesta manera que 
tinguéssim un servei que avui dia a les Terres de l’Ebre no tenim, perquè sabem que els Alvia sí que es 
podem aturar a estacions que no siguin estacions de província, com en canvi no passa amb l’Euromed. 
 
En un tercer punt es reclama que les Terres de l’Ebre s’integrin, s’incorporin, perdó, a la integració tarifària 
que avui dia existeix al Camp de Tarragona, mentre no es creï aquest nou sistema tarifari per al conjunt de 
tota Catalunya. 
 
També hi ha una altra demanda que té que veure amb el tipus de trens que tenim, i en aquest sentit el 
Govern de la Generalitat, i concretament la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, va anunciar que pretenia 
substituir els trens que arriben a les nostres comarques a partir d’unes unitats que actualment estan en 
funcionament a la zona de Rodalies de Barcelona. A Barcelona es renovaran i volen portar-les a les nostres 
comarques. Nosaltres considerem que aquestes unitats són, precisament, per a serveis de Rodalies i, per 
tant, per a trajectes curts i que no és de rebut que allò que renoven a Barcelona ens ho deixin aquí a les 
nostres terres per a trams molt més llargs, com és el cas de les nostres comarques. 
 
I finalment, un altre apunt que es reclama és que també hi hagin diferents descomptes a estudiants o 
treballadors de Terres de l’Ebre que de manera diària s’han de desplaçar fora de les nostres comarques, 
com sí que existeixen a altres llocs del territori.  
 
Per tant, fem extensiva aquesta reclamació de la Plataforma de Trens Dignes que compartim amb la resta 
de grups municipals. 
 
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 senyor alcalde. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem demanat uns serveis ferroviaris dignes per a Tortosa i per 
a les Terres de l’Ebre, i em sembla que va ser al febrer de l’any passat que vam entrar una moció en aquest 
sentit de demanar la millora del servei ferroviari a les Terres de l’Ebre, perquè les Terres de l’Ebre han patit i 
seguim patint una situació de greuge i de marginació en temes de serveis ferroviaris. 
 
Els fets ens demostren que tots els governs espanyols, ja siguin els que han governat: Partit Socialista 
Obrer Espanyol i Partit Popular, la sensibilitat de cara a dotar d’uns serveis de trens regionals dignes i de fer 
possible l’aturada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea, doncs bé, aquesta voluntat no ha existit. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya al 2013 vam presentar diverses preguntes al Congrés dels Diputats, 
dirigides al Govern espanyol i també una proposició no de llei que demanava l’aturada immediata de 
l’Euromed a l’Aldea.  
 
Què passa? Que la gent de les Terres de l’Ebre el que sabem és que dependre de Madrid és un mal negoci, 
ho veiem amb els trens. És una pèrdua de temps, és una pèrdua d’oportunitat i també sabem que per 
acabar amb aquest dèficit de bon tracte, millor dit, de maltractament de cara a les Terres de l’Ebre el millor 
que podem fer és aconseguir la independència. Però mentre això no arriba, si volem tenir uns serveis 
ferroviaris dignes caldrà que la gent s’ho prengui en serio i es mobilitzi i donéssim recolzament a la 
Plataforma de Trens Dignes. 
 
La lluita contra el Pla hidrològic nacional ens va ensenyar que les coses, encara que tinguis raó, no s’aturen 
sinó que només ho pots aconseguir si actues amb contundència per mig de la major part de gent possible. 
és per això que Esquerra està al costat de totes les actuacions, de totes les mobilitzacions que s’organitzen 
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des del territori per aconseguir uns serveis ferroviaris dignes, i és per això que la Plataforma de Trens 
Dignes i la moció que ens ha demanat conjuntament que presentéssim l’hem portat a aquest Ple i, 
òbviament, nosaltres la votarem afirmativament. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, presentem i recolzem conjuntament aquesta moció perquè coincidim plenament amb la 
Plataforma Trens Dignes en que a les Terres de l’Ebre continuem estant a la cua de l’equilibri territorial en 
matèria ferroviària.  
 
I fent constatant que des de la Generalitat de Catalunya s’anuncien millores en altres llocs del país mentre 
aquí es continuen obviant les necessitats del nostre territori, fet que ens sembla una falta de respecte cap 
als ciutadans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre. 
 
Amb la Plataforma, des del PSC defensem un model de millores amb ampliacions i prolongacions que fan 
sostenible el servei, a la vegada que s’aconsegueixen guanys per als usuaris, unes reivindicacions que són 
assumibles econòmica i tècnicament. És per això que parlem de voluntat política per fer realitat unes 
demandes viables i molt necessàries i que sembla que en aquests moments aquesta voluntat per part del 
Govern no hi són. 
 
Defensem, amb la Plataforma, mesures com la implantació del sistema d’integració tarifària a les Terres de 
l’Ebre, tal i com aquest grup ja fa temps va defensar en aquest plenari. Un sistema d’integració que no 
existeix en les nostres terres i que abaratiria el cost del transport per als ciutadans i ciutadanes de Tortosa i 
de les Terres de l’Ebre.  
 
Si des del Govern es considera possible aplicar-ho a la província de Girona o a les comarques nord de 
Tarragona, també hauria de ser possible que a les Terres de l’Ebre es donin aquests descomptes i 
beneficis. I és això especialment lacerant i si es té en compte l’escandalosa diferència de preus actuals, el 
greuge comparatiu amb altres territoris del país, el gravamen per quilometratge i la falta d’alternatives de 
transport públic, tant ferroviari com per carretera que patim. 
 
I considerem essencial consensuar una posició unitària per reclamar la intervenció de la Generalitat, per 
això apel·lem a la implantació de totes les forces polítiques d’aquest plenari, sense excepció ni excuses.  
 
Estem amb la Plataforma perquè aquest és un problema de territori i de país i no de partit, i estem segurs 
que vostès ho veuen de la mateixa manera. Per aquesta raó assumim i recolzem com a pròpies les 
demandes de la Plataforma i ho fem sense oblidar que en aquests moments durs de crisi econòmica les 
Terres de l’Ebre no poden optar a unes connexions ferroviàries i transport públic que siguin competitives 
amb altres destinacions turístiques catalanes. Unes connexions que en comptes de contribuir a atreure 
visitants per mitjà d’unes infraestructures de transport públic, dignes i competitives, acaben limitant la 
creació d’oportunitats laborals al nostre territori. I és per això que creiem just i necessària aprovar aquesta 
moció.  
 
No podem entendre com, trobant-nos en el bell mig del Corredor Mediterrani, tinguem els serveis de trens 
que tenim. Ha arribat el moment que de forma tranquil·la diguem prou, i ara i aquí podem fer un petit pas 
en aquest sentit. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores i regidors, nosaltres estem plenament 
d’acord, com sempre ho hem estat, amb el tema que planteja el col·lectiu de Trens Dignes, no?, perquè és 
un altre exemple claríssim, i ja en portem un munt, n’hi ha un munt, claríssim i punyent del tracte de 
greuge, de menyspreu, de “ninguneig” que ens fa el nord respecte al sud, respecte a les Terres de l’Ebre, 
no?, per tant, tot el que sigui millora de les Terres de l’Ebre, i en concret Tortosa, per a nosaltres és bo. 
 
Tenim preus caríssims, no?, retards constants, avaries freqüents, els tipus de trens no són els que realment 
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tindríem que tenir, les freqüències.., bé, anem a veure, com sempre, vull dir, com sempre, que si l’A7 per la 
carretera, els Jocs del Mediterrani al 2016 aquí no els veurem, en canvi, fins els veuran a Barcelona, no?, la 
descapitalització humana finançant estudis als fills que després es queden allí perquè aquí no hi ha 
empreses, bé, un desastre que tenim l’obligació, els ebrencs, d’intentar-ho refer com sigui, no? 
 
Acabo, el nostre vot és positiu però, senyor Monclús, li vull dir que llegeixis un poc la moció del col·lectiu 
Trens Dignes que diu: aquesta moció la centrem en aquest segon aspecte del que la Generalitat de 
Catalunya té totes les competències transferides, se centra la moció en freqüències, tarifes i combois. Deixi 
Madrid, l’obsessió que té amb Madrid a un costat i quan li toqui pegui-li canya, però ara no perquè és el de 
la Generalitat. Ho ha dit el company del PSC, home, s’hi estan fent millores, la Generalitat de Catalunya al 
nord, a Girona, i a nosaltres ens tenen oblidats, però no Madrid en aquest tema, no és Madrid, és la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Una prèvia al senyor Dalmau, em penso que és vostè el qui no 
s’ha llegit la moció de la Plataforma Trens Dignes perquè sinó veuria que realment s’està parlant, i molt, del 
Govern de l’Estat, s’està parlant, i molt, del maltractament del Govern de l’Estat cap a les Terres de l’Ebre, 
del Govern del Partit Popular a dia d’avui cap a les Terres de l’Ebre, i ara en parlaré també exactament de 
qui està portant a terme i qui està gestionant-li i li donaré els detalls perquè ni s’ha llegit la moció, ni coneix 
la realitat del sistema ferroviari al nostre país, ni sap tampoc les millores que sí que ha implementat el 
Govern de la Generalitat i no les que no ha acabat mai d’implementar el Govern del Partit Popular. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, després podrà intervenir. No pot interrompre a 
un company quan està intervenint. Moltes gràcies, senyor Dalmau. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Continua pren la paraula la Sra. Roigé: Ja els hi avanço que el nostre vot serà favorable a la moció 
presentada per la Plataforma als diferents grups polítics. Hi ha alguns aspectes que no hi estem del tot 
d’acord perquè creiem que no respon al que realment necessitem a les nostres demandes, però essent 
una proposta d’una Plataforma i no d’un Partit Polític entenem que no ha de ser objecte d’esmena i, per 
tant, l’aprovarem amb el mateix redactat que hi ha. 
 
Però sí que voldria fer unes consideracions, uns recordatoris que ja vaig fer al seu moment en aquest 
plenari, que crec que cal tornar a reiterar i més després d’escoltar, especialment, al portaveu del Partit 
Socialista.  
 
Dir que, en primer lloc, les estacions, les vies, els trens, malauradament, no són del Govern de la 
Generalitat, senyor Dalmau, escolti’m perquè ara és quan estic dient els temes que afecten al Govern de 
l’Estat i al Govern de la Generalitat, no són del Govern de la Generalitat. I això no és perquè sí, sinó és fruit 
d’un mal traspàs del servei de Rodalies de Catalunya al Govern de la Generalitat, en aquell Partit Socialista 
a Madrid, Partit Socialista a Catalunya, que es va acceptar un traspàs absolutament lamentable i miseriós 
perquè el que va suposar va ser tenir el servei que tenim a dia d’avui i no poder decidir amb pràcticament 
res dels serveis que tenim a dia d’avui. 
 
Tot i això, en allò que som competents hem pogut establir un Pla de mobilitat que ens permetrà anar 
implementant diferents millores. I sí, s’han canviat alguns trens, i sí, s’han millorat alguns trajectes i s’han 
establert uns trens semidirectes. Jo també voldria recordar que, evidentment, ens queda molt per millorar, i 
tant que queda molt per millorar, però en l’època que les coses anaven bé, que hi havia molts més recursos 
que a dia d’avui no hi ha, en aquella època no es va millorar absolutament res, per tant, suposo que tots 
estaran d’acord en dir que avui estem molt millor que estàvem anteriorment i que en aquell moment quan 
hi havia recursos no es va aplicar res a les Terres de l’Ebre. 
 
I amb això també voldria recordar que, a més a més d’un mal traspàs de Rodalies, el Govern tripartit, on 
també hi havia representants d’Iniciativa, el que van fer va ser aprovar un sistema d’àrees de Rodalies 
aplicant, per exemple, el sistema de la Rodalia de Tarragona, ho van aprovar ells, ara s’ha implementat però 
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qui ho va aprovar va ser l’anterior Govern i en cap moment van pensar amb les Rodalies a Terres de l’Ebre. 
 
A més a més, també considerem que nosaltres creiem que no hem d’estar dintre les Rodalies de Tarragona 
perquè no té cap sentit. Nosaltres el que necessitem a dia d’avui és una bona connexió amb Tarragona i 
una bona connexió amb Barcelona i això, també saben i ja ho hem dit reiteradament, que millorarà el dia 
que el Corredor del Mediterrani estigui en marxa. I això també és aquella cosa que Govern del Partit 
Socialista al seu moment, durant molts anys, i el Govern del Partit Popular desprès, no ha tirat endavant 
quan tocava, que és absolutament vergonyós que a dia d’avui no tinguéssim un Corredor del Mediterrani en 
funcionament. 
 
Totalment d’acord amb el tema de convertir aquest tren o no, perquè nosaltres entenem que el que cal és 
que pari un Euromed, però en tot cas, si para un Intercity o un Alvia absolutament perfecte, però que en tot 
cas pari. Però el que ens ha passat sempre és el que també ens ha passat amb el Corredor: que el PSOE i 
el PSC quan ha estat a l’oposició ha estat d’acord i quan ha estat al Govern no ha estat d’acord. I el Partit 
Popular el mateix, la senyora Sánchez Camacho va venir aquí i va dir: faré que pari un Euromed, ho va dir a 
la Cambra de Comerç davant moltíssima gent, faré que pari un Euromed i després l’Euromed ni se l’espera. 
I el Partit Socialista va fer absolutament el mateix mentre governava, és a dir el de sempre, mentre està a 
l’oposició una cosa, mentre està al Govern una altra. 
 
Però tot i això, nosaltres continuarem insistim davant del Govern de la Generalitat i davant de l’Estat, que 
és hores d’ara qui té la major part de la paella pel mànec, en el sentit ferroviari, per tal de que millori i 
implementi les mesures que ens calen com a territori.  
 
I també, després d’haver escoltat el que han dit alguns dels portaveus, reivindicar el sistema que tenim de 
transport públic per carretera, que tenim un sistema de moltíssima qualitat i que, a més a més, s’establiran 
en breu unes millores que, a més a més, beneficiaran més als ciutadans de les Terres de l’Ebre i que ja 
s’anunciaran per qui es competent en aquest sentit. Però que, en tot cas, reivindicar que tenim un servei de 
transport públic entre les nostres comarques absolutament de qualitat i que respon a les necessitats dels 
nostres ciutadans. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.  
 
Evidentment, agraïm als grups que hem coincidit amb la proposta de portar a aquest plenari el debat de la 
moció de la Plataforma de Trens Dignes, Iniciativa – Entesa per Tortosa i Esquerra Republicana, perquè de 
forma conjunta estem defensant el transport ferroviari al nostre territori. 
 
També a la resta de grups el vot a favor d’una proposta que no només demana una associació com la 
Plataforma, ni tan sols els partits que conformem el front d’esquerres, sinó una proposta que demanen tots 
els tortosins i totes les tortosines. 
 
Ara bé, esperem, senyora Roigé, que aquesta proposta no es quedi en paper mullat com tantes que 
aprovem aquí. I dir-li també que quan vostès ja fa quatre anys que tornen a governar la Generalitat, i si és 
cert o no que la integració tarifària tenia que haver estat impartida i establerta al 2012 i, de moment, a les 
Terres de l’Ebre encara no està. Per tant, si comencem a mirar el retrovisor, tothom en podem mirar. 
 
Però bé, esperem que l’equip de Govern faci la feina i de forma institucional també faci arribar al Govern 
amic de la Generalitat les necessitats que tenen els ciutadans de Tortosa. I, sigui com sigui, els hi dono les 
gràcies pel seu recolzament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: bé, només per dir-li al senyor Dalmau, bé, ja li ha dit la senyora 
Roigé, no?, de qui és competència que parin els trens que van més ràpid aquí a l’estació de Tortosa, vull dir, 
crec que tothom de Tortosa, de les Terres de l’Ebre ho té molt clar, que diuen que com no som capital de 
província, que aquí no pot parar cap tren d’aquest. I tots, quan vénen aquí, com ja dit, prometen i prometen 
i prometen que sí, que s’aturaran. Tothom ho té clar. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, agrair, evidentment, el vot 
favorable, que pensem que no podia ser d’una altra manera, de tots els membres d’aquesta corporació. 
 
I simplement, a la senyora Roigé dir-li que si vol recordar-ho, que ho recordi tot perquè té una memòria 
selectiva. Que recordi que el traspàs que diu que ara es tan negatiu, vostè mateixa està dient que està 
permetent fer unes millores, però és que clar, aquest traspàs va arribar després de que durant 23 anys el 
Govern del Molt Honorable senyor Jordi Pujol, que suposo que se’n recorden, governava a la Generalitat i no 
va fer absolutament res per a que hi hagués un traspàs de trens regionals. 
 
O el senyor Jordi Pujol, que durant molts anys va donar suport al PSOE i a Madrid, ja no recordem l’època 
que el senyor Aznar necessitava a Convergència, i el Pla hidrològic nacional, durant tots aquells anys vostès 
haguessin pogut fer aturar l’AVE, haguessin pogut fer “virgueries” i no van fer absolutament res. 
 
I ja no recordem el paper que va jugar l’Alcaldia del senyor Vicent Beguer amb la pitjor pèrdua de trens a la 
història de la nostra ciutat. 
 
Però independentment dels retrets, li agraeixo el seu vot favorable i sobretot que estigui a favor d’uns trens 
dignes per a la nostra ciutat. Moltes gràcies senyora Roigé. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo sols agrair a la senyora Roigé 
els “piropos” que m’ha dedicat, casi em pensava que era el senyor Roig, dic ui!, mira, em toca com..., però 
diu que ni m’he llegit la moció, que ni sé res del que diu la moció i que la moció... Jo me l’acabo de llegir i, 
escolti, potser serà vostè la que no s’hagi llegit la moció, eh, ni se n’ha “enterat” molt bé del què diu la 
moció, perquè jo me l’acabo de llegir i, escolti, doncs no ho sé, a lo millor deuen ser alguna de les altres 
dos mocions, però aquesta no diu res en absolut. 
 
És cert que la infraestructura és competència del Govern central i que la resta, que és on es dirigeix la 
mateixa moció, diu freqüències, tarifes i combois, és competència de Catalunya, no?, i bé, amb això no 
estem. 
 
Diu: avui estem molt més millor que abans. Mare meva, doncs escolta, doncs ja podem saltar i pegar bots i 
tot això. Miri senyora Roigé, jo amb tot el respecte, crec que no, el que vostè diu, doncs no és, i ho dic amb 
tot el respecte que em mereix una regidora companya, no diu la veritat en aquest tema. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Per al·lusions als diferents portaveus. Senyor Roig, jo li 
demanaria que ens digués una sola millora, una, que va fer el Govern presidit pel Partit Socialista, i amb 
una conselleria del Partit Socialista, quan van estar governant 7 anys el Departament de Política Territorial, 
una sola millora en temes ferroviaris. I també que reconegui-ho tot, i reconèixer si ara estem millor o pitjor 
que quan hi havia més recursos i no es va implementar absolutament cap millora. 
 
Al regidor d’Iniciativa, al portaveu d’Iniciativa li diria que no cal que defensi tant al Partit Socialista, jo crec 
que ja en saben ells sols, perquè una vegada més torna a fer el paper de portaveu del Partit Socialista. 
També dir-li que els AVE’s, quan està parlant d’aquesta època de Madrid i de Vicent Beguer no existien, per 
tant, nosaltres tenim molta capacitat per incidir, però tanta com per fer parar un tren que no passava, 
doncs tampoc. 
 
Dir-li també que sempre m’està dient que no torni tants anys enrera i ara vostè m’està tornant a una època 
que a mi moltes vegades m’ha dit que no torni fa quatre anys i vostè m’està tornant fa 20 i pico anys 
enrera, és a dir, que aquests arguments serveixen  per al que serveixen i depèn del que depèn. 
 
I al senyor Dalmau li diria que em reconegui que, si la senyora Sánchez Camacho va venir aquí i ens va 
prometre que pararia un Euromed i ho va prometre públicament davant de moltíssima gent, i després al 
Senat va votar en contra de que parés un Euromed a les Terres de l’Ebre, votació també per la pròpia 
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senyora Sánchez Camacho, i amb això està tot dit. I amb això està tot dit el que pensa el Partit Popular 
respecte a la situació ferroviària de les Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Un altre torn per als proposants i si el senyor 
Dalmau en demana, però primer hem de fer el torn previ. Per tant, senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: No, no, seré breu. Qui va acabar d’assumir el traspàs de les Rodalies i 
el traspàs del servei ferroviari a Catalunya, senyora Roigé? El conseller Recoder. Sí, sí, és així. Per tant, 
vostè sempre diu: no, no, no, no, va ser un mal negoci, un mal negoci. Sí, sí, no ho va signar, no. Ho va 
signar, ho va modificar, va fer, va desfer, per tant, deixi’s estar. Aquí vostè sempre mirant el retrovisor i mai 
volen assumir les seves culpes. 
 
Miri, jo vull tancar en positiu i, per tant, agraeixo a tots els grups proposants i encoratjo a la Plataforma de 
Trens Dignes i agraeixo la feina que estan fent i el suport que estan donant al territori. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Renuncio al torn de paraula. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, simplement a la senyora 
Roigé dir-li que jo no defenso al Partit Socialista, abans s’han enfadat perquè he dit el què he dit de les 
centrals nuclears. 
 
I en relació a les millores, jo reconec que hi ha hagut unes millores però, precisament, són per un traspàs 
que es va fer durant els anys del tripartit, que vostè tant han intentat demonitzar. Jo entenc que vostès no 
vulguin parlar d’èpoques anterior, i concretament de Jordi Pujol, suposo, jo entenc que els hi sàpiga mal, 
però la realitat és que durant 23 anys va passar el que va passar, i jo he de dir que el tripartit ho va fer 
malament o no però va intentar fer alguna cosa, cosa que durant els anys de Jordi Pujol el trens passaven 
de llarg o marxaven. 
 
En tot cas, també vull tancar en positiu i, per tant, agrair el vot favorable de tots els regidors i, sobretot, 
continuar encoratjant a la Plataforma Trens Dignes a que continuï treballant des de la vessant social per 
una reclamació de millors trens al nostre territori. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, jo molt ràpid i és a la senyora Roigé, no?, en quant 
li he dit que no s’havia llegit ella, amb tots els respectes, la moció, se’n va d’estudi perquè sap que dic la 
veritat, i ens parla de l’Euromed, que aquí es veu que l’Euromed és la cosa que tothom s’agafa: l’Euromed, 
l’Euromed, mira, oh l’Euromed. Escolti, sí que necessitem l’Euromed i el Partit de Popular de Tortosa i de les 
Terres de l’Ebre estem per aconseguir que algun dia, “ojalà” sigui el més prompte possible, tinguéssim 
l’Euromed. 
 
Altra cosa és el que pugui passar, el que pugui ser i els interessos de tot tipus i les dificultats de tot tipus, 
econòmiques sobretot, que hi ha avui en dia. Però nosaltres, el Partit Popular de Tortosa i Terres de l’Ebre, 
quan ha vingut la senyora Camacho, hem insistit i els hi hem dit: escolteu, té que haver una parada pel matí 
i una parada per la nit, com a mínim, de l’Euromed. Bé, estem batallant amb això, és un tema difícil però jo 
crec que ho aconseguirem. 
 
Però jo el que demano a tots, bé a tots, a la senyora Roigé, al senyor Monclús que, home, que si no tenen 
altre argument que l’Euromed, doncs home, que busquin altres arguments, però ja és avorrit això de 
l’Euromed. 
 
I per últim, vull acabar dient que nosaltres estem al costat de la Plataforma Trens Dignes perquè fan un 
gran treball, que és el que s’ha de fer, treball, treball i treball; i en un tema que, com sempre, com en tot, les 
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Terres de l’Ebre estem, vamos, “ningunejats”. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Només per tornar a reiterar el suport a la Plataforma Trens Dignes. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Si han de tornar a reiterar el que ha han reiterat, jo els hi dic 
que renunciïn, facin com el senyor Monclús, siguin honrats i renunciïn a la intervenció. Si han d’aportar 
“algo” nou, doncs... 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, queda clar que el Partit Popular està en contra d’uns trens 
dignes al nostre territori perquè ha votat en contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, encara que li sorprengui..., és que el senyor Dalmau fa unes 
argumentacions i unes votacions i, per tant, ha votat.... Jo li entenc perfectament que es confongui, a mi 
també em passa de vegades..... 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: No he dit res. Ja desprès de tantes paraules. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit reprèn la paraula el Sr. Alcalde: .... però ha votat a favor. Ja sol passar això eh, senyor Monclús. A 
mi, ja li dic que jo em passa bastant sovint, però vull dir que el senyor Dalmau aquesta vegada havia 
anunciat que votava a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Val, doncs renuncio al torn de paraula i que no consti a l’acta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Si el senyor Jordan també renuncia, es dóna per conclòs el 
debat. Moltes gràcies. Queda aprovada la proposta en els termes que havia presentat Iniciativa i Esquerra 
Republicana. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
PER L’AGILITZACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE I LA CREACIÓ D’UN PLA DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
“ La ciutat de Tortosa compta amb un dels nuclis històrics més grans de Catalunya, i possiblement, amb un 
dels més degradats quan a habitatge. 
 
Aquest és un problema que ve de lluny, històricament, ni l’Administració pública ni el món privat, ha trobat 
en la recuperació del nucli històric de Tortosa l’oportunitat econòmica per fer revifar, o fer-ne un referent a 
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nivell nacional, en matèria turística i cultural. 
 
Fa uns anys la Llei de barris va abocar-hi una gran quantitat de recursos per donar una embranzida en un 
moment econòmic que podia servir per dotar als barris històrics de la ciutat de l’impuls necessari per 
recuperar l’esplendor i dotar-los del valor afegit que no tenen d'altres zones de la ciutat, però tot i 
reconèixer el canvi qualitatiu que han sofert aquestes zones, cal destacar la manca d'inversió pública en la 
recuperació en termes d'habitatge, ja sigui amb recursos propis o fomentant la rehabilitació des del camp 
privat. 
 
Per tot això, i per l’augment constant d'aquesta degradació amb el perill d'ensorraments i la manca d'una 
planificació a llarg termini que vagi més enllà d'unes ajudes econòmiques a la rehabilitació de façanes, el 
grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents 
ACORDS: 
 
Primer - Agilitzar urgentment la redacció d'un Pla local d’habitatge del municipi de Tortosa. 
 
Segon - Incloure dins d'aquest Pla local d’habitatge un programa de rehabilitació integral d'edificis en els 
barris històrics de la ciutat a llarg termini per capgirar l’actual situació. 
 
Tercer - Donar trasllat dels acords a la Federació de Veïns de Tortosa i a les AAVV dels barris afectats.” 
 
 

*-*-* 
 
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, presentem aquesta moció, tal i 
com acaba de dir, per a que l’Ajuntament redacti o agilitzi la redacció d’un Pla local d’habitatge i, en el seu 
interior, la creació d’un Pla de rehabilitació integral de cases i habitatges. 
 
De tots és conegut que la nostra ciutat, malauradament, hi ha centenars de cases, d’habitatges que estan 
en una situació de degradació molt important, molts d’ells buits, i que evidentment això afecta a tot el 
municipi però, de manera molt especial, al que és la ciutat històrica. Parlem del barri jueu a la zona de 
Remolins, de Santa Clara, del Castell, de Sant Jaume, del nucli antic, però també del centre de la ciutat, del 
Rastre. 
 
Una situació que és un dels principals problemes de la nostra ciutat, així ho considerem des d’Iniciativa – 
Entesa per Tortosa. És també, ho hem de dir, una situació que no ve ni de 8, ni de 16 anys, sinó que és una 
situació, malauradament, històrica, no?, una herència de fa molt de temps i és evident que cal posar-hi una 
solució. 
 
En aquest sentit, també com està passant cada cert temps i moltes vegades, cada vegada que hi ha uns 
forts aiguats a la nostra ciutat, acaben caient cases o alguna part d’una d’aquestes cases, la qual cosa 
pensem que, evidentment, és totalment negatiu per la mala imatge que es dóna de la nostra ciutat perquè 
acaba essent una notícia que traspassa les nostres fronteres, també, evidentment, per la perillositat que 
pot representar per als vianants que passen en aquell moment i, per tant, cal que hi posem alguna solució 
que sigui estructural, que sabem que no se soluciona d’un dia per a l’altre però que sí que ha d’haver a 
llarg termini. 
 
És en aquest sentit que fem aquesta proposta, aquesta moció on demanem que, més enllà de la Llei de 
barris i del PinCat, que hem de recordar que afecta només a 17 de les 42 hectàrees de les quals està 
formada la nostra ciutat històrica, es redacti un Pla local d’habitatge com tenen moltes ciutats i molts 
municipis, com és el nostre cas, perquè pensem que és absolutament necessari i imprescindible per posar 
les bases de futur d’una ciutat molt millor. 
 
En aquest sentit, també reclamem que dintre d’aquest Pla local d’habitatge hi hagi un programa concret de 
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rehabilitació integral de les cases. Pensem que si això es fa d’una vegada per totes poc a poc, amb el 
temps, podrem anar capgirant aquesta situació que avui dia afecta a la nostra ciutat i que, com he dit en 
un principi, és, al nostre parer, un dels principals problemes que tenim com a ciutat.  
 
Per tant, posem a votació la moció per a que vostès mateixos considerin. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: La nostra postura és a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, el dia 26 de la setmana passada pràcticament, no?, del 
mes passat, el casc antic va tornar a patir l’ensorrament de la paret d’un edifici al barri del Castell i, 
sortosament, no hi va haver cap ferit ni cap desgràcia. I aquest fet el que posa de manifest, una vegada 
més, és la situació de degradació dels habitatges del casc antic de la ciutat. Això és fruit de les polítiques 
urbanístiques dels últims 30 anys que han primat que cresquéssim el municipi en perifèria, sense 
preocupar-se per incentivar la rehabilitació dels barris centrals del municipi. 
 
La imatge que oferim, o que ofereix aquella zona on s’ha produït l’ensorrament no transmet ni seguretat, ni 
als veïns, ni als turistes. 
 
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, tenint en compte la inseguretat que això representa i la imatge, 
o sigui, la inseguretat que representa per als veïns, però la imatge que també oferim de la nostra ciutat, i 
pensem que vam instar a través ja d’un comunicat de premsa a l’Ajuntament de Tortosa que presentés al 
mes aviat possible un Pla per a la rehabilitació del casc antic. Per tant, votarem que sí a la proposta que ara 
estem debatent.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
voldríem felicitar, senyor Jordan, al seu grup per aquesta, per haver portat aquesta moció al plenari per 
reclamar un Pla d’habitatge. 
 
Ara fa 7 anys que governa Convergència i Unió a la ciutat i, fora de les accions que van deixar programades 
el Govern de progrés encapçalat pel PSC, les actuacions de rehabilitació d’edificis brillen, al nostre 
entendre, per la seva absència. Veig que riuen. 
 
A Tortosa les cases van caient i això és una realitat. Fa uns dies ha caigut la última, una casa que és 
propietat de l’Ajuntament al carrer Sant Felip Neri. Una casa que a pesar de ser propietat de l’Ajuntament, 
l’Ajuntament no ha fet res ni per enderrocar-la ni per a que no caigui. Simplement, deixadesa del Govern, al 
nostre entendre. 
 
I no només cauen les cases que són de l’Ajuntament, també en cauen d’altres. Com va passar fa uns pocs 
mesos al Garrofer, en una absoluta negligència, entenem nosaltres, per part de l’equip de Govern, en que 
va provocar, no oblidem, una persona ferida. 
 
És per aquesta raó que és molt necessari un Pla d’habitatge que el seu grup proposa. Un Pla que hauria de 
preveure l’execució d’un programa de foment de lloguer, un programa de regeneració i renovació urbana i, 
tal com diu la moció, un programa de rehabilitació d’edificis que, al nostre parer, no hauria de limitar-se 
només als barris històrics de la ciutat. 
 
I aquest Pla hauria d’incloure ajudes al lloguer i a la rehabilitació d’edificis, amb l’objectiu de facilitar 
l’accés a l’habitatge de persones amb menys recursos, amb prioritat per als afectats pels desnonaments. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, el que 
fa mal a la ciutat són declaracions com les seves, les que acaba de fer ara, plenes de falsedats i, a més a 
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més, dient coses que no són, dient que són habitatges de l’Ajuntament, cosa que no és i recordant com va 
actuar el Partit Socialista i com ha actuat Convergència i Unió al llarg d’aquest anys, perquè deixar no van 
deixar res, no van ser capaços ni de presentar-se a la primera convocatòria, que inclús el conseller Nadal 
públicament els va reprendre perquè no van ser capaços ni de presentar-se a la primera convocatòria de la 
Llei de barris, no van ser capaços d’aprovar ni un projecte per tal de rehabilitar el nucli antic de la ciutat i no 
van ser capaços tampoc de traure cap ajuda a rehabilitació, tot i tenir recursos llavors en aquell moment, 
per tant, que vinguin de vostè aquests comentaris, doncs també té el seu. 
 
Breument, només dir-li que els avanço que el nostre vot serà favorable perquè com ja hem explicat en 
comissió informativa s’està treballant en el Pla local d’habitatge, amb els recursos que tenim existents i 
amb personal propi, perquè tenim els recursos que tenim però creiem necessari comptar amb aquest Pla i, 
per tant, estem treballant, així com he explicat en pròpia comissió, com vull recordar. 
 
A la vegada, crec que s’ha demostrat que aquest Govern creu en el nucli antic i creu en la rehabilitació dels 
nostres habitatges perquè vam entrar al 2007 i des del 2008 fins, va acabar aquest passat divendres, hem 
tret una convocatòria d’ajudes a la rehabilitació i, per tant, moltes, molts habitatges de la nostra ciutat han 
millorat, només cal que passin pel carrer de la Rosa o pel carrer del Vall, entre altres carrers del nostre 
nucli antic que, lligats a la urbanització de pràcticament tots els carrers del centre històric, fa que avui 
també llueixin moltíssims carrers de la nostra ciutat. 
 
Per tant, també caldria, senyor Roig, que recordés aquestes coses. No que recordés quan ha caigut una 
paret que, a més a més, no és d’un habitatge de l’Ajuntament. I també voldria recordar que de seguretat 
absolutament tota, no hi ha en cap moment, perquè algun portaveu ho ha dit, que hi ha situació 
d’inseguretat perquè no existeix cap situació d’inseguretat. 
 
I són aquestes declaracions les que fan mal a la ciutat. I si realment s’estimessin i s’apreciessin la ciutat i 
no volguessin fer mal, en aquest cas, des de l’oposició, no actuarien com estan actuant. 
 
I dir també que no només hem actuat dintre de l’àmbit de la Llei de barris, és a dir, el que és el centre 
històric, sinó també voldria recordar les actuacions que s’ha fet al call jueu i les actuacions que s’han fet, 
per exemple, al barri de Sant Jaume, que ens el vam trobar en un estat d’insalubritat, era un dels barris 
més degradats de tot el país. Per tant, si aquest Govern creu en el nucli antic, creu en la política 
d’habitatge, creu en que la gent torni a viure al nucli antic, som el Govern de Convergència i Unió al llarg 
d’aquests 7 anys que hem estat treballant per a que així sigui i, per tant, continuarem treballant i estem 
d’acord amb aquesta moció que ens ha presentat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, agrair el vot favorable de 
tots els regidors i regidores de la nostra corporació presents ara aquí.  
 
A mi m’agradaria dos coses. En primer lloc reconèixer, per una banda, la tasca que s’està realitzant a través 
de les subvencions que es deriven de la Llei de barris i del PinCat i, per tant, d’aquest Pla integral del nucli 
antic de Tortosa. Però jo crec que també és just recordar-ho tot i no ficar-se les medalles totalment uns, 
perquè hem de recordar que aquesta Llei de barris la va aprovar el Govern tripartit de la Generalitat i aquí, 
a l’Ajuntament, la va aprovar l’anterior Govern i després l’han desenvolupat vostès. Per tant, jo crec que és 
un mèrit de tots que aquestes subvencions es poguessin tirar endavant i no n’hi ha uns que són millors que 
els altres perquè són obres de Govern i projectes que han encetat uns i han acabat els altres. 
 
Però com he dit a la meva presentació, aquest PinCat, aquesta Llei de barris només afecta a 17 de les 42 
hectàrees de la qual està formada la nostra ciutat històrica i, per tant, només és una part del nucli antic i 
pensem que cal traslladar les millores al conjunt de tota la ciutat. És per això que era necessària 
l’agilització d’aquest Pla local d’habitatge que, d’altra banda, el Govern municipal es va comprometre a 
redactar-lo l’any 2011 i en aquests moments que ja estem finalitzant el 2014 pensem que era 
absolutament necessari. 
 
De totes maneres, agrair el vot favorable a tots els grups municipals. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Ja he dit el que va dir el senyor Nadal en el seu moment pel que fa 
al Govern municipal d’aquell moment i, per tant, dir-li, senyor Jordan, que una vegada més torna a defensar 
al Partit Socialista, però el que hauria de fer o saber és que quan vam entrar a governar no hi havia ni un 
5% executat de la Llei de barris, per tant, no és que comencés una obra, és que no en van començar cap, ni 
un carrer van començar de la ciutat, res, no van començar res de la Llei de barris i, per tant, no és que 
nosaltres haguéssim acabat “algo”, és que ho hem començat de nou, perquè no hi havia ni un projecte a la 
nostra ciutat redactat, escrit, per tant, no es podia, no hi havia ni aprovat per Patrimoni. Per tant, en aquest 
cas qui ha executat absolutament tota la Llei de barris ha estat aquest Govern. 
 
Però a més a més, hi ha altres casos que també li voldria recordar que van més enllà d’aquestes hectàrees 
que ens està dient de la Llei de barris, que són el barri del Rastre, l’eixample del Rastre, que són el Portal 
de Remolins, que són diferents actuacions al barri de Sant Jaume, com li he recordat ara. Tot aquest 
sanejament, totes aquestes urbanitzacions noves, jo el que li voldria dir és, exactament, digui’m si també 
corresponen a aquest Govern tripartit o qui ha fet aquesta gestió per tenir aquests recursos i poder portar a 
terme aquestes millores a la ciutat. 
 
I també reconeguin com està la ciutat al nucli antic, els habitatges de fa 7 anys, a l’any 2007 a com estan a 
dia d’avui els nostres carrers. Pregunti a la gent del carrer de la Rosa, pregunti a la gent del carrer del Vall, 
pregunti als veïns que viuen al barri de Sant Jaume què s’han trobat, pregunti al call jueu o pregunti al barri 
del Rastre quina diferència hi ha en abans i ara. I amb això segurament no li caldrà defensar tant al Partit 
Socialista i sabrà exactament com estan les coses a la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora Roigé, jo no entenc per què es fica en aquest to, 
però bé, vostè mateixa, suposo que li deu agradar. 
 
Jo el que torno a reiterar, independentment del que la gent acabi veient, perquè la gent no sap qui ho ha 
aprovat primer, quines competències hi ha, quines administracions, és que la Llei de barris va ser aprovada 
pel Govern d’esquerres, no només pel Partit Socialista, de la Generalitat, cosa que el Govern de Jordi Pujol 
mai tampoc va fer.  
 
I, independentment que no es presentés a la primera convocatòria, aquest Ajuntament, l’anterior equip de 
Govern amb també un Govern d’esquerres, va aconseguir els recursos, la subvenció que vostès no van 
aconseguir, entre altres coses, perquè en aquells moments no governaven ni a la Generalitat ni a 
l’Ajuntament. 
 
També és fals alguna de les coses que ha dit, com per exemple que no es va executar absolutament res, 
cap carrer. Jo recordo que, per exemple un carrer ja, si vol algun exemple, el carrer Sant Domènech era un 
exemple del que s’havia..., bé, doncs no, és que m’és absolutament igual això. El tema és, el tema és, el 
tema és, si em deixen acabar, és que per una banda la Llei de barris ha aportat a la nostra ciutat una 
millora important, però només afecta a 17 hectàrees de les 42 que conformen el que és la ciutat històrica. I 
per una altra banda, tenim una necessitat urgent de redactar un Pla local d’habitatge, que també vostès 
van demanar, van dir que farien a l’any 2011 i que encara a hores d’ara no han fet, i que és absolutament 
necessari. 
 
Per tant, jo vull acabar en positiu i, a més a més, vostès han votat a favor. Més enllà de que vostès són els 
millors del món i tenen totes les medalles mundials, podem acabar contents perquè finalment vostès 
espero que facin el que han de fer que és agilitzar la redacció del Pla local d’habitatge que vostès es van 
comprometre a l’any 2011 i que a hores d’ara encara no està redactat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Com tothom sap, la gent és molt més intel·ligent 
i sap moltes més coses de les tots ens pensem. Però, en tot cas, la gent ho sap i la gent té criteri i la gent 
opina. 

-  Pàg. 58 / 87 -           JACE / sbh 
  



 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA MILLORA DE LA 
COMUNICACIÓ CIUTADANIA - AJUNTAMENT I PER A LA INTERVENCIÓ RÀPIDA A L'ESPAI PÚBLIC. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups 
que la subscriuen: 
 
“ Tortosa, com qualsevol municipi, necessita un seguiment continuat del que succeeix a l’espai públic, per 
tal que des de l’Ajuntament se'n pugui tenir la cura necessària. La manca de neteja en algunes zones, el fet 
que no es connecti la il·luminació e diversos carrers durant varies nits, o els desperfectes que es produeixen 
en el mobiliari urbà, per exemple, són situacions en que el consistori no hauria de deixar que es perllonguin 
sense trobar-hi una solució. 
 
Per poder afrontar aquestes situacions del dia a dia, és important que els ciutadans tinguin el màxim de 
mitjans per tal de comunicar aquestes situacions al consistori, amb la màxima agilitat i comoditat. En ple 
segle XXI cal impulsar els mitjans electrònics per la seva rapidesa i utilitat. L’Ajuntament de Tortosa disposa 
a la seva web dels correus electrònics dels diferents serveis municipals, però com a consistori és important 
que actuï amb proactivitat, facilitant el contacte ciutadà mitjançant eines com Facebook o Twitter. En 
aquest sentit, si bé es disposa de comptes d'usuari en les dues xarxes socials més utilitzades, aquests 
tenen bàsicament un ús com a comunicació corporativa, i caldria que fossin potenciats com a mitja de 
servei, ja que es tracta d'eines a cost zero. Val a dir que el Twitter i Facebook de la Policia Local, que 
podrien tenir una funció practica per afrontar possibles incidències, fa mesos que resta inactiu. 
 
Així mateix, cal aprofitar també la facilitat que ofereix el telèfon, mitjançant un contacte per aquesta via que 
no depengui de les hores d'atenció ciutadana a l’Ajuntament. Així, es podria informar d’incidències 
sobrevingudes que, sense necessitat d'actuació policial, mereixin una intervenció ràpida en la via publica. 
Aquest telèfon permetria una intervenció més ràpida de la Brigada Municipal que, d'acord amb un protocol 
establert, determinés la urgència i procediment d'actuació segons la prioritat de cada cas. 
 
Per aquests motius, tenint en compte que la ciutadania és la primera en detectar qualsevol anomalia en la 
via pública, motiu pel qual cal millorar la comunicació directa amb l’Ajuntament, el grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa proposa al Ple l’adopció de la següent: 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. L'Ajuntament de Tortosa potenciarà els canals existents a Twitter i Facebook per promoure'ls com 
a mitja de notificació d’incidències a l’espai públic, sigui aprofitant els perfils actuals, o creant-ne 
d'específics per aquesta funció. 
 
SEGON. L'Ajuntament de Tortosa posarà a disposició de la ciutadania un telèfon de contacte  disponible les 
24 hores del dia, per tal de notificar incidències a l’espai públic. 
 
TERCER. L'Ajuntament de Tortosa redactarà un protocol d'actuació que determini la priorització de les 
incidències notificades, atenent-les segons la urgència que aquest determini. Les incidències que, per les 
seves característiques tècniques o pressupostaries, no puguin ser resoltes d’urgència seran estudiades per 
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tal de ser incorporades a l’activitat regular que correspongui, i es notificarà pel mateix mitja a la persona 
que hagi iniciat la comunicació. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Tortosa, com qualsevol municipi, necessita un seguiment 
continuat del que succeeix a l’espai públic per tal que, des de l’Ajuntament, se’n pugui tenir la cura 
necessària. 
 
La manca de neteja en algunes zones, el fet que no es connecti la llum en diversos carrers durant alguna 
nit o els desperfectes que es produeixen en el mobiliari urbà, per exemple, són situacions en que el 
consistori no hauria de deixar que es perllonguessin sense trobar-hi una solució. 
 
Per poder afrontar aquestes situacions que he ficat com a exemples, situacions del dia a dia, és important 
que els ciutadans tinguin el màxim de mitjans per tal de poder-ho comunicar, aquestes situacions, al 
consistori amb la màxima agilitat i comoditat, o sigui, màxim de mitjans, màxima agilitat i comoditat. 
 
En ple segle XXI cal impulsar els mitjans electrònics per la seva rapidesa i utilitat. L’Ajuntament de Tortosa 
disposa a la seva web dels correus electrònics dels diferents serveis municipals però, com a consistori, és 
important que actuï amb proactivitat, facilitant el contacte ciutadà mitjançant eines com Facebook o 
Twitter.  
 
En aquest sentit, si bé es disposa de comptes d'usuari en les dos xarxes socials més utilitzades, aquests 
tenen bàsicament un ús com a comunicació corporativa i caldria que fossin potenciats com a mitja de 
servei, ja que es tractaria d'eines que són a cost zero.  
 
Val a dir que el Twitter i Facebook de la Policia Local, que podrien tenir una funció practica per afrontar 
possibles incidències, fa mesos que resten inactius. 
 
Així mateix, cal aprofitar també la facilitat que ofereix el telèfon, per mig d’un contacte per aquesta via que 
no depengui de les hores d'atenció ciutadana a l’Ajuntament. Així es podria informar d’incidències 
sobrevingudes que, sense necessitat d'actuació policial, mereixin una intervenció ràpida en la via publica. 
Aquest telèfon permetria una intervenció més ràpida de la Brigada Municipal que, d'acord amb un protocol 
establert, determinaria la urgència i procediment d'actuació segons la prioritat que tingui cada cas. 
 
Per aquests motius, tenint en compte que la ciutadania és la primera en detectar qualsevol anomalia en la 
via pública, motiu pel qual cal millorar la comunicació directa amb l’Ajuntament, que el grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa proposa al Ple l’adopció de la següent proposta de 
resolució:  
 
Primer, l'Ajuntament de Tortosa potenciarà els canals existents a Twitter i Facebook per promoure'ls com a 
mitja de notificació d’incidències a l’espai públic, sigui aprofitant els perfils actuals, o creant-ne d'específics 
per aquesta funció. 
 
Segon, l'Ajuntament de Tortosa posarà a disposició de la ciutadania un telèfon de contacte, al 
començament s’havia ficat gratuït i després a la Junta de Portaveus hem vist que operativament no fa falta 
que sigui gratuït perquè el cost per al ciutadà és mínim i per a la logística municipal això podria ser un 
inconvenient, per tant hem suprimit aquesta paraula, un telèfon de contacte disponible les 24 hores del dia 
per tal de notificar incidències a l’espai públic. Val a dir que aquesta proposta l’ha fet el grup de 
Convergència i Unió. 
 
I tercer, l'Ajuntament de Tortosa redactarà un protocol d'actuació que determini la priorització de les 
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incidències notificades, atenent-les segons la urgència que aquest determini. Les incidències que per les 
seves característiques tècniques o pressupostaries no puguin ser resoltes d’urgència seran estudiades per 
tal de ser incorporades a l’activitat regular que correspongui, i es notificarà pel mateix mitja a la persona 
que hagi iniciat la comunicació.  
 
Evidentment, centrant-nos en la necessitat de demanar rapidesa i sentit comú en les actuacions i 
prioritzant les voreres perilloses, carrers en especial de mal estat o passos de vianants insegurs per manca 
de visibilitat o altres. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé senyor Monclús, jo m’he 
llegit, com em llegeixo totes les mocions, amb molta cura i molt deteniment i he tret dos idees clares. 
 
La primera és que, curiosament, no apareix cap greuge directe provinent de l’Estat central, ni l’Euromed 
tampoc l’he trobat, menys mal. I la segona és que la moció és, i amb tots els respectes, “algo” innecessària. 
Per què? I li diré, primer: la ciutadania. La ciutadania és la primera que detecta qualsevol anomalia en la via 
pública, vostè mateix ho diu. I ella, d’una forma natural, quan detecta una anomalia busca immediatament 
els mitjans més propers o més eficaços per comunicar-ho. A mi em va passar això fa 2 mesos per la plaá 
d’Alfons, hi havia un rectangle ensorrat i un ciutadà em va venir i em va dir: miri, escolti, està així. Dic: un 
momentet; i vaig passar l’avís al regidor corresponent i immediatament van ficar un con i ho van d’això. Bé, 
doncs, més complicat que això no cal fer-ho. Per què? El Facebook o el Twitter, home, no tothom té 
Facebook ni té Twitter. I hi ha molta gent que està moltes hores al carrer, que és la ciutadania que realment 
pot ajudar i detectar: pensionistes, aturats igual que no tenen ni Twitter ni tenen Facebook ni el saben fer 
funcionar, però saben parlar i trucar per telèfon i dir: escolti, que aquí passa això. 
 
Segon tema: la Policia Local, però si és l’instrument més fàcil, que és que cada dia està detectant 
situacions, doncs bé, doncs escolti, ja tenim el mitjà idoni i d’això. 
 
El telèfon. Home, doncs el telèfon de urgències, el telèfon de la Policia Local. No cal ficar un telèfon gratuït i 
24 hores allí funcionant. “Vamos”, no, tampoc ho veig. Jo crec que les coses en aquests temes són més 
senzilles del que són i no cal plantejar-lo més complicat. 
 
Per exemple: protocol d’actuació prioritzador de les incidències notificades. Bé, jo crec que la priorització 
s’estableix per la mateixa naturalesa de la incidència. Si truquen dient que hi ha un accidentat perquè hi ha 
hagut un..., allò serà rapidíssima, serà la primera cosa en anar. I si diuen: escolta, és que ha caigut no sé 
què i hi ha un esvoranc molt petitet, doncs bé, primer serà la incidència amb el ferit i després l’esvoranc, no 
cal fer un reglament, que tot el que es reglamenta, al final ni es compleix i és un embolic. No hi ha que 
reglamentar ni legalitzar, crec jo, tant. 
 
Per tant, la nostra postura i la nostra votació serà, tot i entenent el que vostè diu i tot i que entenc que 
l’Ajuntament té que fer el màxim possible per a que les incidències en la zona urbana es puguin comunicar 
i resoldre immediatament, votarem que no. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, entenent que és una 
proposta en positiu per millorar la nostra ciutat, el nostre grup votarà favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
trobem de nou una moció referida al manteniment de la via pública i una moció més que s’afegeix a les 
moltes que s’han proposat des del PSC i des de la resta de grups de l’oposició. 
 
Un seguit de mocions que sempre trobem al front la muralla intractable de la majoria absoluta de 
Convergència i Unió que continua negant, negant, negant el que és evident, el deficient manteniment de les 
nostres places i els nostres carrers. Des del PSC ho hem denunciat moltes vegades i de diferents formes, 
aquest deficient manteniment a la nostra ciutat és evident.  
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Hem de recordar que el Pla d’acció municipal de Convergència i Unió recull que anualment s’efectuaria un 
pla de manteniment que hauria d’incloure les mesures que vostès avui proposen en la seva moció. Com 
vam veure en l’últim Ple, aquest pla no existeix i encara estem esperant que la senyora Roigé o algú de 
l’equip de Govern ens l’ensenyi. 
 
Amb pla o sense pla, el cert és que a dia d’avui Tortosa continua tenint un deficient estat de manteniment, 
continuem trobant passos de vianants despintats, voreres amb rajoles trencades, semàfors amb deficients 
estats de conservació calçades plenes de clots, arbres tallats i no replantats, pilones tortes, papereres, 
bancs trencats; una llista interminable. I davant d’això, inoperància. 
 
I això és conseqüència d’un pressupost municipal completament insuficient. No té culpa la crisi, és una 
qüestió de priorització, però bé, vostès són qui governen. 
 
Així, tal i com vam fer en el Ple passat, continuem demanant la redacció d’un pla de manteniment dels 
carrers de Tortosa, un pla que hauria d’incloure la reparació i reposició i renovació del mobiliari urbà. Un pla 
que utilitzant les noves tecnologies, com vostè molt bé diu a la moció, hauria d’incloure també un registre 
accessible als veïns del mobiliari urbà i del seu estat. Per aquesta raó, com sempre que parlem de 
manteniment de la ciutat, el nostre vot serà de recolzament a la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Si em permet una recomanació el senyor Roig, a banda de 
portar-ho escrit de casa, escolti el que diem nosaltres a la Junta de Portaveus, que hem dit que la votaríem 
a favor; escolti el que li ha dit el senyor Monclús, que li hem dit que li votaríem a favor. Vostè ho porta 
preparat de casa i clar, solta el discurs que tenia preparat sense haver escoltat el que hem dit prèviament. 
En tot cas, és una recomanació d’absolutament bon rotllo, eh, faci el que cregui convenient perquè vostè ja 
queda clarament identificat amb la seva exposició. 
 
Reitero el que he dit en Junta de Portaveus i el que també ha dit el portaveu d’Esquerra Republicana, que 
aquesta moció comptarà amb el nostre suport, fet aquell incís respecte a la gratuïtat, perquè enteníem que 
era necessari, que es podia cobrir d’altres maneres.  
 
I sempre ens hi trobaran quan sigui potenciar els canals de comunicació que tenim a l’Ajuntament de 
Tortosa, potenciar-los per tal de que la ciutadania encara els conegui més i encara hi actuï més. I a més a 
més, cal dir que s’està utilitzant molt aquests mitjans de comunicació i s’està utilitzant moltíssim aquests 
diferents canals que té la ciutadania per tal de notificar-ho, més enllà d’una trucada al regidor, que també 
existeix, però més enllà d’això, a dia d’avui les xarxes són molt importants per tal de fer-nos arribar les 
incidències i, per tant, agraïm a la ciutadania de Tortosa que ens pugui fer arribar aquestes diferents 
incidències que es produeixen a la ciutat. 
 
I en això diria que tenim vàries vies i, per tant, les voldria recordar. Tenim al seu servei 24 hores a través del 
web, on hi ha una part que és per a les incidències amb un aplicatiu específic; tenim també l’apartat 
d’escriure a l’alcalde, que utilitza moltíssima gent per explicar aquelles incidències que pot trobar dintre de 
la via pública, tenim a les xarxes socials del Twitter i el Facebook, que s’utilitza també moltíssim, no només 
el Twitter i el Facebook de la Policia Local, que potser té una altra funció, sinó el de l’Ajuntament de Tortosa, 
el propi Twitter i Facebook que té l’Ajuntament de Tortosa, i també tenim, si la situació revesteix urgència o 
si el propi ciutadà així ho creu convenient, el telèfon de la Policia Local les 24 hores del dia, que al mateix 
moment traspassa la informació al departament de Serveis, sigui l’hora que sigui, per tal de que pugui 
actuar. Per tant, entenem que és una eina molt efectiva els diferents canals.  
 
També reivindicar una altra eina que s’ha utilitzat moltíssim, que és la figura del regidor de barri, creat per 
aquest Govern municipal a l’any 2007 i que també ens ha anat molt bé a l’hora de fer arribar al 
departament de Serveis i als altres departaments de l’Ajuntament aquelles incidències que es van trobant 
a través de les associacions de veïns i, per tant, agrair a tots els ciutadans que es dirigeixen a nosaltres. I 
també, evidentment, comptar amb el suport en aquesta moció presentada. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies a tothom que hagi votat afirmativament perquè 
és una moció que el que busca és que els màxims de mitjans per poder comunicar a l’Ajuntament i per tal 
de que hi hagi la màxima agilitat i la màxima comoditat per a la ciutadania. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyora Roigé, deu ser el seu caràcter, aquesta agror que sempre 
gasta, aquesta agror sempre. Jo li llegiré el que he dit i vostè d’aquí digui el que digui. Jo no he dit que en 
cap moment vostès votessin en contra d’aquesta moció perquè, evidentment, un ha anat a la Junta de 
Portaveus, com vostès han anat, ha escoltat el que deia el senyor Monclús i sí, jo em porto de casa les 
coses preparades i treballo, i treballo perquè crec que és el meu deure. 
 
Jo he dit que totes les mocions que el grup socialista i molts altres grups de l’oposició han presentat aquí 
en aquest debat en quant a manteniment de la ciutat, s’han trobat, s’han trobat amb la muralla intractable 
de la majoria absoluta de Convergència i Unió. Si d’aquí vostè està interpretant que jo m’he equivocat i 
donava per suposat que vostès votarien en contra d’aquesta moció, em sembla que són ganes inclús 
d’ofendre, perquè evidentment, evidentment, això jo no ho he dit. No ho he dit, i com no ho he dit, li reitero. 
 
Per tant, que quedi clar que jo he dit això d’aquí. I en cap moment i, evidentment, evidentment, jo quan 
estic a les reunions i als llocs escolto a la gent que m’està parlant. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Renuncio al torn de poder concloure perquè entre picabaralles 
d’aquestes, doncs, no m’hi poso. 
 

*-*-* 
 
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)i  I-ET-
E (2); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER APROVAR 
DETERMINADES REBAIXES EN DIFERENTS IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que en aquests moments de forta crisi econòmica, on moltes famílies de Tortosa estan passant per 
greus dificultats, les administracions han de ser sensibles a la situació dels ciutadans, protegint-los en la 
mesura del possible. 
 
Atès que els aturats de llarga durada i les persones que han esgotat la seva prestació d'atur, així com les 
que tenen com a únics ingressos prestacions no contributives, passen veritables dificultats per fer front a 
despeses que son fonamentals per a desenvolupar la seva vida quotidiana sense dificultats. 

 
Atès que davant aquesta greu situació, entenem que l’Ajuntament ha d'establir bonificacions en les taxes i 
impostos municipals per als veïns i famílies amb greus dificultats, de manera que el compliment de les 
obligacions fiscals no sigui una càrrega afegida per a aquestes famílies, les quanties de les quals i 
beneficiaris siguin consensuats per tots els grups polítics. 
 
Atès que segons informació facilitada per l’equip de Govern, l’Ajuntament de Tortosa va tancar l’exercici 
2013 amb un superàvit de 4,5 milions d'euros. 
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Atès les reiterades negatives del grup municipal de Convergència i Unió que de forma exclusiva constitueix 
el Govern municipal a acceptar qualsevol de les mocions presentades pel grup municipal del PSC de 
Tortosa, així com d’altres grups municipals destinades a pal·liar els efectes de la crisi mitjançant polítiques 
socials. 
 
Atès que des del grup municipal socialista considerem que es donen totes les circumstancies perquè es 
redueixi la pressió fiscal sobre aquells que pitjor ho estan passant, ajudant a pal·liar o minorar els efectes 
que la falta de recursos econòmics esta produint en aquestes persones. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa a través dels seus ordenances fiscals, pot ajudar als sectors que ho estan 
passant mal i posar les solucions perquè els negocis puguin impulsar l’economia local. 
 
Atès que pensem que aquesta acció no s'ha de quedar només en les persones que pitjor ho estan passant, 
sinó que s'han d'estendre al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Tortosa. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Tortosa creiem que es just i necessari que es revisin a la baixa, 
per al proper període impositiu els impostos municipals i la resta d'ordenances fiscals i preus públics per 
afavorir a la població en general i especialment a els qui creiem que més ho necessiten, es a dir, a les 
famílies que tenen a tots els seus membres en atur. 
 
Atès que a més, en l’actual conjuntura econòmica, el petit i mig comerç del municipi s'ha vist seriosament 
afectat i molts han hagut de tancar les seves portes. Per això, proposem una mesura per facilitar l’obertura 
de nous establiments comercials, bonificant la llicència d'activitat. 
 
Atès que a banda, l’objectiu que es persegueix amb aquesta moció és ajudar als emprenedors que volen 
posar en mama una nova activitat sense que el cost de les taxes administratives representi cap mena 
d'obstacle i col·laborar d'aquesta manera a la recuperació econòmica en aquests moments de dificultat. 
 
Atès que a la reducció d'alguns impostos municipals com l’ICIO pot contribuir a la recuperació del sector de 
la construcció. 
 
Atès que a més, entenem que s'ha de permetre un major desenvolupament de l’activitat de terrasses de 
bars i restaurants en la via pública, per mobilitzar i incentivar aquesta activitat econòmica en el nostre 
municipi, baixant les Taxes per reclamades per a la seva instal·lació. 
 
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 aprovar les següents mesures per reduir la pressió fiscal sobre els 
ciutadans i ciutadanes de Tortosa en general i sobre les famílies més desfavorides en particular i impulsar 
l’economia local. 
 
Per al seu debat i aprovació en el Ple es proposen a títol merament enunciatiu i no dispositiu, les següents 
mesures: 
 
1. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), el 
conegut com "impost de circulació", de forma que comporti una reducció, mitjançant la modificació del 
coeficient recollit a l’article 95.4 de la Llei d'hisendes locals, per l’exercici 2015 del 25%. 
 
2. Establir bonificacions a l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM), en funció del carburant utilitzat i la seva incidència en el medi ambient, de forma que els vehicles 
sense emissions o amb emissions de fins a 50 gr./km de CO2 tinguin una bonificació del 75%, els vehicles 
amb emissions des de 51 fins a 100 gr./km de CO2 tinguin una bonificació del 40% i finalment, els vehicles 
amb emissions des de 101 fins a 120 gr./km de CO2 tinguin una bonificació del 20%. 
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3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora impost de béns de immobles (IBI) de forma que comporti 
una reducció, mitjançant la modificació del tipus de gravamen supletori recollit a l’article 72.2 de la Llei 
d’hisendes locals, per l’exercici 2015 d'un 15%. 
 
4. Revisió de l’actual taxa actual d’escombraries, en base a la disminució dels costos del servei, de forma 
que s'apliqui el major decrement possible en aplicació de la legislació vigent, i que a títol orientatiu hauria 
d'estar al voltant d'un 30%, aplicant allò establert a l’article 24.4 de la Llei d'hisendes locals per 
subvencionar de forma temporal fins al 50% del mateix a per a les famílies que tenen a tots els seus 
membres en situació de desocupació, sense prestació i no percebin rendes, o únicament el subsidi de 
desocupació. 
 
5. Revisió de les taxes actuals d’activitats esportives i d'activitats culturals, de forma que s'apliqui el major 
decrement possible en aplicació de la legislació vigent, i que a títol orientatiu hauria d'estar al voltant d'un 
20%, aplicant allò establert a l’article 24.4 de la Llei d’hisendes locals per subvencionar de forma temporal 
fins al 50% del mateix a per a les famílies que tenen a tots els seus membres en situació de desocupació, 
sense prestació i no percebin rendes, o únicament el subsidi de desocupació. 
 
6. Revisió de l’actual taxa actual per llicència d'obertura de nous negocis o qualsevol altre taxa municipal 
derivada que gravin la creació i/o l’establiment de petites empreses en el municipi, en base a una nova 
valoració de la rendibilitat privada estimada, en funció de les circumstancies actuals de mercat i del volum 
de negocis dels establiments en general, i, amb l’objecte de fomentar l’activitat empresarial alliberant a 
l’emprenedor de les càrregues inicials derivades de l’inici de l’activitat; de forma que s'apliqui el major 
decrement possible en aplicació de la legislació vigent, i que a títol orientatiu haurà d'estar al voltant d'un 
75%. 
 
7. Revisió de l’actual taxa actual per posar terrasses en la via pública de forma que s'apliqui el major 
decrement possible en aplicació de la legislació vigent en base a una nova valoració de la rendibilitat 
privada estimada, en funció de les circumstancies actuals de mercat i del volum de negocis dels 
establiments en general, i que a títol orientatiu hauria d'estar al voltant d'un 75% de la taxa per ocupació de 
via publica a aquells negocis d'hostaleria que prestin el servei de terrasses a l’aire lliure, com a 
complement a la seva activitat empresarial, sempre que els mateixos es trobin al corrent de pagament amb 
l’Ajuntament. 
 
8. Revisió de l’actual Impost sobre construccions i obres (ICIO) per a qualsevol reparació, obra de 
manteniment i conservació feta a la ciutat de forma que s'apliqui el major decrement possible en aplicació 
de la legislació vigent, i que a títol orientatiu hauria d'estar al voltant d'un 75%. 
 
9. Revisió de les taxa actual del cementiri municipal, de forma que s'apliqui el major decrement possible en 
aplicació de la legislació vigent, i que a títol orientatiu hauria d'estar al voltant d'un 20%. 
 
10. Revisió de la taxa municipal actual de grua per vehicles mal estacionats a la via pública, de forma que 
s'apliqui el major decrement possible en aplicació de la legislació vigent i que a títol orientatiu hauria 
d'estar al voltant d'un 20%. 
 
11. Revisió de la taxa municipal actual de guals de forma que s'apliqui el major decrement possible en 
aplicació de la legislació vigent en base a una nova valoració de la rendibilitat privada estimada, en funció 
de les circumstancies actuals de mercat, i que a títol orientatiu hauria d'estar al voltant d'un 25%. 
 
12. Revisió de la taxa municipal actual de d'emissió de documents de forma que s'apliqui el major 
decrement possible en aplicació de la legislació vigent, i que a títol orientatiu hauria d'estar al voltant d'un 
20%. 
 
13. Revisió de la taxa municipal actual de d'ocupació de la via pública de forma que s'apliqui el major 
decrement possible en aplicació de la legislació vigent en base a una nova valoració de la rendibilitat 
privada estimada, en funció de les circumstancies actuals de mercat, i que a títol orientatiu hauria d'estar 
al voltant d'un 20%. 
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14. Revisió de la taxa municipal actual de d'ocupació de la via pública per mercats de forma que s'apliqui el 
major decrement possible en aplicació de la legislació vigent en base a una nova valoració de la rendibilitat 
privada estimada, en funció de les circumstancies actuals de mercat i del volum de negocis dels 
establiments en general, i que a títol orientatiu hauria d'estar al voltant d'un 20%. 
 
Aquestes rebaixes tenen perquè correspondre de forma exacta als percentatges reflectits en aquesta 
moció, malgrat que la suma total dels descomptes ha de correspondre amb el superàvit previst per 
l’Ajuntament per l’exercici pressupostari de 2014. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el superàvit de l’Ajuntament de Tortosa va ser l’any passat al voltant de 4,5 milions d’euros, una 
quantitat de diners força important, sense dubte. 
 
4,5 milions d’euros que van ser empleats per avançar el pagament del deute del nostre Ajuntament. 4,5 
milions d’euros que el grup municipal de Convergència i Unió s’ha negat, una i mil vegades, a invertir en 
algunes de les moltes propostes presentades pel nostre grup municipal en aquest Ple. Propostes com un 
pacte local per l’ocupació, ajudes per emprenedors o qualsevol altra de moltes mesures socials que en els 
últims mesos hem defensat per tal de pal·liar els efectes de la crisi que molts tortosins i tortosines estan 
patint. 
 
En comptes d’acceptar-les, l’equip de Govern ha decidit avançar els diners als bancs, precisament aquells 
que són els causants de la crisi, al nostre entendre. Es tracta, sense dubte, d’un model diferent al que 
defensem els socialistes, en un moment de crisi com el que ara estem patint, estan patint moltes famílies. 
 
Nosaltres pensem que l’Ajuntament hauria de fer allò que faria qualsevol pare de família: primer atendre 
les necessitats i després atendre els bancs. Es tracta, sense dubte, d’un problema de prioritats i nosaltres 
aquí, ara en aquests moments, sabem quins són els dels tortosins i tortosines. 
 
Per aquesta raó presentem avui un seguit de propostes concretes de reducció d’impostos municipals. Ja 
que els diners del superàvit no es volen invertir en les necessitats, com a mínim, com a mínim, que els 
tortosins i tortosines surtin beneficiats. 
 
Presentem aquí avui un conjunt de mesures que han de començar a perfilar-se ara, passada la Cinta, amb 
temps suficient per ser discutides per tots. Són un conjunt de mesures que defensen la rebaixa molt 
important dels impostos que han d’assumir els ciutadans de Tortosa. 
 
Per descomptat, no es tracta d’un document tancat, sinó un punt de partida que oferim al Govern municipal 
per a la seva discussió i debat. Des d’aquí i ara ens comprometem a recolzar qualsevol mesura que sigui 
aprovada pels grups que composen aquest plenari, encara que canviïn les mesures que presentem. 
 
Considerem que es donen les circumstàncies per reduir la pressió fiscal a tots els ciutadans i ciutadanes de 
Tortosa, alhora que podem impulsar l’economia local. Per això, per al 2015 proposem una reducció, entre 
altres, d’un 25% de l’impost de circulació; d’un 15% de l’IBI; d’un 30 en la brossa, bonificant el 50% als 
aturats, d’un 20 en el preu d’activitats esportives i culturals; d’un 75 en taxes de llicències d’obertura de 
nous negocis; d’un 75 per les terrasses de bars i restaurants; d’un 20 en la taxa de gual, de grua o 
d’ocupació de via pública, i fins aquí una desena més d’impostos i taxes municipals. 
 
És possible, simplement hem d’utilitzar aquests 4,5 milions d’euros en rebaixar els impostos. Pensem que 
és una bona proposta que podria reactivar l’economia municipal i beneficiaria a tots els tortosins i 
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tortosines. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, de la moció 
està clar, no?, de que la forta crisi econòmica ha creat gravíssimes dificultats a moltes famílies tortosines i 
no tortosines, no?, i també aturats de llarga durada i els aturats que han esgotat la prestació de l’atur, 
inclús els que tenen prestacions, subvencions no contributives, bé, a tot un conjunt de persones que estan 
en una situació gravíssimament gravíssima. 
 
I és evident que tots els estaments, totes les institucions, entre elles l’Ajuntament, han d’estudiar i aplicar 
les mesures per resoldre, o al menys per pal·liar, aquestes situacions, no? 
 
Vostè assenyala que una d’aquestes mesures o d’instruments és que l’Ajuntament bonifiqui les taxes i els 
impostos municipals, en un primer moment diu dels veïns i famílies en greus dificultats i després ho estén 
al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Tortosa, cosa que també ens pareix bé, no? 
 
Utilitza el terme bonificació i després revisió a la baixa d’una forma molt flexible però bé, s’entén 
perfectament. I diu que l’Ajuntament pot utilitzar aquests instruments per a un objectiu que és afavorir tot 
el teixit social, tot el teixit comercial i empresarial, inclosos emprenedors, bars i restaurants, terrasses, 
construcció, etc., del món tortosí. 
 
Miri, com a declaració d’intencions em pareix correctissím, i ens afegim a ella i ja li dic que li votarem a 
favor aquesta moció, com qualsevol altra que pugui suposar una millora de la situació expressada fa un 
moment. Però la proposta, creiem nosaltres, té la seva dimensió, té la seva complicació i això, dimensió i 
complicació financera i fiscal, que lògicament crec jo que aconsella estudiar molt acuradament i aplicar-la 
amb molta prudència si, en el seu cas, acaba aplicant-se, no? 
 
Per exemple, vostè diu que la baixada o la bonificació d’impostos i taxes, doncs, es compensarà amb un 
superàvit que l’equip de Govern manifesta tenir. Ens pareix correctíssim, però bé, la cosa és més 
complicada que dir-ho, i la cosa és més difícil, per això nosaltres aquí li votem a favor pel fondo, pel final 
que té aquesta moció que és d’ajudar a la ciutadania que està greu, però també advertim que la cosa és 
molt, molt complicada des de tots els punts de vista, financers i sobretot fiscals. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, el Govern municipal de 
Convergència i Unió fa uns mesos va anunciar a bombo i plateret que el pressupost de l’any 2013 havia 
tingut un superàvit.  
 
La realitat és que aquest superàvit que es venia com una cosa positiva, com si s’hagués executat de 
manera correcta el pressupost de l’any 2013 i haguessin, entre cometes, sobrat diners, la realitat era una 
altra.  
 
I era que, per una banda, havia augmentat moltíssim la recaptació a partir de l’IBI, de l’impost de la 
contribució, però sobretot hi havia un superàvit perquè no s’havien executat les obres que el mateix Govern 
municipal de Convergència i Unió a l’any 2013 havien portat a terme, havien aprovat al pressupost. Obres 
com la urbanització del carrer Montcada, que és evident que s’estan fent ara al 2014, no al 2013; les obres 
de rehabilitació del barri del Castell, aquest barri que ha tingut una casa que ens ha caigut en aquests 
moments; o altres obres...., si em deixen acabar, senyor alcalde, perquè estic sentint-lo i no puc fer la meva 
intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Acabi. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua la seva intervenció el senyor Jordan: Moltes gràcies.  
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O altres obres previstes en altres indrets de la ciutat. 
 
L’elecció de l’equip de Govern va ser que davant d’aquest superàvit, aquests diners en lloc d’invertir-se, es 
retornessin als bancs, als bancs als quals tenim molts de deutes, més enllà dels diners que ja hi havia 
previstos per pagar als bancs al pressupost de l’any 2013. 
 
Dit això, des del nostre grup municipal entenem la proposta que fa el Partit Socialista en positiu de fer una 
reducció dels impostos però, evidentment, tenim molts de dubtes en moltes de les propostes que 
literalment fan vostès, algunes les compartim, altres no, pensem, a més a més, que s’haurien de fer des 
del debat i des del consens en la comissió corresponent. Tampoc entenem que hagi d’haver una rebaixa 
per a tothom igual, perquè hi ha col·lectius més vulnerables com, per exemple, les famílies que estan a 
l’atur o, fins i tot, que es podrien utilitzar per a altres coses. 
 
Per tant, tot i entendre la seva proposta, el nostre grup el que farà serà abstenir-se en aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Podríem estar nosaltres també d’acord amb la filosofia de la 
moció que presenten, però és que demanen un munt de rebaixes, en molts casos aquestes rebaixes són 
orientatives, a un Ajuntament que deu més de 50 milions d’euros. Això com es fa quadrar tot això, no? 
 
Llavors, el que potser podríem demanar el grup municipal d’Esquerra al Govern municipal és que estudiï 
aplicar rebaixes als col·lectius que tinguin més dificultats econòmiques i a les que facilitin l’activitat 
econòmica, vull dir, però tot aquest compendi de rebaixes dels impostos quan devem tant, pensem que és 
molt difícil de fer, no? I per tant, la nostra posició, tot i que repetim, estem d’acord amb la filosofia de la 
moció, és l’abstenció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Curiosament, només el Partit Popular li donarà suport a 
aquesta moció, per tant, tindrà el suport d’un regidor del Partit Popular que, també li he de recordar, no 
aplicarà o no respectarà la normativa aprovada pel propi Partit Popular a Madrid, que diu que no es pot 
aplicar així el superàvit, com està demanant el Partit Socialista. Per tant, també seria bo que recordéssim el 
què ha aprovat el Partit Popular a Madrid, perquè clar, aquí està absolutament dient tot el contrari del que 
el seu partit aprova allà on governa. 
 
Dir-los que, especialment al senyor Roig i també al senyor Jordan, no s’han llegit el compte general, perquè 
si s’haguessin llegit el compte general sabrien en què s’ha aplicat el superàvit, i estem parlant de 
proveïdors. I l’execució o no de les obres no suposa, no afecta pel que fa al superàvit. 
 
Dir-los també que prediquen el que no creuen, perquè qui va apujar més els impostos, bé, fins a dalt de tot 
quan es governava, va ser el Partit Socialista, per això els han pogut abaixar després. Una de les coses que 
va dir l’alcalde quan va entrar a governar, l’alcalde actual, va dir: no podré apujar els impostos perquè el 
Partit Socialista l’ha deixat dalt de tot, per tant, és impossible. 
 
I llavors ens demanen una cosa que no pot ser i, a més a més, ens demanen una despesa que per a 
l’Ajuntament, sumant-ho tot, perquè ja hem fet els números, sumant-ho tot s’aproxima als 3 milions i mig 
d’euros, que jo li demanaria al senyor Roig que em digui d’on els traurà, perquè no els pot traure d’aquests 
4 milions i mig si s’ha llegit el compte general i sap com funciona el superàvit i com funcionen les finances 
públiques. 
 
Queda clar que no sap com funcionen les finances públiques o que al seu moment, quan ha tingut finances 
públiques per tal de poder-les treballar, no ha sabut gestionar-ho, això ja ho tenim tots clar, però en tot cas 
no vulgui dir coses respecte a l’Ajuntament de Tortosa, coses que no es poden aplicar. Ja sabem com li 
quadren a vostè els números, mira, anar ficant, anar ficant, anar ficant i després ja ens aclarirem o ja ho 
empomarà qui estigui després. 
 
També dir que em sembla que està fent propostes d’algú que sap que no governarà mai, perquè clar, tot 
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això que està dient ja em dirà com ho cobrirà després. Com ho cobrirà desprès? Clar, deu pensar: com no 
governaré, doncs mira, a cada Ple portem una moció que ens suposa, doncs, ara 3 milions i mig. I bé, i així 
anem tirant, no? i d’on ho pagarem? Doncs, no ho sé. Després ja en trobarem una altra també que ens va 
dient més despesa a generar, d’on ho pagarem? Doncs tampoc ho sé, però bé, en tot cas tampoc hem de 
pagar als bancs, no hem de pagar aquests préstecs fets per vostès també, aquests tampoc els hem de 
pagar.  
 
En tot cas, no respon al que jo pensava que era el Partit Socialista, però bé, en tot cas vostès sabran i, per 
tant, menys demagògia, més tirar endavant la ciutat amb propostes que siguin realment realistes i que ens 
digui realment d’on vol traure aquests 3 milions i mig d’euros que vostè ens està dient aquí que ho abaixem 
tot, en plan, a més, en plan a bulto: d’aquí 20, d’aquí 15, d’aquí 30, d’aquí... A veure, una mica de 
seriositat, perquè estem a l’Ajuntament de Tortosa i creiem que cal actuar amb respecte i amb respecte al 
que els ciutadans de la nostra ciutat mereixen. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyora Roigé, ja li he dit abans, aquesta agror no sé a què 
correspon. 
 
Miri, nosaltres fem una proposta per debatre. Hem dit que és una proposta oberta. La nostra representant 
a la comissió ho va transmetre d’aquesta manera, per parlar-ne, per ajudar a aquella gent que s’ho està 
passant més malament, incentivant les bonificacions i rebaixes en aquella gent que ho està passant més 
malament.  
 
I el que no li consento és sempre aquestes al·lusions de si vostès no saben, vostès deixen de saber. Escolti, 
nosaltres estem fent la nostra tasca d’oposició fent propostes. Vostès el que tenen és el deure de governar. 
El dia que això canviï nosaltres ja governarem, però el que no pot fer vostè sempre atacant d’aquestes 
maneres, perquè si parléssim d’impostos, no sé, vull dir, l’exhonorable president Pujol també en matèria 
d’impostos també en sabia, eh, també en sabia. I aquí entenc que ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou de 
continuar sempre amb aquest to, amb aquest to. 
 
Per tant, agrair, agrair a aquells grups municipals que no han votat en contra i han confiat en la nostra 
proposta i res més. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies.  
 
Donat que la proposta ha generat la confiança del senyor Dalmau, que està a punt de desdir-se, té la 
paraula el senyor Dalmau i procedirem a la votació. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No, senyor alcalde, jo simplement aclarir una cosa a la senyora 
Roigé. Anem a veure, la meva posició en aquesta moció ha sigut finalista, mirant sempre l’objectiu, que era 
la millora social de les mesures preses, però, i ho he advertit molt clarament, potser massa subtilment, 
hagués tingut que ser tan clara com la senyora Roigé, he advertit de la dificultat dels plantejaments, que 
havia que estudiar acuradament i aplicar-ho amb molta prudència. I ficava com a exemple el fet que ell 
plantejava de cobrir aquesta abaixada d’impostos amb el superàvit. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, quin és el seu vot, senyor Dalmau? 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: He dit que a favor de la moció pel sentit finalista que jo li dono 
a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: La moció no prospera donat que ha tingut 4 vots a favor. I les 
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mocions prosperen si tenen vots a favor, no si tenen abstencions. Per tant, donat que ha tingut 4 vots a 
favor, els del grup socialista i el senyor Dalmau, ha tingut 4 abstencions i la resta de vots en contra, la 
moció no prospera. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb quatre vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i PP (1); dotze vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; i quatre abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER INSTAR A L’EQUIP DE 
GOVERN QUE IMPLEMENTI LES ACCIONS APROVADES PER AQUEST PLENARI EN LA MOCIÓ DE LA 
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA DE 3 DE FEBRER DE 2014. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que l’accés a l’habitatge és un dret constitucional i una necessitat bàsica per poder desenvolupar 
una vida digna. 
 
Atès que “l'habitatge ha de complir una funció social i que no pot perjudicar d’interès General” tal i com 
recull la pròpia Constitució en el seu article 33, el qual consagra el dret a la propietat privada, establint que 
és un dret el contingut del qual esta delimitat per la seva “funció social”. 
 
Atès que, no obstant això per a moltes famílies s'ha convertit en un veritable problema, ja que a Tortosa hi 
ha moltes famílies de renda molt baixa i amb ingressos molt escassos, ingressos que amb prou feines els 
arriba pera satisfer les necessitats més bàsiques. 
 
Atès que algunes d'aquestes famílies es troben ara que, o paguen el lloguer dels seus habitatges al que 
amb prou feines poden fer front o es veuran desnonades i obligades a anar-se al carrer. 
 
Atès que en moltes ocasions per la seva situació actual no poden assumir els lloguers que abans pagaven 
ja sigui perquè s'han quedat sense treball o perquè els seus salaris i ingressos s'han vist reduïts gràcies a 
les injustes reformes laborals. 
 
Atès que el Partit dels Socialistes de Catalunya esta preocupat per aquests desnonaments i la greu situació 
econòmica que impossibilita a un bon nombre de persones, especialment joves, l’accés a l’habitatge. 
 
Atès que creiem necessari incorporar al mercat immobiliari un nombre important d'habitatges que en 
aquest moments estan deshabitades, moltes d'aquestes en les mans del mateix titular, com bancs i 
immobiliàries. 
 
Atès que la finalitat pròpia de l’habitatge és la de donar la possibilitat de disposar d'un sostre, sota el qual 
les persones puguin desenvolupar amb normalitat la seva vida dins de la societat i que la desocupació de 
les mateixes representa l’exponent més gran de  ’incompliment de la finalitat del bé i per tant de la seva 
funció social. 
 
Atès que és evident que existeix en la nostra ciutat un gran parc d'habitatges sense ús o infrautilitzades, i 
per l’altre, una demanada no satisfeta, amb una oferta insuficient i a preus no adequats, per lo que aquest 
grup municipal entén que és urgent potenciar el seu ús, en un context de crisi com l’actual. 
 
Atès que amb tot l’anterior, l’habitatge és un element determinant en la planificació de les infraestructures i 
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dels serveis públics. La no ocupació de l’habitatge suposa un funcionament ineficient de tals 
infraestructures i serveis que contravenen la funció social de la propietat de l’habitatge: la no ocupació, el 
no destinar un immoble a l’ús residencial previst pel planejament urbanístic, suposa per tant un greu 
incompliment de la seva funció social. 
 
Atès que des dels poders públics s’han de regular actuacions eficients per incorporar els habitatges 
deshabitats al mercat com un element dinamitzador que asseguri la posada en marxa dels centenars 
d'habitatges deshabitats.  
 
Atès que el dia tres de febrer de dos mil catorze els membres d'aquest Ple de l’Ajuntament va acordar 
aprovar per unanimitat la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) que els 
grups municipals de l’Ajuntament de Tortosa portaren al Ple per al seu debat i presa en consideració. 
 
Atès que aquesta moció contemplava els següents acords: 
 
Primer - Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències 
existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la 
població i fer front a l’emergència habitacional. 
 
Segon - Elaborar i aprovar un Pla municipal d'habitatge, o actualitzar el planejament existent, que contempli 
i reguli degudament les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges 
enumerades a l’article 42, de la Llei 18/2007. 
 
Tercer - Elaborar i aprovar programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es 
troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i 
altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l’Administració i l’atorgament d’audiència a l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de 
l’Administració. 
 
Quart - Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, 
un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d'acabar amb una resolució que declari si 
s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala de 
l’habitatge, d'acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al 
propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment 
que està duent a terme l’Administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació. 
 
Cinquè - Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina 
l’article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s'ha produït 
l’ocupació de l’immoble. 
 
Sisè - Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la  esocupació de 
l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1. h de la 
LDHC. 
 
Setè - Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, dins 
el marc de les seves competències. 
 
Vuitè - Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió, per via telemàtica, a les entitats 
municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. 
 
Atès que, a data del Ple d'avui, aquest grup municipal no té coneixement que s'hagin engegat cap mesura 
mesures municipal en base a la legalitat i competències existents i als  fectes que assenyalava la moció 
presentada per la PAH, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a 
l’emergència habitacional. 
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Atès que a data del Ple d'avui, aquest grup municipal no té coneixement que s'hagi elaborat, ni aprovat cap 
Pla municipal d'habitatge, o s'hagi actualitzat el planejament actual existent, per contemplar i regular 
degudament les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges 
enumerades a l’article 42, de la Llei 18/2007. 
 
Atès que a data del Ple d'avui, aquest grup municipal no té coneixement que s'hagi elaborat i aprovat cap 
programa d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de 
permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, ni 
mitjançant el creuament de dades en disposició de l’Administració i l’atorgament d’audiència a l’interessat, 
ni realitzant cap inspecció física des de l’Administració. 
 
Atès que a data del Ple d'avui, aquest grup municipal no té coneixement que s'hagi realitzat cap 
procediment administratiu contradictori on es determini, conegui i comprovi els fets, un cop detectada la 
desocupació. Ni l’existència de cap resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació 
permanent constitutiva d'una utilització anòmala d’un l’habitatge, d'acord amb el que estableix l’article 41 
de la LDHC, ni s'ha requerit a cap propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot 
informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’Administració per facilitar-li la finalització 
d'aquesta situació. 
 
Atès que a data del Ple d'avui, aquest grup municipal no té coneixement que s'hagi imposat cap multa 
coercitiva, tal i com determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, ni cap advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l’immoble. 
 
Atès que a data del Ple d'avui, aquest grup municipal no té coneixement que s'hagi iniciat cap procediment 
sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat 
el termini atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
Atès que aquest grup municipal considera que sis mesos més que suficient per a prendre qualsevol de les 
mesures que va adoptar aquest plenari, i que en tot cas és molt més temps que el que els bancs donen a 
moltes famílies abans de ser desnonades. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple de si s'ha engegat alguna 
mesura municipal en base a la legalitat i competències existents i als efectes que assenyalava la moció 
presentada per la PAH, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a 
l’emergència habitacional. Indicant el tipus de mesures engegades, la data d'implementació de les 
mateixes i el resultat obtingut, així com dels motius pel quals no s'ha fet cap acció, en cas de que no s'hagi 
fet, tal i com va acordar aquest plenari. 
 
SEGON. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple de si s'ha elaborat, o 
aprovat un Pla municipal d'habitatge, o s'ha actualitzat el planejament actual existent, per contemplar i 
regular degudament les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada 
d'habitatges enumerades a l’article 42, de la Llei 18/2007, indicant on es pot consultar aquest Pla, els 
seus objectius, la seva data d'implementació i el resultat obtingut, així com dels motius pel quals no s'ha 
realitzat aquest Pla, en cas de que no s'hagi fet, tal i com va acordar aquest plenari. 
 
TERCER. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple si s'ha elaborat i aprovat 
cap programa d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de 
permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses o 
bé mitjançant el creuament de dades en disposició de l’Administració i l’atorgament d’audiència a 
l’interessat, o realitzant cap inspecció física des de l’Administració, indicant on es pot consultar aquest 
programa d’inspecció, els seus objectius, la seva data d'implementació, el nombre d'inspeccions 
realitzades i el resultat obtingut en les mateixes, així com els motius pel quals no s'ha realitzat aquest 
programa, en cas de que no s'hagi fet, tal i com va acordar aquest plenari. 
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QUART. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple si s'ha realitzat algun 
procediment administratiu contradictori on es determini, conegui i comprovi els fets, un cop detectada la 
desocupació, així com el nombre de les resolucions d'alcaldia declarant si s’està produint una situació de 
desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala d'un l’habitatge, d'acord amb el que 
estableix l’article 41 de la LDHC. L'equip de Govern haurà d'informar també si s'ha requerit a cap propietari 
que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està 
duent a terme l’Administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació, indicant on es pot consultar 
els procediments administratius contradictoris, la seva data d'inici, el nombre d'ells realitzats i el resultat 
obtingut en les mateixes, així com els motius pel quals no s'ha realitzat aquests expedients, en cas de que 
no s'hagin fet, tal i com va acordar aquest plenari. 
 
CINQUÈ. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple si s'ha imposat alguna 
multa coercitiva, tal i com determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, ni cap advertència, si transcorregut 
el termini fixat no s'ha produït l’ocupació de l’immoble indicant on és pot consultar els expedients, el 
nombre de multes imposades, la seva data d'inici, i el la resolució final de les mateixes, així com els motius 
pel quals no s’ha imposat cap multa, en cas de que no s'hagin imposat, tal i com va acordar aquest plenari. 
 
SISÈ. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple si s'ha iniciat algun 
procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l’habitatge un 
cop esgotat el termini atorgat per corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC, indicant 
on es pot consultar els expedients, el nombre de sancions imposades, la seva data d'inici, i la resolució 
final de les mateixes, així com els motius pels quals no s'ha imposat cap sanció, en cas de que no s’hagin 
imposat, tal i com va acordar aquest plenari. 
 
SETÈ. Donar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa el termini màxim d’un mes per fer efectiu el 
compliment totes les mesures no implementades que contenia la moció aprovada per tots el grups 
municipals en data de 3 de febrer de 2014, incloent tots i cadascuns dels regidors que formen part del 
propi equip de Govern, donant compte de les activitats realitzades al present Ple. 
 
VUITÈ. Transmetre aquesta moció pel seu coneixement, per via telemàtica, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el passat mes de febrer es va presentar davant d’aquest plenari una moció de Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics. 
 
Es tractava d’un seguit de mesures justes i necessàries que pretenien defensar els ciutadans i ciutadanes 
dels abusos comesos pels bancs i caixes en relació als seus habitatges. 
 
En aquell moment ja vam pensar que Convergència i Unió la recolzava per un pur oportunisme polític. Per 
aquesta raó, en aquell Ple recordin que el PSC va afirmar que no només votaria que sí a la proposta de la 
Plataforma, sinó que a més vigilaria pel seu compliment, perquè dubtàvem realment que Convergència i 
Unió fos tan valent de complir el que deia la moció, perquè pensàvem que era un brindis al sol, una foto a la 
galeria. 
 
Avui, sis mesos després, hem comprovat que els nostres temors eren reals. Avui, sis mesos després, què 
queda d’aquella moció? Jo entenc que res, ara ens ho explicaran. A data d’avui no tenim cap coneixement 
que s’hagi engegat cap mesura per garantir el dret a l’habitatge. A data d’avui no tenim coneixement que 
s’hagi elaborat ni aprovat cap pla d’habitatge per evitar la desocupació permanent i injustificada 
d’habitatges. A data d’avui no tenim coneixement que s’hagi elaborat cap programa d’inspecció per 
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detectar els immobles desocupats. A data d’avui no tenim coneixement que s’hagi dictat cap resolució 
declarant un habitatge desocupat ni requerit a cap propietari per a que cessi la seva actuació. A data d’avui 
no tenim coneixement que s’hagi posat cap multa coercitiva ni cap procediment sancionador per mantenir 
una habitatge desocupat. 
 
En sis mesos no són suficients per prendre aquestes mesures? Nosaltres pensem que sí. I, en tot cas, és 
molt més temps que el que donen els bancs per desnonar famílies. 
 
Regenerar la vida democràtica és alguna cosa més que dir que sí a les propostes que són políticament 
correctes, presentades en aquest plenari. I en els últims temps el Govern municipal ens té massa 
acostumats a aquesta pràctica d’excés de promeses i falta de realitats. 
 
Votar a favor de les propostes de la Plataforma serveix, sense dubte, per quedar davant els ciutadans i 
ciutadanes, però els acords jo penso, senyors, que s’han de complir. No s’hi val això de: tu vota que sí, 
desprès ja veurem.  
 
En una època de crisi com la que vivim, els missatges que des de l’àmbit polític hem de donar han de ser 
creïbles i, sobretot, no han de generar enganys ni provocar insatisfacció als ciutadans. Per això la nostra 
proposta és clara, demanem a l’equip de Govern que digui quines són les accions referents als pisos 
desocupats, que es van comprometre a portar a terme al mes de febrer. I si no s’han iniciat, com sembla 
ser, que li donen un termini màxim d’un mes per a que les faci efectives. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, nosaltres, és que la 
moció és un poc com la que ha presentat abans el senyor Monclús. Bé, aquí demanen informació a l’equip 
de Govern sobre una sèrie d’acords que es van prendre en el seu moment, bé doncs, creiem que també ho 
haguessin pogut preguntar en alguna comissió informativa o alguna cosa, com estava. I venir aquí, bé, no 
ho veig jo massa clar. No. No és que no ho vegi clar, és que tampoc li veig el d’això.  
 
Que hi ha que preguntar què és el que ha passat?, què s’ha fet i què no s’ha fet?, i com estan els diferents 
punts que es van aprovar?, doncs bé, doncs sí, ho considerem d’això. Però bé, torno a dir, es podria haver 
preguntat en un altre moment i en una altra instància. 
 
Precisament per això, no pel fondo dels temes, nosaltres votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre municipal 
votarà a favor, tenint en compte que la situació d’habitatge és límit per a moltes persones i, per tant, 
pensem que qualsevol debat i qualsevol informació, i sobretot aquella relacionada amb la moció que es va 
aprovar en el seu dia de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, és positiva. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Aquesta moció és una repetició de la moció que ja la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca es va discutir aquí i el nostre grup entén que això s’ha de formular com a 
pregunta en comissió o a precs i preguntes. Però de totes maneres, pel rerefons, llavors vam votar que sí i 
ara tornem a votar que sí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Jo és que estic una mica preocupada perquè clar, és que jo ho 
he informat en comissió informativa i, a més a més, els hi puc dir el dia i, a més a més, hi ha una acta que 
han aprovat tots, absolutament tots perquè estaven tots aquells dia. Per tant, senyor Roig, li demanaria al 
regidor seu socialista que l’informés abans de portar mocions al Ple. 
 
I li diré que vaig informar, exactament, el 5 de maig de com estava la situació. I el dia 2 de juny es va 
aprovar una acta, que ja li passaré si vol, on consta exactament el que vaig informar respecte a com 
estaven fent-se els treballs pel que feia a la moció aprovada. 
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I el que vam dir va ser que s’estava treballant amb el Pla d’habitatge, com he informat abans; que s’estava, 
a més a més, fent unes..., s’havia fet uns escrits a les diferents entitats bancàries per tal que ens passessin 
tota la informació que tenien respecte al seu parc immobiliari, elles i les societats a la ciutat. Alguna d’elles 
ens ha contestat. Els hi vaig explicar tot això, els hi vaig explicar els diferents contactes amb la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, que no només jo mateixa havia rebut, sinó també la regidora d’Hisenda i la 
regidora d’Acció Social, que s’hi ha reunit de forma reiterada.  
 
I, a més a més, l’alcalde i jo hem assistit a dos assemblees de la pròpia Plataforma, a petició d’ells i, per 
tant, estem en contacte directe amb ells. I, a més a més, també les gestions que s’estaven fent a nivell del 
Govern de la Generalitat respecte a l’impost sobre pisos buits.  
 
Per tant, vaig estar informant de tot això i li dic les dates concretes per a que no em digui que m’ho estic 
inventant. Perquè, a més a més, consta a una acta aprovada per vostès, aprovada per vostès, pel Partit 
Socialista. Per tant, ara ja no només ens porta aquelles coses que estan al Pla d’actuació municipal i que 
pensem que fer, sinó aquelles coses que estem fent i que, a més a més, jo mateixa he informat en 
comissió. I he informat i consta així a l’acta, i ja li passaré l’acta perquè la tinc aquí davant, l’acta aprovada 
per vostès favorablement, una acta on consta exactament el que jo vaig informar respecte a això. 
 
Jo no sé si ara vostè vol fer, apuntar algun “tanto” davant la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, perquè 
sinó no s’entén això, però en tot cas, jo crec que el Partit Socialista, que va governar i podia haver modificat 
la legislació hipotecària i no ho va fer, no va ser capaç de modificar la legislació hipotecària i ja hi havia 
desnonaments, vull recordar-li que en aquell moment l’únic que va fer va ser, la ministra de “vivienda” en 
aquell moment, dir que faria el possible per accelerar els desnonaments, i parlo de la seva cap de llista a 
Madrid, la senyora Chacón. 
 
Per tant, no sé, potser és un tema de dir: bé, com em sento malament per tot el que no vaig fer en el seu 
moment, ara vinc aquí i solto això. En tot cas, dir-li que això és el que estem fent, això és el que s’està 
treballant per part del Govern municipal i així ho vam informar a la comissió informativa del passat dia 5 de 
maig, aprovat el 2 de juny. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Continuo dient-li que aquesta agror no li assentarà bé, senyora 
Roigé, aquesta agror no li assentarà bé. 
 
Miri, vostè sempre fa el mateix. Quan presentem aquí una moció demanant coses del PAM, això ho estem 
fent, tot ho estem fent. Val, vostè digui quants expedients han obert, quantes multes s’han posat, quines 
accions s’han dut a terme, perquè vostè sempre pinta: no, no, això ja ho fem, això ja ho fem, vaig informar a 
la comissió, vaig dir, vaig dir...  
 
Quantes? Quantes s’han aturat? Quantes s’han fet ? Cap, cap. 
 
I miri, miri, ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou eh, ja n’hi ha prou d’intentar ridiculitzar a l’oposició, ja n’hi ha 
prou. Vostès facin les seves propostes, facin el que tinguin que fer, nosaltres farem el que tinguem que fer i 
ja n’hi ha prou d’aquesta agror i d’aquesta mala manera d’entendre la política. I a la senyora Chacón deixi-
la tranquil·la, que ara ja no és la nostra cap de llista, com vostè ha dit.  
 
Per tant, només em quedar agrair, agrair als grups municipals que ens han donat recolzament a la moció. 
Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2); i 
tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU i PP (1). 
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18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A QUE ELS 
APARCAMENTS DE LA PLAÇA D’ALFONSO, DE LA PLAÇA DEL CARRILET I EL FUTUR APARCAMENT DEL 
CARRER MONTCADA, OFEREIXIN LA PRIMERA HORA D’ESTACIONAMENT GRATUÏTA ALS CLIENTS DEL 
COMERÇ LOCAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que la ciutat de Tortosa sempre ha estat un referent comercial a nivell local, comarcal i nacional amb 
una gran xarxa d'establiments entre la que s'inclou un potent mercat municipal. 
 
Atès que d’ençà que l’actual crisi econòmica està afectant a tots els ciutadans i ciutadanes els comerços 
de Tortosa han perdut un gran volum de visitants i potencials consumidors. 
 
Atès que des del PSC de Tortosa apostem per la revitalització de la nostra xarxa comercial, ja que aquesta 
constitueix un jaciment d'ocupació bàsic molt important per a la ciutat a conseqüència del gran nombre de 
comerços i establiments de restauració instal·lades que es concentren. 
 
Atès que creiem necessari donar facilitats als possibles visitants, usuaris i compradors dels comerços i el 
mercats. 
 
Atès que des del PSC de Tortosa hem recollit aquest sentiment dels principals protagonistes, veïns, visitants 
i comerciants que demanen una major implicació de l’Ajuntament en la promoció comercial. 
 
Atès que altres mesures implementades pel Govern municipal com l’ampliació de la zona blava als barris 
del Temple i Ferreries en horari vespertí han resultat un fracàs estrepitós com demostra la retirada de 
places a la que es va veure forçat l’Ajuntament al carrer de Rosselló i Ronda Reus fa uns mesos. 
 
Atès que considerem que es necessari que es revisi l’actual gestió dels aparcaments, amb el  doble 
objectiu d'afavorir, d'una banda, l’afluència de públic cap al comerç local i, millorar  l’associacionisme dels 
comerciants, per tal de contribuir al reforçament d'aquest important  sector de la nostra localitat. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple  de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Tortosa ofereixi la primera hora d'estacionament de vehicles als aparcaments 
municipals de la plaça Alfonso, de la plaça Carrilet i del carrer Montcada de forma gratuïta als clients dels 
comerços i dels comerços i del mercat municipal sense que això impliqui cap cost per als comerciants i als 
"paradistes" dels mercats al assumir-lo el propi Ajuntament, emprant l’operativa que els tècnics municipals 
considerin més adient, com per exemple segellant un tiquet de compra o donant una targeta per introduir 
en les màquines recaptadores. 
 
Segon. Que s’efectuï una campanya informativa de la mesura en els mitjans de comunicació locals per tal 
d'arribar a la població de la ciutat amb la intenció d'afavorir el comerç. 
 
Tercer. Que es comuniqui el present acord a la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa, així com a les 
diferents agrupacions i associacions de comerciants del municipi, així com a la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa. ” 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, portem aquesta iniciativa en aquest plenari sense ànims de buscar enfrontaments, en absolut, 
ans al contrari, amb la intenció d’aportar una iniciativa que creiem que pot ser positiva per a la ciutat. 
 
Portem aquí aquesta iniciativa perquè ens ho han demanat diferents comerciants de la ciutat amb els que 
hem parlat que estan realment molt preocupats pel tema d’estacionament. Portem aquí aquesta iniciativa, 
en aquest plenari, perquè creiem en el comerç de Tortosa i amb la seva força com a principal, o una de les 
principals activitats econòmiques de la ciutat. Portem aquí aquesta iniciativa, en aquest plenari perquè 
realment ens sembla una magnífica proposta, encara que l’equip de Govern possiblement no sé si la 
recollirà, com sempre fa passant la seva majoria absoluta, però bé, ja ho veurem després. Però si és així, si 
vostès ho consideren una bona idea, de veritat estarem contents de que la recolzin. 
 
Nosaltres, és just i necessari reconèixer que l’equip de Govern ha portat a terme algunes iniciatives, moltes 
si volen, respecte al tema d’aparcament a la nostra ciutat i des d’aquí li reconec, miri senyora Roigé que li 
reconec i estarem d’acord, el que no estem tan d’acord és que aquestes accions s’ha portat a terme, han 
estat encertades o no han estat encertades, perquè algunes tenen algun clarobscur, accions com 
l’ampliació de la zona blava amb una rectificació feta més tard i malament, o el pàrquing del carrilet que 
presenta una imatge fantasmal per la seva escassa ocupació, o les campanyes de tolerància zero de 
denúncies de cotxes mal aparcats a l’hospital. 
 
Davant d’això, el PSC hem portat en aquest plenari un seguit de propostes per afavorir l’estacionament de 
la nostra ciutat. Un conjunt de propostes que han estat rebutjades una darrera l’altra per la majoria 
absoluta de Convergència i Unió. I així, els hi hem demanat, entre altres propostes, eliminar de forma 
immediata l’ampliació de la zona blava; han dit que no, tot i que han reconegut, han retocat alguna cosa. 
Els hi hem demanat, entre altres propostes, zones verdes als barris, una proposta que l’alcalde per fi va 
anunciar al Rastre i que esperem que també s’ampliï a altres barris de la ciutat, i aquí ens han dit que no. 
Els hi hem demanat, entre altres propostes, que els pàrquings municipals disposin de lloguer a preus 
baixos per als veïns, i ens han dit que no. Els hi hem demanat, entre altres propostes, emplaçament 
gratuïts, lliures per a bicicletes amb condicions de seguretat, i ens han dit que no.  
 
Cap de les propostes han estat aprovades per aquest plenari, cap ni una. Avui la nostra única proposta és 
la de demanar que la primera hora d’estacionament de vehicles als pàrquings municipals del Carrilet, plaça 
d’Alfons i Montcada sigui gratuïta per als clients de les botigues de Tortosa, sense que això impliqui cap 
cost per als comerciants. No podem oblidar que Tortosa sempre ha estat un referent comercial, però que 
els últims temps ha perdut, degut a l’aparcament, molts clients. 
 
Des del PSC apostem per la vitalització del comerç tortosí. Donant facilitats per aparcar als compradors 
pensem que pot ajudar. Pensem que aquesta proposta compleix amb un doble objectiu: afavorir l’afluència 
de públic i enfortir, alhora, el sector comercial. Creiem que entre tots, amb propostes així d’aquesta 
manera, afavorirem la mobilitat de la nostra ciutat i aconseguirem, en certa mesura, revitalitzar el nostre 
comerç. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, com 
diu la moció, en els centres urbans l’activitat comercial va associada a la seva accessibilitat, és a dir, a la 
facilitat del viatge i de l’aparcament, però han de conviure també, “ojo”, amb els residents i els treballadors 
que vénen a la ciutat. I això exigeix mesures d’ordenació i gestió dels espais urbans. 
 
La sensibilitat de la ciutat envers les necessitats d’aparcar, pròpies i externes, és evident. Veïns, comerç i 
visitants plantegen problemes i demanden solucions d’aparcament, siguin aparcament dissuasius gratuïts, 
siguin aparcaments en calçada, bé sigui gratuït o de pagament, o siguin aparcament subterranis. 
 
En les zones comercials les polítiques de mobilitat, especialment la rotació de les places d’aparcament, 
tenen una influència directa envers el comerç, tant des de l’oferta com des de la demanda. Les necessitats 
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d’aparcament dels veïns incideixen també, i també les dels visitants per raons no comercials, és a dir, els 
treballadors. I a la fi també hi ha que afegir l’amabilitat de la zona comercial té efectes connexos de caire 
estètic i turístic.  
 
El tema de l’aparcament i els aparcaments i les seves connexions amb els diferents estaments ciutadans 
és molt complex, exigint reconèixer la situació real, no la situació política ni la situació que estableixen i 
demanden els interessos creats, exigeix, repeteixo, fer un anàlisi participatiu amb comerciants i agents 
cívics, és a dir, el problema que existeix dels aparcaments a Tortosa exigeix una actuació realment de fons. 
 
La mesura que proposen a la moció ens pareix correcta en la mesura en que beneficia al comerç i 
revitalitza la nostra xarxa comercial i és per tant que la votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és evident que 
l’aparcament és un dels problemes que també té la nostra ciutat, un problema que també ve de fa molt de 
temps i que perjudica, evidentment, al sector comercial, que és un dels sectors econòmicament més 
importants de Tortosa. 
 
També des del nostre grup municipal ja ho hem dit més d’una vegada quan hem fet diferents propostes en 
relació als aparcaments, volem reconèixer públicament aquelles millores que s’han durant aquests últims 
anys per part del Govern municipal, com la creació de diferents aparcament dissuasius, com la construcció 
de l’aparcament del Carrilet, tot i que pensem que no hagués hagut de ser el primer de tots els que es 
volien fer i que finalment no s’han fet, o com el tema de l’aparcament soterrat al carrer Montcada, que 
també ve de molts anys enrera. 
 
També, evidentment, hem denunciat com a oposició els diferents errors que en aquest sentit pensem que 
el Govern de Convergència i Unió ha fet en relació a la política d’aparcament. Evidentment, estem parlant 
de l’ampliació de la zona blava, que considerem negativa, i la rectificació que es va fer després 
absolutament insuficient. Evidentment, també volem recordar tots aquells aparcaments que es van 
prometre i que no s’han fet, com l’aparcament soterrat al Rastre que ja ha passat a la història, com 
l’aparcament soterrat a la plaça de l’Estadi que també ja ha passat a la història, com l’aparcament que 
s’havia de fer als antics terrenys de Renfe que no se sap absolutament res. 
 
Però independent ment d’això i davant de la proposta que fa el grup socialista, entenent que és una 
proposta en positiu per millorar també el que és aquesta problemàtica i per beneficiar el comerç, votarem 
favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Fa un moment analitzàvem la proposta que abans era la número 
18, però com hi ha hagut alguns canvis, que era la que feia els Partit Socialista, en feia determinades 
rebaixes de diferents impostos i taxes, i diem que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
doncs, ens semblaria bé si pogués haver alguna rebaixa en facilitar l’activitat econòmica. 
 
Bé, aquesta, potser de les propostes que fa el grup del Partit Socialista de Catalunya, aquesta és la que 
s’adheria una mica a facilitar l’activitat econòmica perquè ajudaria al comerç, per tant, donat que ho veiem 
així, és que el grup municipal d’Esquerra donarà suport a la proposta que vostès presenten. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, li diré 
amb un somriure per a que vegi la meva actitud, però que en tot cas dir-li que de les mocions que portem a 
dia d’avui presentades per diferents grups de l’oposició, no per aquest Govern, s’han aprovat les dos 
d’Esquerra Republicana, s’han aprovat 3 de les 4 presentades per Iniciativa, s’ha aprovat una presentada 
per vostè que ha refós amb els altres, per tant, sis mocions aprovades per aquest Govern tan pervers, amb 
aquesta majoria absoluta que ho vota tot en contra. Ja està, simplement això. 
 
Aquesta no comptarà amb el nostre suport. No comptarà amb el nostre suport perquè ens està presentant, 
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bé, no comptarà amb el nostre suport les mocions presentades per vostè perquè clar, presenta mocions on 
no ens quantifica ni el que costa, no sap d’on ho traurem, però simplement anem generant despesa. Anem 
generant despesa, anem generant despesa, no sabem d’on traurem els recursos, però anem generant 
despesa que és la seva manera de funcionar. 
 
I, a més a més, tenint en compte que a dia d’avui creiem que no existeix aquest problema pel que fa a 
poder aparcar a nivell del comerç de la ciutat, hem millorat molt la mobilitat a nivell de la nostra ciutat, i el 
que ens està demanant al final és beneficiar a una empresa, no ens està dient el tema de la zona blava, 
que al final seria una cosa que gestiona l’Ajuntament, sinó una empresa privada que és qui està gestionant 
l’aparcament de la plaça Alfons. 
 
I, a més a més, creiem també que en cas de que es fes hauria de compartir amb els que serien els 
realment beneficiaris, que també seria amb els comerciants. Però tot i això, tampoc tenim cap crítica ni 
demanda de cap associació de comerciants respecte a aquesta mala gestió que estem portant a terme, 
segons vostè, de la zona blava o aquesta mancança que tenen tan greu pel que fa als aparcaments. 
 
Amb això hem potenciat els diferents aparcaments soterrats a la ciutat, que cal dir que no han costat ni un 
euro als ciutadans, als tortosins i a les tortosines, per tant són aparcaments que creiem que en un futur 
acabaran funcionant molt i acabaran donant molt de suport al comerç tortosí. I, a la vegada, hem creat 
aparcaments gratuïts en superfície i dissuasius a moltes zones de la ciutat, com pot ser a Ferreries Nord, a 
Ferreries amb la zona de millora de diferents carrers, a la zona de Ferreries Nord i al Temple s’han creat 
185 noves places, a Ferreries Nord 105, a l’aparcament creat també al barri del Temple, al costat del pont 
del Mil·lenari 130 places noves, a l’aparcament de la plaça Joaquim Bau 52 places noves, a l’aparcament 
del carrer Comerç a Ferreries 98 places noves, a l’Escola de Ferreries, al costat de l’Escola de Ferreries 48 
places noves, o els dos aparcaments nous també en superfície al barri de Sant Llàtzer que suposen 45 
places noves. Sis-centes seixanta-tres places noves gratuïtes creades per aquest Govern municipal, 
properes a zones que poden arribar a peu a la zona comercial dels diferents barris de la nostra ciutat i, a 
més a més, tenim previstes de crear-ne més abans de finalitzar el mandat.  
 
Això és una feina que no ha costat diners als ciutadans. El que vostè ens està proposant sí que està costant 
uns diners als ciutadans que, a més a més, no ens ha quantificat. Per tant, de nou una proposta 
demagògica, sense dir-nos exactament què suposa i anar generant despesa com a totes les mocions. Un 
dia em dedicaré a sumar totes les mocions que presenta i que vostè m’expliqui exactament d’on pensa 
traure tots els recursos per poder-ho pagar. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyora Roigé, li vaig a dir ben clar. El del pàrquing del 
Carrilet zero, perquè com està desocupat absolutament, allí és zero el cost que actualment li costa entrar a 
la gent, perquè està desocupat absolutament i tothom ho sap que allí no hi ha cotxes. 
 
Miri, només dir-li que vostès el que no volen reconèixer és l’absolut fracàs que va ser l’ampliació de la zona 
blava. Una zona blava que, recordem, estava feta només per afavorir una empresa, una empresa que tenia 
que construir el pàrquing del Rastre i tenia que construir les piscines i que vostès van deixar marxar de 
“rositas” com es diu, això és així. I això és així i vostè ara ho lliga, ho camufla amb números, 200 aquí, 300 
allà.  
 
I si vostè parla amb els comerciants, a vostè li deuen riure les gràcies suposo, però a mi molts comerciants 
estan dient que el seu problema avui en dia al centre de Tortosa és el problema de l’aparcament i que la 
gent no pot, i que la gent ha de poder tenir mesures per poder aparcar i per anar a comprar. Per tant, una 
vegada més ens trobem davant del rodet que passen vostès com a Govern municipal. 
 
I moltes gràcies, i acabo en positiu, als grups que ens han donat suport a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Torno a recordar, per si algú es confon, de moment 
6 mocions aprovades davant d’aquest rodet, 6 mocions aprovades.  
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit  vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PP 
(1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
19 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA DEFENSA DEL 
DRET A DECIDIR DELS CIUTADANS I CIUTADANES DE TORTOSA RESPECTE A LA CONFECCIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS MITJANÇANT LA POSADA EN MARXA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“Atès que els pressupostos participatius són una forma d'implicació de la ciutadania en la gestió d'una 
ciutat mitjançant la qual entre tots els veïns i veïnes poden participar en l’elaboració del pressupost públic 
municipal.  
 
Atès que des de que l’any 1989 es van engegar les primeres iniciatives a la ciutat brasilera de Porto Alegre, 
la figura dels pressupostos participatius ha anat guanyant presència en moltes ciutats del món. 
 
Atès que el pressupost participatiu té com a principal objectiu la participació directa dels ciutadans i 
ciutadanes amb la finalitat d'establir les principals necessitats quotidianes de la ciutat i incloure-les al 
pressupost anual del municipi, prioritzant les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos 
aconseguits. 
 
Atès que, a banda de decidir part del pressupost municipal, els pressupostos participatius també pretenen: 
promoure que la ciutadania no sigui simple observadora dels esdeveniments i decisions, i que pugui 
convertir-se en protagonista activa de allò que passa a la ciutat, aprofundint així en una democràcia 
participativa; buscar, entre tots i totes, solucions que es corresponguin amb les necessitats i desitjos reals 
que tenim; aconseguir una major transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, en compartir 
entre representants polítics, personal tècnic i ciutadania el debat sobre en que es van a gastar els nostres 
impostos; fomentar la reflexió activa i la solidaritat, ja que els veïns i veïnes tenen l’oportunitat de conèixer i 
dialogar sobre els problemes i demandes de la resta; i millorar la comunicació entre administració i 
ciutadania, generant espais de debat entre representants polítics, veïns i veïnes, col·lectius i personal 
tècnic. 
 
Atès que la democràcia real pren substància quan s'exerceix en els espais de presa de decisions, i que si la 
participació ciutadana no desborda la mera aportació d'iniciatives, o es concep simplement com una eina 
de consulta, en realitat estem fent ús d'una concepció empobrida del que ha de ser la participació. 
 
Atès que l’exercici de la democràcia quotidiana ha d'intentar disminuir les diferencies entre administradors i 
administrats, i que per això partim de la premissa que la ciutadania, articulant-se en processos i mitjans 
facilitadors, pot ser capaç d'intervenir eficientment en la gestió de la seva ciutat.  
 
Atès que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa considera que la decisió 
d'activar els pressupostos participatius al nostre Ajuntament suposa una aposta per millorar la qualitat de 
la nostra democràcia i la qualitat de la nostra forma d'organització municipal. 
 
Atès que la nostra aposta pel municipalisme parteix de concebre l’Administració local com la més propera a 
la ciutadania i aquella que pot ser gestionada d'una manera més eficient. 
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Atès que els serveis municipals són fonamentals, i que creiem que hem de promoure les condicions que 
facilitin la participació i fomentin la igualtat des del públic. 
 
Atès que en els últims anys la societat catalana reclama el dret de decidir una major participació ciutadana, 
des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa creiem que és l’hora d'intentar instaurar un sistema i 
unes formes de prendre decisions més dinàmiques i incloents que comportin una democràcia més 
participativa.  
 
Atès que els pressupostos participatius podrien ser un element complementari i enriquidor a la presa de 
decisions que es realitza des de l’Ajuntament, sent aquesta  
dinàmica transversal a tots els grups polítics municipals. 
 
Atès que el pressupost municipal explicita quines són les intencions de l’Ajuntament per al proper any, en 
aquest cas el 2015: quants diners es destinen als serveis públics que redunden en un benefici per a la 
ciutadania; de quina forma es vertebren les polítiques per als sectors més desfavorits o empobrits per la 
nostra societat; a quina associació es concedeix subvenció i la seva quantia; o quines obres es van a 
realitzar a la nostra ciutat.  
 
Atès que aquest document és fonamental per a la política municipal, ja que defineix els interessos, 
preocupacions i prioritats d'un Ajuntament, incidint en unes coses o en unes altres, en funció d'una sèrie de 
prioritats. 
 
Atès que creiem que la realització d'uns pressupostos participatius podria ser l’oportunitat de convertir 
unes decisions de despatxos i comissions, en un mecanisme de participació ciutadana en la gestió de la 
política municipal. Participació en l’ordre polític, en l’econòmic, en el cultural i en el social per construir una 
societat més justa i igualitària, tenint la responsabilitat de decidir en què invertir o gastar els diners, però 
també de fer pedagogia de les limitacions de gestionar el públic i la necessitat de fer un ús adequat i auster 
d'aquests recursos. 
 
Atès que aquesta proposta, s'ha articulat en diversos municipis d'Espanya, Catalunya inclosa, que permeten 
que les persones dels seus municipis decideixin quines són les seves prioritats, què és allò que vertebra la 
vida municipal i quines coses són accessòries a l’hora de realitzar una despesa, donant poder al poble 
perquè entengui la democràcia més enllà de la urna i s'involucrin en política per defensar el que és de tots i 
intentar buscar el bé comú. 
 
Atès que és necessari que els veïns i veïnes, que coneixen les necessitats quotidianes dels seus barris i de 
la ciutat, decideixin com es distribueixen els recursos, essent conscients de que són limitats. 
 
Atès que la nostra proposta té com a finalitat: realitzar aquests pressupostos participatius amb la intenció 
d’aconseguir que la ciutadania es converteixi en protagonista activa i responsable d’allò que passa a la 
nostra ciutat esforçar-se en la cerca de solucions que es corresponguin amb les necessitats que tenim com 
a habitants d'una ciutat; conscienciar als ciutadans i les ciutadanes de la necessitat de la seva participació 
per fer polítiques més justes; i crear espais de recursos, així com conèixer els procediments i el 
funcionament intern de l’Ajuntament per part de la ciutadania. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Demanar al Govern municipal que, en base al dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de 
Tortosa, engegui un procés participatiu, dirigit per tècnics en la matèria, orientat de manera que al 2015 es 
pugui posar en marxa, de forma experimental, un model de pressupostos participatius a Tortosa, siguin de 
base associativa, mixta o individual, i que en aquest procés s'estableixi la quantia de recursos sobre la qual 
els ciutadans podran decidir. 
 
SEGON. Que una vegada aconseguit l’acord polític es procedeixi a activar una campanya de difusió pública 
per donar a conèixer a la ciutadania el procés. Aquesta campanya hauria d'aconseguir, amb el 
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desenvolupament de diverses metodologies, constituir un grup motor de veïns i veïnes que impulsarà el 
procés i serà el responsable de redactar l’autorreglament del pressupost participatiu. 
 
TERCER. Que paral·lelament s’iniciï un procés d'informació dirigit específicament als sectors més actius de 
la ciutadania, a associacions i a col·lectius presents a la ciutat, amb la finalitat d'anar implicant 
successivament a totes les capes de ciutadania que siguin susceptibles d'incorporar-se al projecte. 
 
QUART. Que s’iniciïn alhora processos formatius amplis i oberts on, a través de jornades i trobades, la 
ciutadania pugui anar prenent idea del funcionament del pressupost participatiu i també pugui conèixer 
com funciona aquesta experiència en altres llocs i municipis. 
 
CINQUÈ. Que les propostes ciutadanes sorgides de les assemblees, de caràcter sectorial i/o territorial, 
siguin defensades per les persones escollides en les pròpies reunions com a delegades o representants i 
sotmeses a informes de viabilitat tècnica i jurídica i, en el cas que siguin factibles, a informes tècnics de 
caràcter econòmic amb la finalitat d'elaborar un pressupost orientatiu del seu cost. En tot cas les propostes 
hauran de garantir l’equilibri i solidaritat entre els diferents barris de la ciutat, així com també establir les 
línies grogues respecte a les àrees prioritaries pels serveis públics. 
 
SISÈ. Que és conformi amb les persones escollides com a representants o delegades un òrgan de 
representació del pressupost participatiu: la Taula o Consell de Pressupostos Participatius, i que aquest 
òrgan sigui l’encarregat de dur a terme la priorització de propostes amb la finalitat de determinar quins 
s'han de portar finalment a terme, d'acord als recursos disponibles per a que s'integrin en els pressupostos 
de Tortosa de l’any 2015. 
 
SETÈ. Que una vegada aprovat aquest document en el ple municipal i consignades les partides 
pressupostaries corresponents, comenci la fase d'execució, avaluació i seguiment. De forma que aquesta 
permeti l’elaboració del nou autorreglament per a la següent anualitat, creant un òrgan de seguiment i 
control dels acords adoptats, en el qual es fiscalitzarà l’execució efectiva de les decisions finalment 
aconseguides en el procés de participació. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, presentem aquí una proposta en ferm del PSC per aconseguir una major democratització de la 
vida municipal.  
 
És, sense dubte, una aposta decidida per transformar de dalt a baix el nostre Ajuntament, en el que 
pensem que han d’estar implicades totes les forces polítiques del consistori. Proposem iniciar un procés 
que, de forma experimental, al 2015 ens permeti posar en marxa uns pressupostos participatius. Els 
pressupostos participatius són una forma d’entendre les relacions entre els polítics i els ciutadans, són una 
potent eina de participació i, sobretot, de gestió amb la qual els ciutadans i les ciutadanes proposaran i 
decidiran en què gastar un a part important dels seus recursos. 
 
És l’hora de transformar el sistema polític municipal de baix cap a dalt i ningú pot negar que aquestes 
coses en aquest país estan canviant. I estan canviant, encara que alguns polítics continuen defensant que 
s’ha de continuar governant com sempre, sense deixar als ciutadans cap altra possibilitat de participar que 
la de votar cada 4 anys. 
 
La nostra lectura és diferent. El conjunt d’esdeveniments que estan sacsejant la nostra societat en els 
últims anys no en deixa marge per a cap altra mena d’interpretació, la gent vol participar de forma més 
activa en política. Transformar el sistema implica canviar les formes de prendre decisions per unes noves, 
més dinàmiques, incloents i, per què no?, una mica agosarades. 
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Els pressupostos participatius permetran als que viuen en una ciutat decidir en què volen gastar els seus 
impostos, passant de ser simples observadors a convertir-se en els veritables protagonistes d’allò que 
passa a la ciutat. I aquest protagonisme s’adquireix de forma molt activa. En aquesta moció presentem un 
full de ruta per a que Tortosa, al 2015, tinguéssim una primera experiència de pressupostos participatius a 
la ciutat. I el primer pas és que aquest plenari decideixi, per la majoria més ampla possible, engegar un 
procés dirigit per tècnics en la matèria. 
 
És just i necessari que els ciutadans de Tortosa, que són els que millor coneixen les necessitats dels seus 
barris i d’allò que passa als carrers, decideixin com s’han de distribuir els recursos. Uns recursos que 
nosaltres sabem que són molt limitats, de la mateixa forma que sabem que els nostres ciutadans són 
suficientment responsables com per saber escoltar i prendre les decisions millors per a la seva ciutat. 
 
Des del PSC defensem que aquesta és la base d’una veritable democràcia participativa, una altra manera 
de fer política. Volem donar als ciutadans la oportunitat d’intervenir de forma directa en les decisions de 
preses polítiques que els polítics en els seus despatxos prenen, fomentant de forma activa la participació. 
Una participació que pensem que ha de tenir com a finalitat construir una societat més justa, més solidària, 
on ciutadans i ciutadanes responsables tinguin l’oportunitat de decidir en què gastar part dels seus diners 
i, com hem dit, sigui possible una altra manera de fer política a la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, en 
l’anterior Ple ja ens vam mostrar interessats en el concepte de pressupostos participatius com un dels 
instruments de la democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir, en el seu cas, directament 
sobre els pressupostos públics i, especialment, sobre els municipals. 
 
Aquest és un dels instruments de participació ciutadana de major compromís, atès que posa a deliberació i 
decisió l’assignació dels recursos públics municipals.  
 
El tema que proposen, torno a dir, és força interessant però, com abans el tema dels impostos, de molt de 
calat, com ho és, per altra part, el tema força interessant també de la democràcia directa. És per això que 
cal endinsar-se sense pressa, sense pausa també, però amb molta precaució, primer en l’estudi i després 
amb el que convingui.  
 
Un pressupost participatiu pensem que admet una gran varietat de metodologies i models, des de la simple 
consulta ciutadana sobre propostes fetes per l’administració fins als procés vinculant sobre propostes 
elaborades per la pròpia ciutadania.  
 
En aquest sentit vostès plantegen una data, el 2015, per aplicar, encara que experimentalment, un 
pressupost participatiu. Ens pareix massa propera per fer-ho, com també per organitzar un grup motor que, 
a més, ha de redactar un autoreglament del pressupost participatiu o com per fer processos formatius 
amplis i oberts o constituir una taula o consell del pressupost participatiu, creiem que és massa feina per al 
poc temps que tenim per davant, no, no per iniciar els tràmits adients, si és que s’aprova aquí aquesta 
moció. 
 
Aquí en aquest tema sí que els acompanyem, inclús suggerim, per exemple, iniciar un pressupost 
participatiu, però sectorialitzant l’enfocament de l’estudi i de l’aplicació pràctica en alguns sector funcional 
del pressupost municipal. Anar de poquet a més com una provatura, a veure com va el tema. Però, insistim 
de que aquestes coses són més complexes del que pareixen i hi ha que anar bastant en “cuidado”. 
 
Hi ha moltes variables claus, com és la població a qui s’adreça, com és què és el que hi ha que prioritzar, 
què és el que hi ha que discutir de les diferents propostes o si hi ha o no hi ha consulta a la ciutadania.  
 
Existeix també, i ho advertim, una forta desafecció política i una escassa pràctica de participació ciutadana, 
més enllà del vot, amb l’excepció de grups concrets i moviments socials fortament motivat. Comptant, a 
més, que en molts de casos, després d’un cert increment en la mobilització, hi ha una tendència a 
l’estancament o, fins i tot, a la baixada de la participació, sigui en assemblees, sigui en participació 
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electoral o en consultes, en molts de casos. 
 
Sovint, aquests processos depenen del lideratge de responsables polítics que aposten per ells, com és el 
cas que vostè fa a la moció, i de responsables tècnics que creuen també en aquest projecte. La realitat 
política canviant dels consistoris, que ho hem de tenir en compte, pot implicar modificacions importants en 
els processos i, fins i tot, fer perillar la seva continuïtat. 
 
En definitiva, nosaltres ens pareix força interessant el concepte de pressupost participatiu. Insistim que és 
un tema que hi ha que agafar-lo amb molt de “cuidado”, amb molta prudència i que es pot començar anar 
fent una certa provatura, a veure què és el que passa, però sempre amb tota la prudència que exigeix la 
bona gestió pressupostària i municipal. 
 
Torno a dir, creiem que ens falta molt de temps, creiem que cal explorar aquest camí i amb aquest sentit 
finalista de la moció és pel que nosaltres li donarem el vot positiu. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en un debat anterior ja 
hem dit, des del nostre grup municipal, que pensem que hi ha una demanda cada vegada més important 
per part de molta gent de millorar el nostre sistema democràtic i, per tant, hi ha una reclamació de que els 
ciutadans i ciutadanes puguin intervenir més a través del que es coneix com a participació ciutadana a 
l’hora de la decisió o les decisions que es prenen en les nostres institucions i que, per tant, no sigui només 
anar a votar cada 4 anys, sinó que els ciutadans siguin actius en la decisió d’allò que es pren a les 
institucions i, concretament, també als ajuntaments. 
 
En aquest sentit, pensem que l’eina d’un pressupost participatiu que permetria que una part, evidentment, 
una part del pressupost pogués ser votat per la gent, ens sembla positiu i, de fet, és una cosa que ja s’està 
duent a terme a diferents ajuntaments i a les nostres comarques també. Concretament, hi ha una 
experiència positiva que cada any surt a la premsa, que és el cas de l’Ajuntament d’Ascó, on els veïns i 
veïnes d’aquesta població de la Ribera d’Ebre poden votar entre diferents possibilitats en quant a les 
inversions a l’hora de prioritzar el que és el pressupost municipal. 
 
Dit això, també m’agradaria, en relació al que afirmava ara mateix el regidor del Partit Popular, que feia 
aquesta defensa de la democràcia, com a mínim crida l’atenció, no?, que abans el mateix regidor ha 
defensat aquesta proposta de llei que vol dur a terme el Govern Rajoy, de prioritzar les llistes més votades, 
deixant el 80% de la resta de regidors sense cap tipus d’atribució, per tant, és una mica surrealista, no?, 
que per un banda estiguéssim defensant que la gent pot votar i participar, però per una altra banda 
estiguéssim negant que el 80%, per exemple, de regidors d’un Ajuntament puguin també dir la seva, que 
representen a molts ciutadans. 
 
Dit això, votarem favorablement aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: A l’exposició de motius d’aquesta moció que el grup municipal del 
Partit Socialista ens ha presentat per a debat, asseguren que en els últims anys la societat catalana 
demana el dret a decidir, veritat certa, demana el dret a decidir; asseguren que demana una major 
participació ciutadana, veritat certa ho demanen; també demanen buscar entre tothom solucions que es 
corresponguin a les necessitats i desitjos reals que tenim.  
 
És per tot això que defensen, és per tot això que exposen que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya no entén la posició que adopten front a negar la possibilitat que la ciutadania de Catalunya pugui 
votar per decidir el seu destí. Però anem a la moció d’avui. Abans, convidar-los a que el dia 11 de setembre 
vagin a la “V” i que el dia 9 de novembre vagin a votar. 
 
Centrem-nos en la moció. Com el nostre grup estima i defensa el dret a decidir de les tortosines i dels 
tortosins, els hi donarem suport a la moció que presenten, tot i que pensem que uns pressupostos 
participatius són un mecanisme molt complex per a una ciutat de les dimensions de Tortosa, tots els 
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pressupostos eh, fer-los participatius, però es podria intentar un procés experimental per prioritzar, doncs, 
alguns projectes concrets.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, no podrà comptar 
amb el nostre suport, com suposo que ja s’imagina, perquè nosaltres sí que creiem en la participació 
ciutadana, però amb la participació ciutadana possible, i el que ens està proposant no és possible a dia 
d’avui. Perquè jo voldria recordar que estem al mes de setembre i que els pressupostos ja fa dies que 
s’estan treballant i que vostè ens està demanant aquí que primer s’engegui un procés participatiu, que 
després s’aconsegueixi l’acord polític i que, per tant, que ens n’anirem a tenir el pressupost d’aquí a un any 
i mig si hem de fer tot això que ens està demanant aquí. Per tant, el que volem és tenir el pressupost 
aprovat quan pertoca, que és abans de final d’any, complint la normativa i tenint en compte que el proper 
mes hem de tenir ja un esborrany del pressupost i que ja fa mesos que s’està treballant per part dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament, per tant, no es pot demanar en cap moment el que ens està demanant 
avui perquè no és factible. 
 
I acabo també reiterant que és una pena, abans li ha dit el portaveu, el senyor Monclús i també li dic jo, que 
és una pena que a cada Ple últimament ens està portant mocions que el seu títol és “en la defensa del dret 
a decidir dels ciutadans i ciutadanes” quan vostès no estan creient en el dret a decidir ni creuen que els 
ciutadans del nostre país, també els tortosins i tortosines, pugen decidir quin futur volen per al seu país. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Miri, vostès molta deferència al dret a decidir però quan es planteja obrir l’oportunitat i la mà als ciutadans 
de Tortosa en què puguin gastar i participar de la vida pública a Tortosa, llavors voten en contra. 
 
I ja n’hi ha prou també de dir que nosaltres estem en contra del dret a decidir quan no és veritat, nosaltres 
estem en contra que sigui il·legal i no pactada. Una consulta legal i pactada en que el poble de Catalunya 
pugui decidir, i ho hem reiterat i no fa falta tornar a intervenir. 
 
I miri, i aquesta sí que seria una consulta legal i pactada, aquesta sí que ho seria si volguessin. I millor 
encara quan vostè ha dit que s’està treballant en els pressupostos, clar, perquè així, evidentment, 
evidentment, podríem saber quines són aquelles partides o aquells conceptes que podrien posar a 
discposició de treballar pels ciutadans. 
 
Miri, nosaltres continuarem fem les propostes en aquest sentit perquè pensem que són propostes positives 
per als tortosins i tortosines i continuarem apostant pels pressupostos participatius perquè entenem que 
és una nova manera d’entendre la política. 
 
I només una cosa, vostès m’han reiterat aquí un munt de vegades: 6 mocions. El Ple passat zero de vuit, 
només això. I moltes gràcies, moltes gràcies a tots els grups municipals que han donat suport en aquesta 
proposta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Repeteixo, sis mocions aprovades i, en tot cas, si té 
algun dubte busqui, compari i si “encuentra algo mejor, cómprelo”, senyor Roig. 
 
 

*-*-* 
 
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); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
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PART DE CONTROL 
 
 
20 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 33/2014, de 25/07 (extraordinària i urgent). 
- 34/2014, de 28/07. 
- 35/2014, de 04/08. 
- 36/2014, de 11/08. 
- 37/2014, de 18/08. 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1610/2014 a la 1912/2014. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
21 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
El senyor alcalde diu: Més enllà de que no n’hi hagin més dels que haguéssim pogut parlar en Junta de 
Portaveus, sí que dir-los-hi dos coses. 
 
Primera, com a ningú se li escapa i de forma bastant excepcional, el Ple del mes de setembre, l’ordinari, se 
celebra, i això només passa cada no sé quants anys, abans de les festes de la Cinta. Això fa que molts 
actes de les festes de la Cinta, n’hem parlat abans, o que s’organitzen entorn a les festes de la Cinta estan 
per celebrar. 
 
Demà mateix, precisament i amb caràcter benèfic, la Arxiconfraria de la Cinta organitza a la catedral de 
Tortosa un concert on participaran diferents entitats, grups, corals de la ciutat de Tortosa en caràcter 
benèfic. Per tant aprofito, en nom de tota la corporació, a convidar a tota la gent de Tortosa i de tota la 
comarca, a petició de la mateixa Arxiconfraria de la Cinta, a que puguin assistir  a aquest concert. 
 
I a la vegada, doncs, també aprofito a que tots els tortosins i tortosins i tota la gent de la comarca pugin 
participar de tots els actes de la festa de la Cinta que s’han organitzat, ja sigui per part de l’Ajuntament o ja 
sigui per part de cadascuna de les entitats. 
 
Les festes són festes, pràcticament totes elles gratuïtes i esperem que siguin molt participades. El sentit de 
la festa és això i que cadascú trobi dins de la festa major el seu espai. 
 
Des d’aquí convido, en nom de tota la corporació, en nom de tots el regidors, a participar d’aquesta festa, 
d’aquestes festes de la Cinta que han organitzat entre l’Ajuntament i les diferents entitats de la ciutat. 
Moltíssimes gràcies. 
 
  
 
22 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
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b) Precs 
c) Preguntes 
  
 
01 - INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Només un tema que he vist avui a la 
premsa i m’ha preocupat i era per veure si podíem fer alguna cosa. 
 
Els sindicats de l’Hospital Verge de la Cinta han fet una roda de premsa descrivint una situació greu al que 
són les urgències de l’Hospital Verge de la Cinta, i com que el 3 d’octubre del 2011 vam aprovar en aquest 
plenari una moció popular per la qual ens comprometíem tots a intentar solucionar els serveis públics en 
quant a la sanitat, era per pregar-li a veure si ens podríem interessar, com Ajuntament, per veure quina és 
aquesta situació i poder intentar solucionar aquest tema. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Ho faré. No tinc coneixement del contingut, més enllà de 
les notes de premsa, vull dir que ni Comissions Obreres ni la UGT s’han dirigit a aquest Ajuntament per 
presentar-li cap neguit al respecte.  
 
Jo sí que li puc dir és que vaig estar al Verge de la Cinta presentant les obres d’un nou laboratori de 
caràcter territorial. També em van ficar al corrent, la Direcció de Hospital Verge de la Cinta, de diferents 
actuacions que s’estan portant a terme en l’exercici pressupostari corrent i que properament es 
presentaran i, per tant, no en tinc coneixement. 
 
Sí que tinc coneixement, i em reuneixo amb els sindicats i sembla que el funcionament és molt adequat, de 
les dos institucions sanitàries de les quals depèn de l’Ajuntament de Tortosa, que és l’Hospital de la Santa 
Creu i Clínica Terres de l’Ebre. De les dos puc dir que han tingut molt bona puntuació en les diferents 
enquestes, de les millors del país tant un com l’altre, i que s’està prestant, des de la nostra òptica, un bon 
servei. I que tots els ajustos pressupostaris que s’han produït gràcies a l’esforç dels treballadors i 
treballadores i de la pròpia direcció dels dos hospitals, el funcionament és correcte, òptim, cosa que segur 
que congratula a tots els regidors i regidores, perquè en l’àmbit sanitari la primera obligació que tenim és 
aquelles institucions sanitàries que depenen de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
De totes formes, farem demanda a Comissions Obreres i a la UGT, que sembla que són els que han fet la 
roda de premsa, dir-los que ells no s’han adreçat a aquest Ajuntament ni a aquesta Alcaldia, ja els hi 
demanarem, i que ens expliquin quins són els àmbits de queixa. I òbviament, també demanarem que es 
contrasti aquesta informació per part de la pròpia direcció de l’Hospital i per la pròpia direcció de l’Institut 
Català de Salut a les Terres de l’Ebre, com segur que és el seu parer. 
 
En tot cas, moltes gràcies a tots els regidors i regidores per la seva assistència i, com he fet amb la resta de 
conciutadans, desitjar-los a tots molt bones festes de la Cinta. Moltes gràcies i bona nit. 
 
 

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