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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
04 / 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 i cinc minuts del dia 
tres de març de dos mil catorze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es 
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió 
ordinària sota el següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

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

− Extraordinària 23/2013, de 23 de desembre.   
− Extraordinària 24/2013, de 23 de desembre.   
− Extraordinària i urgent 25/2013, de 23 de desembre.   

 
 

PRESIDÈNCIA 
 
02 - Proposta de nomenament de representant a entitats del grup SAGESSA. 
 
03 - Proposta de nomenament de representant municipal al Parc Natural dels Ports. 
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SERVEIS A LES PERSONES 
 
04 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient X2013GOV00833. 

05 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient X2013GOV00981. 

06 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient X2013GOV01189. 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
07 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació d’ampliació d'obertura dels comerços en dos dies 
festius addicionals als vuit establerts per a l'any 2014 d'acord amb l'Ordre EMO/377/2012 de data 16 
de novembre. 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
08 - Dictamen d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la 
Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
 
09 - Dictamen d’aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci LOCALRET. 
 
10 - Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal T-15, reguladora de la 
taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general. 
 
11 - Dictamen de proposta d’acord de resolució d’al·legació i d’aprovació definitiva de la imposició de 
la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les via publiques municipals i de 
l’Ordenança fiscal T-14, reguladora de la mateixa. 
 
12 - Dictamen de proposta d’aprovació provisional de la modificació pressupostària núm. 5/2014. 
Crèdit extraordinari. 
 
13 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’afectació dels ingressos al projecte de despesa 
“Pla de foment de turisme”. 
 
14 - Dictamen d’aprovació i de denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal 
relativa a diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
15 - Dictamen de proposta d’acord de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de l’Ordenança 
municipal de circulació. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
16 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a l’aprovació de la 
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formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
17 - Proposta del grup municipal Partit Popular de resolució envers al posicionament de l’Ajuntament 
de Tortosa en favor de les entitats socials de la ciutat. 
 
18 - Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya per a l’aprovació de la formalització del 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
 
19 – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per reclamar la suspensió temporal de la 
llicència d’obertura i activitat d’ús de la mesquita situada al polígon “Pla de l’Estació” i condicionar el 
seu futur a una consulta ciutadana. 
 
20 - Proposta del grup municipal Partit Popular de resolució envers els problemes d’estacionament a 
la ciutat. 
 
21 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya a favor de la contenció del preu 
del consum elèctric domèstic. 
 
22 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya a favor de la reforma i adequació 
de l’equipament municipal de les antigues escoles de Sant Llàtzer per a la seva cessió d’ús a 
associacions i altres entitats de la ciutat que no disposen d’espais per a les seves activitats. 
 
23 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa sobre l’aprovació de la formalització del 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
 
24 - Proposta del grup municipal Iniciativa Entesa per Tortosa sobre l’increment de la pobresa 
energètica i per tal de garantir l’accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania. 
 
25 - Proposta conjunta dels grups municipals Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya 
i Iniciativa Entesa de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la 
independència”. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
26 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 04/2014, de 27 de gener 
- 05/2014, de 03 de febrer 
- 06/2014, de 10 de febrer 
- 07/2014, de 17 de febrer  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 23/2014 a la 260/2014 
 
 
27 - Informes de l’Alcaldia.  
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28 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
 a) Mocions 
 b) Precs 
 c) Preguntes 
 

*-*-* 
 
 
La Presidència declara oberta la sessió i abans de procedir a tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia,  sotmet a votació la declaració d’urgència dels assumptes no inclosos en aquest: 
 
 
 

DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA DELS ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Abans d’iniciar l’ordre del dia i d’acord amb el que hem pactat 
en Junta de Portaveus, l’Ajuntament de Tortosa farà una declaració institucional entorn a la recent 
aprovació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. Per tant, segons les instruccions del secretari, 
demana que aprovéssim ara la urgència d’incorporar aquest punt a l’ordre del dia i l’incorporaríem 
com a punt setzè de l’ordre del dia, abans de les propostes dels grups municipals. 
 
Per tant, entenc que estem tots a favor de la urgència i el minut que hem dit que faríem d’intervenció 
cadascun dels grups i la votació, que ja entenem que serà per unanimitat, d’aquesta proposta, la 
faríem al final, després del punt quinzè d’Espai Públic, si els hi sembla bé. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmesa la declaració d’urgència a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
 
 

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

− Extraordinària 23/2013, de 23 de desembre.   
− Extraordinària 24/2013, de 23 de desembre.   
− Extraordinària i urgent 25/2013, de 23 de desembre.   

 
 

*-*-* 
 
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i ordenar la 
transcripció al llibre d’actes.  
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PRESIDÈNCIA 
 
 
02 - PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT A ENTITATS DEL GRUP SAGESSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l'acord adoptat al Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 4 de març de 2013, on es 
nomenava representant a l'entitat Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE (GINSA, AIE) 
 
Atesa la procedència d’efectuar un nou nomenament de representants de  les entitats del grup 
SAGESSA. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Nomenar a la senyora Beatriz Viñuela López, regidora d’aquest Ajuntament, representant de 
l’Ajuntament de Tortosa: 
 
- A l'Assemblea General i Consell d’Administració de Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE, (GINSA, 
AIE). 
 
Segon - Donar compte dels acords al grup SAGESSA. “ 
 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Els dos són, simplement, 
uns nomenaments. Nomenaments del representant a entitats del grup SAGESSA, donat que en una de 
les entitats ens dóna un representant més, concretament a GINSA Agrupació d’Interès Econòmic, 
procedim al seu nomenament. 
 

*-*-* 
 
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). 
 
 
 
 
03 - PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL AL PARC NATURAL DELS PORTS. 
 
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 en sessió de data 29 de juny de 2011 va aprovar el nomenament del regidor 
Alfredo Ferré i Fandos com a representant municipal al Parc Natural dels Ports. 
 
Per tal de preveure la substitució d'aquesta representació municipal, al Ple de l’Ajuntament es proposa 
l’adopció del següent  A C O R D: 
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Primer - Nomenar a la regidora Esther Vidal i Sabaté representant municipal al Parc Natural dels Ports, en 
substitució del Sr. Alfredo Ferré i Fandos,  
 
Segon - Donar trasllat d’aquest acord al Parc Natural dels Ports “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquí és un tema 
semblant. El nostre representant ha estat nomenat representant d’una altra institució i, per tant, 
tornem a nomenar un altre regidor.  
 

*-*-* 
 
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). 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT X2013GOV00833. 

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 630309/2013, realitzada pels agents dels Mossos d'Esquadra de la 
Direcció General de la Policia de la Generalitat de Catalunya números 7889-18000, en data 16 d'agost 
de 2013, a les 23:00 hores al Sr. Stefan Tobias, amb NIF Y0021264A i domicili a c/Consol, 6-1 de 
Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en 
l'esmentada acta s'identifica la raça pit bull, per les infraccions següents: 
 
- Portar el gos sense la llicència municipal. 
- Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 

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

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

Art. 7.3 b) 

Portar el gos sense morrió a la via pública Art. 7,3 e) 
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L’Alcaldia mitjançant decret 1845/13, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable  Sr. Stefan Tobias, amb NIF Y0021264A, en qualitat de responsable el 
dia dels fets del gos de raça pit bull. 

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 dins del termini atorgat a l’efecte, no s'han presentat al·legacions. 
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta 
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició 
d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
Portar el gos sense llicència municipal i sense 
certificat del cens municipal. Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 € Greu segons art. 7.3 b) de la Llei 10/1999 

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

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

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

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

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

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

 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Sr. Stefan Tobias, amb NIF Y0021264A, en qualitat 
de posseïdor el dia dels fets del gos de raça pit bull. 
 
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. 
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Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sr. Stefan Tobias, responsable de les infraccions comeses als articles 7.2 a), 7.3 b i 7.3 
e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. Stefan Tobias, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60,10 € 
Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 € 

150,20 € 

Per portar el gos sense morrió a la via pública 150,20 € 
T O T A L  360,50 € 

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

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT X2013GOV00981. 

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 2105/2013, realitzada pels agents municipals números 2105, en  data 24 
de setembre de 2013, a les 13:35 hores al Sr. Cristian Gómez López, amb NIF 47477336T i domicili a 
c/Sant Antoni, núm. 12-1r de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça pit bull, per les infraccions següents: 
 
- Portar el gos sense la llicència municipal. 
- Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 

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

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

Art. 7.3 b) 
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Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública Art. 7.3 e) 
 
L’Alcaldia en data 7 d'octubre de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable  Cristian Gómez López, amb NIF 47477336T, en qualitat de responsable 
el dia dels fets del gos de raça pit bull. 

La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 

Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador.  

Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta 
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició 
d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat 
del cens municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Cristian Gómez López, amb NIF 47477336T, en 
qualitat de responsable el dia dels fets del gos de raça pit bull. 
 
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. 
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Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sr. Cristian Gómez López, responsable de les infraccions comeses als articles  7.2 a), 7.3 
b i 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. Cristian Gómez López, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb 
els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60,10 € 
Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 € 

150,20 € 

Per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública 150,20 € 
T O T A L  360,50 € 

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

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
06 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT X2013GOV01189. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 1195/2013, realitzada pels agents municipals números 9196-2806, en  
data 13 de novembre de 2013, a les 17:20 hores al Sra. Carrillo Díaz, Maria, amb NIF 40928990F i 
domicili a C/ Sant Francesc, 3 de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça american stanford per les 
infraccions següents: 
 
- Portar el gos sense la llicència municipal. 
- Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 

150.253€. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos: 
 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 
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No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 €. 

Art. 7.3 b) 

 
L’Alcaldia en data 20 de novembre de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable  Sra. Carrillo Díaz, Maria en qualitat de posseïdora del gos de american 
stanford. 

La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent plec de càrrecs. 

Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del decret i del plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador. 

Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta 
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició 
d’autoritat. 

QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RESPONSABILITAT 
 
És responsable en els fets del present expedient, Sra. Carrillo Díaz, Maria, en qualitat de responsable 
el dia dels fets del gos de raça american stanford. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, 
de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de 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: 
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1 - Declarar a Sra. Carrillo Díaz, Maria, amb NIF 40928990F, responsable de les infraccions comeses 
als articles  7.2 a), i 7.3 b de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sra. Carrillo Díaz, Maria, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els 
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 
Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60,10 € 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 €. 

150,20 € 

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

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

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 
07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’AMPLIACIÓ D'OBERTURA DELS COMERÇOS EN 
DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS ALS VUIT ESTABLERTS PER A L'ANY 2014 D'ACORD AMB L'ORDRE 
EMO/377/2012 DE DATA 16 DE NOVEMBRE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ 1. El departament competent en matèria de comerç, amb l'audiència prèvia del Consell Assessor de 
la Generalitat en matèria de comerç, va establir, mitjançant l'Ordre EMO/377/2012, de 16 de 
novembre, el calendari d'obertura dels establiments comercial en diumenge i festius per als anys 
2013, 2014 i 2015.  
 
2. Els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al 
públic per a l'any 2014 són: 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8 i 21 de 
desembre.  
 
3. Segons l'article 1, apartat c) de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures 
per a determinades activitats de promoció, “El nombre de diumenges i festius en què poden romandre 
oberts els establiments comercials és de vuit l'any. Cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al 
seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi una ordre del 
departament competent en matèria de comerç”. 
 
4. Segons la disposició transitòria segona, “Mentre el departament competent en matèria de comerç 
no dicti l'ordre a què fa referència la lletra c de l'article 1.2, els ajuntaments han de comunicar els dos 
dies festius addicionals als vuit d'obertura autoritzada per a tot Catalunya, a que fa referència la dita 
lletra, a la direcció general competent en matèria de comerç abans del darrer dia del mes de febrer de 
cada any”. 
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5. L'Ajuntament de Tortosa proposa per l'any 2014 que puguin obrir els establiments comercials el 
diumenge 27 de juliol i el diumenge 28 de desembre.  
 
PROPOSO L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD: 
 
Primer i únic punt - Ampliació d'obertura dels comerços en dos dies festius addicionals als vuit 
establerts per l'any 2014 d'acord amb l'Ordre EMO/377/2012 de data 16 de novembre, que són els 
següents: diumenge 27 de juliol de 2014 i diumenge 28 de desembre de 2014, per a la seva posterior 
elevació al Ple. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor alcalde: Com saben, ha hagut una recent modificació per part del 
Parlament de Catalunya de la Llei d’horaris comercials. En aquesta modificació s’habilita a que el 
Govern de la Generalitat determini 8 dies, 8 festius, diumenges o festius al llarg de l’any en que els 
comerços podran estar obert i, a la vegada, determina que els ajuntaments n’hauran de fixar 2 
addicionals a aquests 8. 
 
Una vegada aprovat això, que va ser fa tot just dos setmanes i mitja, ens vam ficar en contacte amb la 
Federació de Comerç de Tortosa, amb l’Associació de Comerciants del Temple, de Ferreries, del Centre, 
del Nucli Antic, més representants de l’Associació de Venedors del Mercat, si no recordo malament no 
m’he deixat a ningú, per a que poguéssim acordar una proposta per fixar aquests dies. De fet, jo crec 
que l’Ajuntament podríem tenir les nostres preferències, però vam dir que faríem el que ells 
consideressin oportú. 
 
Ens proposen dos dies concrets, que són exactament el diumenge de la Festa del Renaixement i, a la 
vegada, el dia 28 de desembre, que és l’últim diumenge de l’any, el que hi ha després de Nadal i 
abans de Cap d’Any. És simplement aprovar això. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, nosaltres 
mantindrem el nostre vot negatiu que ja vam avançar a la corresponent comissió perquè pensem que 
la solució per al nostre comerç no passa per obrir més dies ni per condemnar als treballadors a 
treballar més hores, de vegades amb salaris que ja són prou minsos. 
 
Bé, nosaltres apostem per apujar salaris i baixa impostos, perquè aquesta és l’única manera que les 
famílies podran consumir i que el nostre petit comerç no morirà.  
 
No donarem suport mai a cap moció que ens porti a ser una mena de país oriental dintre d’Europa. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Algunes matisacions de 
forma: això no és cap moció, això és un acord en compliment d’una Llei que ha aprovat el Parlament 
de Catalunya. Jo entenc que vostè estigui en desacord  amb el que aprova el Parlament de Catalunya, 
però nosaltres ho hem de respectar com a institució. Això no té res a veure ni amb els salaris, ni amb 
res més. 
 
També els hi he de recordar, per no generar confusió, que no és obligat obrir els comerços, lliurement 
decidiran si obrin o no obrin. És una possibilitat que, d’acord amb la Llei, se’ls hi dóna i nosaltres hem 
de complir com a Ajuntament la Llei i hem de fixar dos dies.  
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Jo entenc que algú pogués dir: doncs voto en contra perquè no estic d’acord amb aquests dos dies, 
ara, si no estan d’acord amb la Llei, doncs poden portar la Llei d’horaris comercials al Tribunal 
Constitucional, que no seria la primera vegada que anés una Llei catalana al respecte, o poden fer el 
que creguin convenient. Nosaltres ara hem de complir la legalitat i ho hem fet com intentem fer-ho, 
que és pactant-ho amb el sector i pactar-ho amb les entitats que representen a aquest sector. També 
deixant molt clar, per si hi ha algun comerciant que ens està escoltant, que això no obliga a ningú. És 
simplement una possibilitat que es dóna. 
 

*-*-* 
 
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 un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
PxC. 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
08 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA 
LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Antecedents 
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar les 
ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i 
resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més 
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits 
dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la 
població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta 
a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i 
en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, 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. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant 
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura 
que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que 
presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els 
ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una Administració més propera, i 
tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una 
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“Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local” (LRSAL) que suposa, de facto, una 
retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de 
ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis 
locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys 
enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de 
proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat 
que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el 
conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i 
recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una Llei que vol privatitzar els 
serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament 
rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix 
als ajuntaments en un apèndix de l’Estat, i en una instància merament administrativa i sota control en 
el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de 
subsidiarietat, reconegut a la Carta europea d’autonomia local com a criteri de proximitat en l’atribució 
de competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració 
que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i 
l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta Llei afecta a 
la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs 
locals. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les 
normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia 
local és necessari l’acord del Ple de les corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta 
del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de 
sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
Vist l’informe emès pel secretari accidental i atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, emès en sessió de data 27 de febrer de 2014. 
 
Al Ple es proposa adoptar els següents ACORDS: 
 
PRIMER - Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra 
els articles primer i segon i demés disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (BOE núm. 312 de 30 de 
desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i 
següents de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
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SEGON - A tal efecte, sol·licitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 
de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local), així com atorgar a aquesta entitat la 
delegació necessària. 
 
TERCER - Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar 
a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i 
suficient com en dret es requereixi a favor de la procuradora Dña. Virgínia Aragón Segura, col. núm. 
1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Tortosa, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 
2013), de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, seguint-lo per tots els seus 
tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor alcalde: Aquesta é una proposta que emana d’un ampli consens en el si 
de les entitats municipalistes de Catalunya, tant de la Federació de Municipis de Catalunya com de 
l’Associació de Municipis de Catalunya i de moltes forces polítiques. Malgrat això, aquí ve com un 
acord de les entitats municipalistes que l’Ajuntament fa seu. 
 
He de dir que hi ha 3 mocions que havien presentat 3 grups polítics en la mateixa direcció. Vam 
entendre que, com que es tractava de formalitzar un recurs davant del Tribunal Constitucional, això 
formava part, més enllà d’una moció legítima i absolutament compartida per cadascun dels grups 
polítics que van voler presentar-la, que vingués dins de l’ordre del dia, fora de les mocions polítiques 
donat que generava aquest consens. 
 
És per això que jo vaig parlar, inclús abans de girar l’ordre del dia, amb cadascun dels portaveus que 
havien presentat aquestes mocions, que vam acordar que les deixaven a l’ordre del dia per a que 
després quedessin subsumides en aquest acord i que quedés constància del que havia presentat 
cadascú, però ja els avanço que aquestes 3 mocions ja no les discutirem a l’apartat de propostes dels 
grups polítics perquè ho farem ara a continuació. 
 
En tot cas, jo agrair a les tres formacions polítiques també que hagin tingut aquesta iniciativa que no 
era res més que recollir aquest ampli acord que s’ha produït a Catalunya. 
 
Dit això i donada la importància del que estem fen, si em permeten, faré jo una breu presentació i 
després intervindran cada un dels portaveus. La meva intervenció ja evitarà la intervenció del grup 
municipal de Convergència i Unió, perquè és el..., ja ho proposa el Govern. 
 
I solament dir-los-hi unes coses molt breus. Aquesta és una Llei que el seu nom porta a engany. És una 
Llei que es titula com a racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i el que pretén és dir que 
farà racional i sostenible a l’únic nivell d’Administració local a l’Estat espanyol que és sostenible i que 
és racional, i això ho acrediten les xifres que són tossudes i que es van presentant any rera any. 
 
L’any passat, l’exercici, perdó, 2012 l’únic nivell d’Administració pública a l’Estat espanyol que 
presenta superàvit és l’Administració local. Aquest any passat, el 2013, properament es presentaran 
les xifres, l’únic nivell d’Administració que presenta superàvit és l’Administració local. Avui per avui, 
amb les dades del Banc d’Espanya, al tercer trimestre, que són les últimes que estaven disponibles, al 
tercer trimestre de l’exercici 2013 el deute públic de tota l’Administració municipal, de tota 
l’Administració municipal, i això que solament dos ajuntaments, pràcticament, fan un 40% de tot el 
deute, tota l’Administració municipal representa un 4% de tot el deute públic espanyol, quan les 
administracions municipals estan gestionant el 13% de la despesa. Per tant, no necessita fer-se 
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sostenible. 
 
Més enllà d’això, aquesta Llei, des de la nostra òptica, fa dos coses que són absolutament 
imperdonables. Primera, no respecta l’Estatut. No, una vegada més, es fa una norma que no respecta 
l’àmbit competencial de la Generalitat. I el que és més important als nostres efectes és que en cap cas 
respecta l’autonomia local, ni aquells principis que vénen consagrats per la Carta Europea de 
l’autonomia local.  
 
Per tant, és una Llei que ens crearà molts més problemes als ajuntaments, és més, ens podem trobar 
amb la paradoxa, i ja ens hi estem trobant aquests dies, que el que habitualment estava fent 
l’Ajuntament de Tortosa, si no ho reenfoquem i ho reinterpretem no es podria fer, és a dir, que alguns 
dels serveis que presta l’Ajuntament no els podria prestar; algunes de les accions que fa l’Ajuntament 
no les podria fer i això que som un Ajuntament de més de 20.000 habitants. Ni els hi explico la 
situació que es troben ara en aquests moments amb aquesta Llei aprovada tots aquells ajuntaments 
en menys de 20.000 habitants. 
 
És per això que és important que es vehiculi aquest recurs. Aquest recurs que tal com he anunciat en 
Junta de Portaveus no tindrà un cost en quant a despeses jurídiques més enllà de formalitzar el 
poders per a l’Ajuntament de Tortosa, perquè ho acabaran assumint les entitats municipalistes, i que 
és un recurs que s’unifica no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell del conjunt de l’Estat espanyol. 
L’acabarà presentant aquell Ajuntament que més població, així ho diu la Llei, que més població tingui, 
en aquest cas ja sabem que serà l’Ajuntament de Barcelona, i té que tenir un mínim d’ajuntaments, 
més d’un miler d’ajuntaments, per a que sigui admès. 
 
També, ja els hi hem de dir, que segurament, per l’actual configuració que hi ha i també per sentiment 
que provoca a Catalunya, la majoria d’aquests 1000 i pico ajuntaments seran ajuntaments catalans. 
Per tant, és important no només que l’Ajuntament de Tortosa, sinó que tots els ajuntaments, ens hi 
poguéssim afegir. 
 
També avançar que en l’actual correlació de forces que hi ha al Parlament espanyol és com s’ha 
aprovat la Llei, però que pràcticament el conjunt de forces, de resta de forces del Parlament ja han 
manifestat que quan hi hagi una altra majoria aquesta serà una de les primeres lleis, juntament amb 
la LOMCE, que serà objecte de modificació. 
 
Però en tot cas, l’Ajuntament de Tortosa s’hi afegeix i jo els demano a tots vostès que puguin recolzar 
aquest recurs per defensar ja si no volen temes competencials, que ho puc comprendre, simplement 
l’autonomia local i que l’Ajuntament de Tortosa i els altres ajuntaments puguin continuar fent el que 
els senyors regidors, avui presents aquí o que ens substitueixin, decideixin en cada moment, tal i com 
estableix la legislació europea. 
 
Per part meva res més. Té la paraula el senyor Casanova. Ara farem una ronda dels diferents 
portaveus per a que cada un de vostès es posicioni. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, només per 
manifestar que hi votarem a favor, que estem d’acord i perquè des de Plataforma per Catalunya 
sempre hem defensat l’autonomia local i sempre hem defensat que els ajuntaments, que són aquelles 
institucions més properes als ciutadans, no poden perdre força ni poden perdre valor. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé nosaltres, el 
plantejament respecte a la llei i respecte als ens locals: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, 
és prou conegut. Però respecte a aquesta llei jo voldria preguntar-los si s’han preguntat en algun 
moment què és el que pensa la ciutadania respecte al funcionament dels ajuntaments en general, no 
puntualitzo. I si s’ho han preguntat, han entès el que els diu i sent la ciutadania, és a dir, li han 
preguntat què pensa envers la mala gestió municipal, envers els nyaps de tot tipus que es fan, com per 
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exemple l’endeutament descontrolat i la manca de control seriós que impera en molts municipis? 
Volen realment ficar solució als problemes dels ajuntaments i donar nou impuls al municipalisme? O 
políticament volen seguir mantenint-los com la seva finca privada, de propietat alternativa, per gaudir 
d’ella junt amb familiars i amics, sense cap tipus de control efectiu i manant sobre els sants 
innocents? 
 
Parlen de retallades competencials, d’allunyament de la capacitat de decisió, de la privatització de 
serveis. Parlen, parlen i parlen, es barallen, es fan amics, tornen a barallar-se, fan allò que els agrada: 
política, però pregunto: i la gestió municipal?  
 
No, no parlo, no parlem d’aquella que serveix per “engatussar” la ciutadania, encara que és un nyap 
total, per mantenir-se quatre anys més en el poder. Parlo de la gestió municipal eficaç i eficient, de 
veritat, no de teatre. De la gestió municipal racional i sostenible. De l’acordada entre tots i tirada 
endavant entre tots pel bé del municipi de Tortosa i de tortosins i tortosines. 
 
La Llei no és perfecta. Cap llei pot pretendre ser-ho, sols pretén que el ciutadà rebi els serveis públics 
en les millors condicions d’eficiència i cost. Pretén potenciar l’Administració local com la més propera 
als ciutadans i, alhora, garantir la prestació dels serveis públics i la seva sostenibilitat econòmica, per 
a el que, primer per exemple, clarifica les competències municipals per evitar duplicitats com les 
d’altres administracions públiques. Segon: racionalitza l’estructura organitzativa de l’Administració 
local d’acord amb els principis d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera. Tercer: Garanteix el 
control financer i pressupostària d’acord amb les exigències del bon govern. I quart: afavoreix la 
iniciativa econòmica com un element d’impuls a la recuperació de l’activitat econòmica del país. 
 
La Llei no vol suprimir cap servei, vol mantenir tots els serveis socials. No vol privatitzar serveis, aquí a 
Tortosa, per exemple, l’Empresa Municipal d’Aigües, doncs, està essent privatitzada; no arriba al 50%, 
justet, és d’una empresa privada, doncs, no sé què estem parlant aquí. El tema de l’enllumenat, també 
s’està parlant aquí d’externalitzar l’enllumenat, doncs, què estem parlant de que aquesta Llei el que 
està fent és privatitzar els serveis, si precisament és el que estem fent nosaltres aquí? 
 
Es complirà el principi de lleialtat institucional. Tota delegació de competències de l’Estat o de les 
comunitat autònomes tindrà que anar acompanyada de la dotació pressupostària corresponent, 
cobrint tot el cost i garantint el cobrament pels proveïdors. 
 
Bé, en definitiva, una Llei, és una Llei, torno a dir, no és perfecta, té defectes, però també té encerts 
que jo crec que el millor que podríem fer tots és no trencar, no desfer, no derruir sinó al contrari, 
arrimar l’ombro i lluitar tots junts per tirar endavant la vida dels ajuntaments, que és fonamental, que 
no l’estic criticant, al contrari, de les diputacions i també... Estic criticant, a veure si ens entenem, no 
critico jo la vida municipal, l’únic que dic és que té uns defectes com té virtuts i prou, no sé perquè 
tantes “rises” perquè al fi i al cap aquest ha sigut un Ajuntament exemple dels molts defectes que 
tenim, que té un ajuntament. Bé, doncs aquí està. 
 
Bé, en definitiva, nosaltres votarem que no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Com pot entendre, després li donaré 
resposta, però en tot cas respectem el torn dels portaveus.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem davant 
d’una Llei, una Llei que tracta sobre els ajuntaments, no?, a l’Estat espanyol, anomenada LRSAL i que, 
tal i com s’ha dit aquí, l’aprova el Govern central del Partit Popular. 
 
I el primer que volem dir és que la forma en que s’ha aprovat considerem que és del tot negativa 
perquè ho ha fet usant la seva majoria absoluta i també, com s’ha dit ja abans, tots els grups 
parlamentaris en representació al Congrés dels Diputats i al Senat s’han posicionat en contra. Per 
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tant, una Llei que ha de tractar sobre els ajuntaments que estan governants per un munt de partits 
polítics i que naix en contra de la immensa majoria de les sensibilitats del nostre país i, per tant, 
aquest és el primer element negatiu. 
 
En segon lloc, des d’Iniciativa també considerem que aquesta Llei és un atemptat contra l’autonomia 
que tenen els ajuntaments i, en el fons, això significa que és un atemptar contra la democràcia i la 
democràcia més propera que, precisament, som els regidors i regidores que estem en contacte amb 
els ciutadans. No passa tant amb els diputats dels parlaments o del Congres dels Diputats i, per tant, 
pensem que atacar als ajuntaments és atacar directament a la democràcia. 
 
És en aquest sentit que aquesta Llei el que fa es traure moltes de les competències que tenim els 
ajuntaments i especialment, a més a més, els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, no és el 
cas de Tortosa però jo crec que, al formar part de les Terres de l’Ebre, hem de ser també solidaris amb 
les poblacions amb menys població. 
 
I en aquest sentit, també crec que avui és important fer una paradoxa, una comparació amb el que 
passa a la resta d’Europa. A la resta d’Europa els ajuntaments tenen molt més competències i, per 
tant, la democràcia està més assentada al que és la societat i aquí, en lloc de caminar i seguir 
l’exemple del que estan fent els països europeus, fem precisament el contrari: recentralitzar totes les 
competències cap al Govern central. 
 
Un tercer element que veiem molt negatiu i que pensem que és pel que realment s’està fent aquesta 
proposta de llei, és precisament perquè el Govern central el que vol és privatitzar tots els serveis 
públics que els ajuntaments tenim i, per tant, aquí hi ha un intent de privatització. I és cert que en el 
cas de Tortosa l’Empresa Municipal d’Aigües ja està quasi del tot privatitzada, però hi ha d’altres 
serveis que s’hauran de privatitzar a partir d’aquesta Llei. 
 
Respon, també s’ha dit aquí, a una idea que llença el Partit Popular des del Govern de Madrid i és que 
la culpa de la crisi, la culpa del dèficit públic, sobretot, és dels ajuntaments. I els ajuntaments 
representen un dèficit públic molt baix, al igual que també les comunitats autònomes. I precisament 
qui té més dèficit públic és el Govern central, que és el qui retalla menys però, en canvi, obliga a 
retallar als ajuntaments i obliga a retallar a les comunitats autònomes que són, les comunitats 
autònomes, hem de recordar, les qui tenen les competències de sanitat i educació. I per tant, aquí hi 
ha un intent claríssim de retallar els drets socials que tenen o tenim la majoria dels ciutadans.  
 
Per tant, el nostre grup, evidentment, es posicionarà en contra. I també, aprofitant el Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa, recordar que aquesta proposta respon als interessos de la troica, de la Unió 
Europea, dels partits de dretes que estan governant al conjunt de la Unió Europea i que estan 
aconseguint que ens quedéssim absolutament sense drets socials com la sanitat, com l’educació i 
com tots els serveis públics que l’Ajuntament de Tortosa i altres, ara per ara, encara podem tenir. 
 
El nostre compromís és també derogar-la i, per tant, esperem que aquesta Llei duri només el que ha 
de durar, que espero que sigui poc, la majoria absoluta del Partit Popular. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys bona tarde. 
 
A veure, avui aquí els diferents grups presentem a l’aprovació la formalització d’un conflicte. Un 
conflicte que tenim contra una Llei espanyola: la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 
 
És una Llei del PP que suposa una retallada de serveis que els ajuntaments donen als seus ciutadans, 
de les competències dels ajuntaments. És una retallada més d’un Govern espanyol, que en aquest cas 
afecta als ajuntaments. És una invasió de competències, tan municipals com també de la Generalitat, 
de l’Estatut de Catalunya. És una Llei controladora, és una Llei que no hauria de ser aquesta la Llei 
que esperàvem, hauria de ser una Llei que millorés el finançaments dels ajuntaments. 
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I pensem que és una Llei que, abans es deia, que és per a que hi hagi bona gestió. I si veiem i mirem 
cap a dalt, cap a l’Estat espanyol, cap al partit que governa, de bona gestió poca, la gestió està 
enterbolida per un munt de casos de corrupció. 
 
I ens donem compte, d’aquesta, que és una Llei però ens en podem donar compte d’altres agressions 
a Catalunya. Ens en donem compte quan veiem una vegada si i una altra també com es volen endur el 
riu, o quan volen que no baixi aigua pel riu, per tant, deixem ja un Estat que el que fa és anul·lar-nos 
com a ciutadans, que ens vol anul·lar com Ajuntament i com a país. Penso que ens convé, pensem que 
ens convé un nou país que estigui al servei dels ciutadans de Catalunya, dels d’ara i de les futures 
generacions. És un exemple, aquesta Llei, de que ens escanyen, de que ens volen prendre el pèl, per 
tant, la posició d’Esquerra ha sigut presentar-ho i consensuar-ho amb tots els grups per tal de veure si 
és aprovada. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, nosaltres quan vam presentar aquesta moció volíem alertar als ciutadans de la involució que 
suposa aquesta Llei: Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local del Partit Popular, 
però sentint les paraules del senyor Dalmau, encara els alertem més, encara alertem més del que 
després de sentir-lo, encara pitjor. 
 
Aquesta reforma està basada en un seguit de falsedats que el Govern central del Partit Popular 
justifica en una suposada estabilitat financera i en l'eliminació de duplicitats. 
 
Oblida el Partit Popular que els ajuntaments som la peça fonamental en la prestació de serveis als 
ciutadans. Oblida el Partit Popular que la majoria d'ajuntaments han tancat els seus pressupostos en 
positiu i que la majoria de l'endeutament prové de les comunitats autònomes i de l'Estat. Oblida el 
Partit Popular que la majoria d’ajuntaments no gasten més del que tenen i, a més, pretenen que deixin 
de prestar serveis. Oblida el Partit Popular que els ajuntaments no som un graó més en 
l’Administració; som la peça fonamental. 
 
Aquesta reforma del Partit Popular suposa una retallada de drets socials que perjudica, com no, als 
més vulnerables, i crea municipis de primera i de segona. 
 
Aquesta reforma del Partit Popular és de fet un cop d’Estat sense mirament al municipalisme i és 
l'atac més greu i directe de la història als ajuntaments que ens porta inexorablement cap un model de 
privatització dels serveis i, especialment, dels serveis socials.  
 
Aquesta reforma del Partit Popular demostra un menyspreu sense miraments cap als ens locals; una 
nova oportunitat perduda que no dóna solucions als ajuntaments perquè no afronta el finançament 
local; evita el diàleg aconseguit fins avui; és de difícil aplicació i relega serveis a administracions de 
segon grau, la qual cosa els allunya del ciutadà. 
 
Amb aquesta reforma del Partit Popular els alcaldes han de demanar permís per donar determinats 
serveis, a pesar de disposar de suficients recursos.  
 
Amb aquesta reforma del Partit Popular limita significativament les matèries que són competència 
exclusiva dels municipis i no deixa marge a la Generalitat de Catalunya perquè pugui ampliar aquestes 
competències en funció de cada ajuntament. 
 
Aquesta reforma del Partit Popular és contrària a la Constitució i a l'Estatut tal i com ha denunciat, fa 
uns dies, el Consell de Garanties Estatuàries al vulnerar les competències de la Generalitat de 
Catalunya i de l'autonomia local. 
 
És tracta, sense dubte, d’una norma marcadament ideològica que es fa al marge dels problemes dels 
ciutadans, uns ciutadans que cada vegada es veuen més afectats per les desigualtats, l'atur i 
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l'empobriment democràtic, als quals el Partit Popular ha decidit tractar com súbdits i no com 
ciutadans. 
 
Però pensem que no tot està perdut. Som conscients que si podem connectar amb la ciutadania 
podem retirar aquesta Llei, que pot arribar a destruir de 30.000 a 50.000 ocupacions públiques 
directes i indirectes a Catalunya, i prop de 300.000 en el conjunt de l'Estat. 
 
Hem de fer que el Govern del Partit Popular faci marxa enrere en una Llei que limita als ajuntaments la 
prestació de serveis, eliminant el legítim dret a millorar les condicions, com a Administració més 
propera a la ciutadania, emmascarant el veritable objectiu d'aquesta reforma, que no és un altre que 
apostar per la gestió privada de les competències i dels serveis municipals. Per aconseguir-ho és més 
necessària que mai, la unitat d'acció política i la complicitat amb els qui estan en contra d'aquesta 
reforma.  
 
Per aquest motiu considerem necessari aprovar aquesta proposta i iniciar la tramitació del recurs i que 
sigui aprovada per tots els grups municipals d’aquest plenari, ja que tots els regidors i regidores aquí 
presents, sense dubte, n’estaran d’acord. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies a tots vostès per les seves intervencions. En tot 
cas, ja li havia avançat al senyor Dalmau que li contestaria a algunes de les coses que ha dit. 
 
Li contestaria perquè miri, jo que des del Ministeri, jo crec que amb un, no amb mala intenció però 
amb un grau de desconeixement magnífic, intentin criminalitzar a l’Administració local, no ho entenc 
però ho puc arribar a comprendre des de la ignorància. Ara, que després el Partit Popular utilitzi com a 
altaveus per a aquesta estratègia, aquesta perversa estratègia, els regidors de cada municipi em 
sorprèn. Em sorprèn i em sorprèn perquè jo he estat parlant amb molts alcaldes i regidors del Partit 
Popular i no he sentit cap argumentació com la que vostè acaba de fer aquí, perquè són alcaldes i són 
regidors o són diputats provincials o presidents de Diputació o inclús regidors a la oposició.  
 
Intentar generalitzar que hi ha una mala gestió als ajuntaments, jo crec que això a Madrid puc 
entendre que sigui desconeixement; aquí no és desconeixement.  
 
Dir que l’endeutament està descontrolat, no m’ha sentit a mi segurament. Endeutament descontrolat i 
mala gestió. L’endeutament de totes les corporacions locals representa el 4% de tot l’endeutament 
públic. Les administracions locals  he recordat que gestionen el 13% de la despesa, però ja li 
concretaré. De tot l’endeutament de les corporacions locals, incloses diputacions, cabildos insulars, 
consells insulars i ajuntaments i entitats locals menors, de tot, un 25% correspon a l’Ajuntament de 
Madrid que ha estat governat al llarg de les últimes dècades per qui ha estat governat. 
 
Apuntar-se a que els ajuntaments i la gestió municipal ha estat una disbauxa és un greu error. Jo crec 
que altres portaveus ho han recordat, agafi els resultats pressupostaris dels ajuntaments als llarg dels 
últims anys, miri els que generen superàvit, compareu amb les comunitats autònomes, compareu amb 
l’Administració central, amb tota l’Administració central i després traguin conclusions.   
 
Aquesta Llei intenta criminalitzar els ajuntaments, quan de forma fal·laç o absolutament de cara a un 
aparador europeu diu que acotarà els sous d’alcaldes i regidors i que limita les dedicacions exclusives. 
A l’Ajuntament de Tortosa aquesta Llei li limita a 7 dedicacions exclusives. Miri que hi ha hagut 
moments amb moltes dedicacions exclusives en aquest Ajuntament, i jo he sigut crític. Mai s’ha arribat 
a 7 dedicacions exclusives. 
 
No limita les dedicacions parcials, podem tenir 21 dedicacions parcials. El sou limitat és el mateix per 
a les dedicacions exclusives, que les dedicacions parcials, que les assistències. És un cúmul 
d’incongruències, és un cúmul de disbarats i és un cúmul de limitar l’Administració Local. 
 
I l’Administració local som tots i tots som el suficientment adults per a que ningú ens tuteli perquè, al fi 
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i al cap, som més elegits tots els que estem aquí que tots els secretaris d’Estat, que tots els ministres. 
Els que estem aquí tots passem per les urnes, el 95% dels que han fet aquesta Llei no han passat per 
les urnes, per tant, intentar donar aquesta imatge de que l’Administració local és una disbauxa i 
necessita control no és veritat, no es correspon a la realitat. 
 
He vist que s’ha llegit la Llei, el que passa és que s’ha quedat a l’exposició de motius perquè tot 
l’argumentari que fa de la Llei és, simplement i ho poden comprovar, un recull dels quatre grans 
aspectes en els que es basa l’exposició de motius. Però després no s’ha llegit la Llei, perquè si es 
llegeix la Llei és incomprensible. Diu: no limita les competències municipals. No sé on ho ha llegit això. 
L’Ajuntament de Tortosa ara en aquests moments si no busca una solució no pot col·laborar amb cap 
de les universitats que hi ha a Tortosa, això sí, amb la UNED sí, la UNED és espanyola. I jo reivindico 
que nosaltres poguéssim decidir a col·laborar amb la UNED, però reivindico que poguéssim decidir a 
col·laborar amb la Universitat Rovira i Virgili, amb la Universitat Oberta de Catalunya, amb la Universitat 
Ramon Llull o amb qualsevol de les universitats. 
 
Aquesta Llei que vostès diuen, diuen: nosaltres, vostès poden ajudar a la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància però no poden ajudar a les altres universitats. Aquesta Llei diu que d’aquí a 5 
anys no podem exercir les competències de serveis socials ni les competències en l’àmbit sanitari. Les 
competències en l’àmbit sanitari a Tortosa al llarg dels últims 20 anys li han costat 1€ del pressupost 
públic ? Ni 1€. Aquesta Llei prohibeix això. Jo crec que tots hem d’estar..., el Partit Popular ha estat 
governant i ha estat al Patronat de l’Hospital de la Santa Creu; a algú se li pot ocórrer que ara 
tinguéssim que cedir tot aquest àmbit competencial quan no ha generat cap dèficit a l’Ajuntament de 
Tortosa? Doncs, això és el que fa aquesta Llei. 
 
Vostè contraposa gestió municipal versus política. S’equivoca. Aquí fem gestió municipal, però tots 
estem fent política i qui digui que no fa política a l’Ajuntament potser li colarà al seu veí d’escala, però 
tots estem fent política aquí. I fer política no té res de dolent, ni es té que contrarestar respecte a la 
gestió. Un ha de fer gestió municipal, gestió nacional, gestió estatal i fer política. I fer política va junt 
amb fer gestió. I a l’Ajuntament se’n fa i se n’ha fet de molt bona. I quan no s’ha fet bona, qui ho 
censura són els propis ciutadans. No ha de venir ningú de Madrid a fer-ho. 
 
Després han fet un esment, molt de passada el senyor Jordan després també s’hi ha apuntat, respecte 
al tema de les privatitzacions, dient que l’Empresa d’Aigües s’havia privatitzat. No és veritat, no està 
privatitzada. La societat és pública, té un 51% del capital públic i d’aquí a uns anys tindrà el 100% del 
capital públic. Això no ha passat a altres ajuntaments. Però sap què és el que diu aquesta Llei? Sap 
quina és la diferència respecte a les privatitzacions, si realment féssim una privatització a l’Ajuntament 
de Tortosa? Que la decidiríem aquí. Ara el 95% de les privatitzacions dels serveis públics a molts 
ajuntaments els acabaran decidint a les diputacions, sense que els ajuntaments i els regidors elegits 
democràticament tinguin res a dir. D’això ens queixem de les privatitzacions.  
 
Dit: privatitzen també el de l’enllumenat. En parlarem prompte de l’enllumenat, en parlarem prompte. 
No privatitzem res que no estigués privatitzat anteriorment. El subministrament d’energia elèctrica jo 
crec que o es fa privat o haurem d’anar a la Unió Soviètica a que ens faci públic el subministrament 
d’energia elèctrica, perquè evidentment que està privatitzat. I el manteniment de les instal·lacions 
també ho estava, per tant, no privatitzem res. Però en tot cas, la diferència entre abans i després 
d’aquesta Llei és que això ho podem decidir aquí els 21 regidors elegits democràticament i després no 
ho podrem decidir. Aquesta és la diferència de les privatitzacions que es plantegen en aquesta Llei. 
 
Jo estic d’acord en que si un Ple decideix privatitzar un determinat servei públic, el puguin privatitzar. 
El que no estic d’acord és que li privatitzi una altra institució que no ha estat elegia per a això. I jo crec 
que la perversitat de la Llei ve per aquí 
 
També dir, voldria tenir un missatge d’esperança, de que espero que el Parlament de Catalunya 
properament aprovi amb un ampli consens possible una Llei de governs locals, que segurament ens la 
portaran al Constitucional, com totes les coses que estan aprovades, però que ens doni una arma 
jurídica per la qual també pugui plantejar una oposició a aquesta Llei que intrínsecament la veuen 
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negativa inclús molts alcaldes del Partit Popular que són municipalistes de mena. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores i regidors, jo simplement dir, en 
general i a tots els partits que estan aquí presents, de que quants anys han estat governant vostès, be 
sigui a nivell de Catalunya o a nivell d’Espanya, el PSOE i a Catalunya, doncs, el tripartit o Convergència 
i Unió i en cap moment s’han volgut mullar d’una forma directa com ho fet el PP, com ho està fent en 
altres lleis que han estat damunt la taula dels partits que han governat però és molt fàcil dir: mira, 
anem passant, anem passant i tira, i quan vingui el pobre que treballa i d’això, d’això, castanya que “le 
crió”. Així no es fa un país, així no es fa un país, un país es fa col·laborant. 
 
Simplement unes petites apreciacions al senyor Monclús. Diu: que la Llei millora i que aquesta Llei 
millora el finançament. Aquesta Llei no és una Llei de finançament, no té res a veure. No és una Llei 
que estableixi els fonaments financers de les entitats locals, hi ha altres lleis però aquesta no ho és. I 
vostè ha dit, diu: la bona gestió del PP, és tan bona que fixi’s la corrupció. A veure, la corrupció està a 
tots els partits, però la bona gestió del Partit Popular en aquest moment ens està demostrant, 
minsament, en la pujada econòmica, pujada lenta, molt lenta i per molt temps encara lenta, però no 
amb la davallada que va tenir aquesta economia en aquest país a nivell nacional, com a nivell estatal, 
com a nivell nacional de Catalunya quan governaven el PSOE, el tripartit o Convergència i Unió. 
 
I això, bé miri, l’aigua del riu, que s’emporten l’aigua del riu, escolti, els regants de la dreta i de 
l’esquerra han votat a favor del que ja hem parlat abans, no? Però és que és més, dintre del que és 
Catalunya, Lleida ha votat, i vostè sap el que estic dient, a favor de quedar-se l’aigua allí dalt. O sigui 
que, escolti, no anéssim massa parlant de coses que al final no d’això. 
 
Senyor Roig, vostè, vostè pareix l’alcalde. Té un nivell de demagògia tremend, no?, i em pareix molt bé, 
això és un art, això és un art, vull dir, jo no ho discuteixo. El senyor alcalde és molt hàbil i jo és una de 
les coses, de les poques coses que li reconec i em pareix molt bé. L’habilitat jo no la tinc i la 
demagògia vostè també la té i jo no la tinc, doncs em pareix molt bé, no?, però escolti, fa aquí un 
exercici cada Ple de demagògia, bé, que això és ja teatre pur i dur, no? I no s’enfadi, amb tot el 
“carinyo” i amb tot el respecte li dic. 
 
Bé, diu: els ajuntament no són un esglaó de l’Administració. Home, l’Administració local, l’autonòmica i 
l’estatal, és el primer esglaó que hi ha, el més proper a la ciutadania, que nosaltres, jo personalment 
estic a favor dels ajuntaments. El que no estic a favor és de com s’estan gestionant molts 
ajuntaments, no dic, no tinguéssim la susceptibilitat de dir: oh mira!, ens està dient implícitament 
nosaltres. No, hi ha ajuntaments que, i això ho sap la ciutadania home, surts al carrer, parles amb la 
gent i et diuen: “xeic” i aquell tal, i allò que han fet, i allò que no sé que i allò que no sé “quantos”. Bé, 
no passa res de reconèixer que no estan ben gestionats, no tots però bastants, i que per tant hem de 
reestructurar aquesta gestió, menys política i més gestió. 
 
Deia també que, bé, aquí tinc: el senyor alcalde. El senyor alcalde diu, avui ja porta altres epítets, 
altres termes, criminalitza, ja ho ha dit dos o tres vegades per aquí. Diu: endeutament descontrolat. Jo, 
senyor alcalde, això no ho he dit. Endeutament descontrolat ho diu vostè. Endeutament de 
l’Ajuntament descontrolat no, jo podré dir que l’endeutament de l’Ajuntament de Tortosa és molt alt i 
que està fora de mare però que no està descontrolat perquè vostès ho controlen. El que no saben, el 
que no saben és reduir-lo, el que no saben és parar aquesta pujada que hi ha. 
 
Diu: Mala gestió. Doncs, si. “És una disbauxa”, bé, doncs, una disbauxa, doncs vostè mateix ho diu, 
no? “La Llei criminalitza...”, no sé, m’ho he apuntat per aquí, no?. Diu, diu: i ara el PP utilitza com a 
altaveus als regidors dels municipis que té. Però escolti, si vostès constantment aquí estan fent de 
portaveus del que els diu la Generalitat de Catalunya o el que dirien des del PSC i tot això. Vostès són 
els que han muntat els ajuntaments com a altaveus, perdó pel que vaig a dir, la “voz de su amo” als 
municipis. Si vostès estan dient el que els diuen des de Barcelona: dieu això, traieu aquesta moció o 
feu això, feu allò, però escolti, vinga, no d’això. 
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La retribució dels “concejals”, escolti, jo tinc aquí una nota que no és del preàmbul, l’exposició de 
motius, en que diu que no se suprimeix cap “concejal” a un ajuntament. I la gran majoria dels 
“concejals”, no tos, però la gran majoria fan un treball per als seus veïns, molts sense cobrar un duro i 
molts cobrant i s’ho guanyen molts, en grans números estem parlant, no?  
 
I aquí jo li diré que la Llei intenta, ho he dit abans, la Llei és una disposició inicial que després s’aplica. 
Hi ha molts de defectes, hi ha molts de problemes en totes les lleis i això ho han d’entendre. Ara, 
perquè la Llei l’hagi fet el contrari és dolenta, si la faig jo, escolta, una meravella. Home, hem d’acabar 
amb aquest sistema. Qui pateix aquesta dicotomia perversa, que això també li he sentit avui: perversa, 
aquest és un adjectiu que m’agrada perquè és una cosa..., perversa és el ciutadà; qui està pagant el 
“pato” és el ciutadà de que no ens fiquéssim d’acord: si jo et dic una cosa tu em dius que és dolenta; 
si tu em dius una cosa jo et dic que és dolenta. Home no, “xeics”, escolta, seiem i parlem i busquem el 
punt de connexió i ja està. 
 
Diu: es racionalitza i homogeneïtza el seu sistema retributiu de funcionament amb transparència per a 
que els ciutadans sàpiguen en tot moment el número de dedicacions exclusives dels seus 
representants públics. No és el cas de Tortosa, ull. És que aquí tot ho mirem..., ara no s’està dient..., 
no és el cas de Tortosa. El que cobren els “concejals” ho han de saber. Molta gent, la gent pregunta: 
escolti, i quant cobreu?. Doncs home, que se sàpiga, que això també es pot veure, si es té ganes de 
buscar i de mirar, es pot trobar. I quins equips estan a la seva disposició prestant-los un servei públic, 
qui són els funcionaris, el responsable i els dos o tres que estan al seu abast. També tenen dret a 
saber-ho, no? 
 
No limita les competències municipals. Diu: mira, teniu aquestes competències, si sou capaços 
financerament de prestar-les, endavant, però si no algú les ha de prestar. I això són les competències 
impròpies: competències que assumeix un ajuntament sense que siguin pròpies però no té ni el 
finançament adequada a això. I diu: primer les competències pròpies dels ajuntaments i després les 
impròpies. Primer les competències que tu pots finançar i després, si tens capacitat econòmica, doncs 
fes-ne d’altres, altres serveis públics. 
 
El de que l’Empresa Municipal de Serveis Públics no és privada, és pública, sí home sí, home  això està 
clar, el 51% però la resta és privat. Que després, d’aquí uns anys serà el 100% com abans era en el 
seu moment, doncs bé, sí, jo me’l crec a vostè, però ara, home, sí que és pública, jo no ho discuteixo, 
però entre 51 i 49 home, doncs sí. Des de “luego” els vots als consells d’administració té la majoria 
absoluta i punto, no? 
 
Bé, jo simplement dir que jo tinc que defensar aquesta Llei, tenint en compte que té coses que no són 
bones, jo sóc el primer en dir-ho i en veure-ho, però en té altres de bones i així ho hem d’acceptar i el 
que hem de fer és esbrinar entre tots quines són bones i quines són dolentes. Però rebutjar 
radicalment, totalment una Llei perquè ve del PP i ve de Madrid, “xeics” escolteu, així el ciutadà no se 
sent governat, ben governat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús   
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Només per aclarir-li que li he dit al senyor Dalmau, potser 
ho he dit malament eh, però jo crec que li vull aclarir per si de cas ho he dit malament, que aquesta 
Llei no he dit res de que financi, he dit que els ajuntaments el que necessiten és un bon finançament i 
això és el que hagués pogut fer el Partit Popular, no fer aquesta Llei que és per enganyar-nos i fer-nos 
veure, amb totes aquestes bondats que vostè ens explica, que són bastant paral·leles a totes aquelles 
bondats que ens expliquen de que no hi ha que estudiar en català, el sistema educatiu català no és el 
convenient, la llengua ha de ser marginal, l’aigua no ha de baixar pel riu i “punto i seguido” i etc., etc. 
Per tant, no ens convenç. Al grup municipal d’Esquerra Republicana per Catalunya no ens convenç 
aquesta Llei i esperem que aviat, aviat, molt aviat deixi de ser aquesta Llei operativa i que no ho sigui 
mai a Catalunya, al nostre país. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé doncs, senyor Dalmau, per a que no vegi que no valoro cap 
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aspecte de la seva intervenció, em quedo amb aquell valoro i em quedo amb valoro i a més li agraeixo i 
el felicito quan, a més ho ha clarificat, quan parla  que de a nivell nacional reconeix que és Catalunya i 
que reconegui Catalunya com a nació és una novetat al Partit Popular, cosa que ens congratulem, i 
l’únic que li puc dir és que faci pedagogia de que Catalunya és una nació i que quan parlem a nivell 
nacional, cosa que a mi em retrauran cada vegada que ho dic a Madrid, no es corresponen amb 
Catalunya. Bé, en tot cas li agraeixo i l’insto a que faci pedagogia. 
 
Després diu: jo estic molt a favor dels ajuntaments. Jo no li dic que no, l’únic que li dic és que ho 
dissimula, en les seves intervencions ho dissimula. Jo no entenc, de veritat, estic convençut de que no, 
potser se l’ha llegit però no se l’ha estudiat la Llei. Com a grans actius de la Llei, en la seva última 
intervenció diu: no se suprimeix cap “concejal”, paraules textuals. Faltaria. No té res a veure això, 
faltaria. La idea de suprimir “concejals” que vostè diu se li va ocórrer al Partit Popular i era com el Juan 
Palomo “yo me lo guiso, y me lo como”, dic que suprimiré a la meitat dels regidors, després no els 
suprimeixo i, per tant, ja és una bona Llei. No, si l’únic que estan fent és rectificant respecte al que 
havíem proposat. 
 
Diu: no, perquè aquesta Llei serveix per a que, no és el cas de l’Ajuntament de Tortosa, però que 
sàpiga cadascú quan cobra un regidor. Fals, fals, fals, aquesta Llei no serveix per a això. Quan cobra 
un regidor, les obligacions de publicitar el que cobra un regidor o no cobra un regidor, ja estaven abans 
amb l’anterior Llei. És més, també possibilitava que s’aprovés a principi de mandat i quedava així, jo li 
dic l’exemple que jo he fet com a alcalde, que els ciutadans ho han de saber, estan penjades a la 
pàgina web les retribucions de tots els regidors i de tots els càrrecs eventuals que ha tingut 
l’Ajuntament durant els últims 10 anys, i això ho ha penjat aquest alcalde i no hi ha cap llei que 
m’obligui a fer-ho. Ara, saber el que cobraven o no cobraven els regidors, eren públics els sous. Han 
estat públics sempre. Els aprova el Ple i les actes són públiques, per tant, dir que aquesta Llei servirà 
per a que la gent sàpiga el que cobren els regidors és fals, és fals, no té res que veure. Aquesta Llei no 
ens aporta cap novetat al respecte. 
 
Dir que no limita les competències no és veritat. Miri, li ficaré algun ajuntament que no és dubtós 
d’estar mal sanejat, ja no el fico prop: Sant Cugat del Vallès. Si no es canvia la Llei, Sant Cugat del 
Vallès d’aquí a 5 anys no podrà tenir competències en l’àmbit dels serveis socials ni en l’àmbit de la 
sanitat, encara que presenti romanents de tresoreria de varis milions d’euros, encara que estigui 
pagant a 16 dies, encara que tingui un nivell d’endeutament zero o pràcticament zero, no podrà. I per 
què no podrà? Perquè la Llei ho prohibeix. Per tant, dir que aquesta Llei no prohibeix exercitar 
determinades competències no és veritat.  
 
I a més, paguen justos per pecadors. Hi ha competències, el que li he dit jo de les universitats, en 
podíem plantejar moltes més: les llars d’infants. L’altre dia tinc una trucada amb un alcalde que un 
interventor, en l’exercici de les seves competències, diu que no pot licitar la neteja d’una llar d’infants, 
perquè com que la llar d’infants no serà competència, encara que l’estiguin desenvolupant fins a final 
de curs, de moment no es neteja i és una aplicació estricta de la Llei. 
 
Per tant, dir que aquesta Llei és la sexta meravella, doncs, jo crec que és error. Dir que millora la 
situació dels ajuntaments és un altre error. Dir que no s’ha fet res al llarg dels últims anys durant els 
diferents governs, ja sigui a nivell estatal o a nivell nacional també no és veritat. 
 
Miri, aquesta Llei l’únic que és, és una reforma de la Llei de bases que regula l’Administració local. És 
una reforma, no és una Llei nova. Reforma els diferents articles. De reformes d’aquestes n’hem tingut 
unes quantes ja i les han fet diferents governs. Ara mateix, ahir o abans d’ahir el Partit Popular, 
mitjançant un Decret llei va reformar la Llei d’hisendes locals, un Decret llei sobre els efectes de les 
tempestes a la cornisa cantàbrica, una cosa que li anava..., era molt adient reformar la Llei d’hisendes 
locals. De reformes parcials com aquesta, que és una reforma parcial, el Partit Socialista i el Partit 
Popular n’ha fet unes quantes, algunes amb més fortuna i altres amb menys fortuna. La Generalitat de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya no en podia fer perquè no ho tenia explicitat a l’Estatut. Ara que 
ho té explicitat a l’Estatut fan una reforma de la Llei de bases que tot ho declaren legislació bàsica, 
amb el qual estan deixant sense “cancha” al Parlament de Catalunya per a que pugui legislar sobre 
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aquesta qüestió.  
 
Per tant, aquesta no és una bona Llei i no afavoreix per a res als ajuntaments. I, en tot cas, a mi el que 
m’agradaria sentir quan diuen: oh!, preguntin al carrer. Preguntin al carrer i faci aquesta pregunta i 
pregunti quin creu que és el nivell d’Administració més ben gestionat, quin creu que és el nivell 
d’Administració que li presta millors serveis, quin creu que és el nivell d’Administració més proper al 
ciutadà i a tots, a tots, a totes les enquestes li sortirà que serà l’Administració municipal, la governi qui 
la governi perquè no és qüestió de partits polítics, no és qüestió de formacions polítiques, hi ha 
“puestos” que els ajuntaments els governen el PP, hi ha “puestos” que els socialistes, hi ha “puestos” 
que Convergència, hi ha “puestos” que Iniciativa, hi ha “puestos” d’Esquerra, de totes les formacions 
polítiques i, per tant, una cosa és qui la governa i l’altra cosa és la percepció. I evidentment que la 
percepció dels ciutadans és que tots els recursos públics es poden gestionar de forma molt més 
eficient, segur. Però els que menys marge de maniobra tenen, marge de millora, tots coincidiran que 
és l’Administració municipal, la governi qui la governi, per tant, aquesta no és una Llei que s’oposin els 
partits polítics perquè l’ha fet el PP, nosaltres hem donat suport a lleis que ha fet el PP, per tant no 
som dubtosos de res. I hem aprovat lleis que han fet els socialistes. Ara, aquesta que és 
intrínsecament dolenta i, li repeteixo, intenta criminalitzar a les corporacions locals perquè se’ns 
intenta ficar com un exemple de mala gestió, penso que no és una bona Llei, l’hagi fet qui l’hagi fet.  
 
Però en tot cas, agraeixo als qui van presentar mocions en aquest sentit i als que no ho van fer i que 
també donen recolzament a la proposta i ens afegirem als centenars i centenars d’ajuntaments 
catalans que plantejaran recurs d’inconstitucionalitat envers a aquesta Llei. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC 
(2), I-ET-E (2), i PxC (1), i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal 
PP (1). 
 
 
 
 
09 - DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Incoat expedient amb la finalitat d’aprovar la modificació dels Estatuts del consorci local Localret, del 
que l’Ajuntament de Tortosa en forma part com a ens consorciat, ratificant així l’acord adoptat per 
l’assemblea general del consorci en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2013, que disposa el 
següent: 
 

“ Primer - Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels Estatuts del consorci Localret, d’acord amb la redacció donada 
en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon - Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels Estatuts i donar-
los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el 
seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es 
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer - Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
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al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents.” 

 
Atès que el contingut de la proposta de modificació dels Estatuts tracta bàsicament els aspectes 
següents: 
 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter 
territorial, de manera que el consorci quedaria integrat per: 
 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el consorci. 
 Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 

d’integrar-se en el consorci. En aquest sentit podran formar part del consorci: les 
diputacions provincials catalanes, els consells comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 L’associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 

règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats del Consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material 

d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, 
les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatuària per 
actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant i que no tenen el reflex precís en 
uns Estatuts que van ser redactats l’any 1998. 

 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial obliga a 

modificar la composició dels òrgans de govern del consorci, per tal de que totes les entitats 
que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 

 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes 

qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels Estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/20100, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i de la resta de disposicions legals aplicables als 
consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada 
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitat que per  a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del consorci s’ha d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels Estatuts proposada s’ha de sotmetre 
a informació pública pel terminis de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Vistos l’informe tècnic i l’informe de la Secretaria General d’aquesta corporació, així com el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 27 de febrer de 
2014, al Ple de la corporació municipal proposo adoptar els acords següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a 
l’expedient administratiu. 
 



- 28 / 95 -           JACE / sbh 
  

Segon - Donar trasllat del precedent acord al consorci Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients. ” 
 
 
TEXT REFÓS - ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
 
TÍTOL I 
 
Capítol I 
 
Article 1 
Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l'empara del que preveuen l'article 87 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 269 i següents 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 a fi i efecte d'impulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de 
la Societat de la Informació. 
 
Article 2 
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents entitats:  
2.1 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
2.2  Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
 d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
 Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
 Barcelona. 
2.3  L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de  Catalunya. 
 
Article 3 
3.1  El Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'aquells municipis catalans, Diputacions 

provincials, consells comarcals i l’Àrea metropolitana de Barcelona, quan així ho acordin llurs 
respectius òrgans de govern i sigui aprovat pel Consell d’Administració del Consorci. 

3.2  La integració en el Consorci de nous municipis serà automàtica des del moment en què 
acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels estatuts, passant a exercir els 
seus drets i obligacions immediatament. 

3.3  La integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial esmentades a 
l’article 2.2, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació interadministrativa, 
i serà efectiva una vegada s’acrediti haver adoptat l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatuts i 
sigui aprovada pel Consell d’Administració del Consorci. 

 
Article 4 
El domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 166, 9a planta, de la ciutat de Barcelona.  El domicili 
podrà ser modificat per acord de l'Assemblea General. 
 
 
Capítol II Règim jurídic 
 
Article 5 
El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per  temps 
indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments interns que regulin la seva organització, el 
funcionament i l'ordenació de les diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li 
siguin aplicables.  
 
Article 6 
El Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, i independentment de 
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la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i dret privat que requereix la 
realització dels seus propis objectius. 
En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que 
com a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, establir i 
explotar serveis, interposar recursos i exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar 
tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d'acord amb el que 
disposen aquests estatuts i la legislació aplicable. 
Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 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, correspon 
al Consorci en l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim 
local, les potestats i prerrogatives següents:  

a) La reglamentària i d'autoorganització. 
b) La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i contribucions 

especials, i la financera. 
c) La de programació i planificació. 
d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns. 
e) La d'execució forçosa i la sancionadora. 
f) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords. 
g) La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords. 
h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i les de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública en relació a 
llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la Hisenda de l'Estat i de la Generalitat. 

i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts per les Lleis. 
 
Article 7 
Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades. 
 
7.1  El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per a la 

realització d’actuacions d’interès públic. 
 
7.2  Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de 

col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es 
pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu 
finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de les 
actuacions realitzades. 

 
 
Capítol III Finalitats i funcions 
 
Article 8 
Constitueixen els objectius del Consorci els següents: 

a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans. 
 

b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i 
iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions 
electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació. 
 

c) Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica. 
 

d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés d'implantació 
i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en cas de delegació 
d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés. 
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e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure acords 

marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 
i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de concurrència, neutralitat, 
transparència i no discriminació. 
 

f) Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i 
preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui. 
 

g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions municipals 
a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques. 
 

h) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i davant 
d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC. 
 

i) Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la 
realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en l’article 7. 
 

j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al 
desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en general, 
en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 
Article 9 
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions següents: 

a) Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions, d'empreses i 
organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes i amb la prestació de 
serveis de comunicacions electròniques. 
 

b) Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de les 
institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració electrònica i el 
foment de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d'assolir les finalitats esmentades en 
l'àmbit dels ens locals consorciats. 
 

d) Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que s'hauran de seguir en la 
implantació de les TIC. 
 

e) Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar, contractar i 
fiscalitzar les accions corresponents. 
 

f) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis específics i 
d'assessorament especial. 

g) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l'àmbit dels ens locals consorciats, 
actuant com a central de contractació i/o aprovant acords marc. 
 

h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens 
locals consorciats. 
 

i) Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributària i 
recaptatòries dels tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de satisfer els 
operadors de telecomunicacions. 
 

j) Sol·licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes. 
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k) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus d'autoritats i 
administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions. 
 

l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels ens 
consorciats. 
 

m) Ostentar els títols legals pertinents per a l’explotació de xarxes la prestació de serveis de 
comunicacions electròniques. 
 

n) Col·laborar amb persones o entitats públiques i privades per l’acompliment de les finalitats 
exposades en els punt anteriors, i subscriure els convenis de col·laboració necessaris. 
 

En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el propi Consorci, ja 
sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de règim 
local. 
 
 
TÍTOL II - Òrgans de govern 
 
Article 10 
10.1. Són òrgans de Govern del Consorci 

- L'Assemblea general, en règim de Plenari i de Comissió delegada. 
 

- El Consell d’Administració. 
 

- El President. 
 

- Quatre Vice-presidents, que seran designats pel President i que hauran de correspondre a 
cadascuna de les quatre demarcacions definides a l’article 11 del presents estatuts. 
 

- La Comissió executiva. 
 

- El Director general. 
 També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es considerin 
 adients. 
10.2  Els representants dels ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran de ser 

 necessàriament membres electes de les respectives corporacions i seran nomenats i 
 substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats. Llur mandat coincidirà amb el 
període que duri el del consistori que li hagi encomanat l'esmentada representació. 

10.3  La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
 col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest 
 mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la 
 convocatòria i celebració de la sessió del Plenari de l’Assemblea general per a la 
 renovació dels seus membres. Aquesta sessió s’haurà de celebrar preceptivament en  el 
termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les Corporacions Locals. 

 
Article 11 
Les demarcacions territorials definides a l’acord signat entre la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Generalitat de Catalunya en data de 21 de març de 
1996 i que varen constituir l’àmbit territorial per al desplegament de la xarxa de cable segons ordres 
del Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de data 26 de febrer de 
1997), constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i representació dels municipis consorciats per a la 
determinació de la composició i la formació de la voluntat dels òrgans de govern del Consorci, en els 
termes indicats en els presents estatuts i respectant el sistema de representació establert a l’acord 
fundacional del Consorci. 
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Per tal d’articular la representació i participació de les entitat locals de caràcter territorial esmentades 
a l’article 2.2 dels presentes estatuts, es constitueix una quarta demarcació no territorial integrada per 
dits ens locals i als sols efectes de determinació de la composició i formació de la voluntat dels òrgans 
de govern del consorci. 
 
A aquest únics efectes existiran quatre àmbits (tres de territorials i un de no territorial) que seran: 
Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, Demarcació Barcelona – Besòs i Demarcació no territorial. 
 
 
Capítol I De l'Assemblea general 
 
Article 12 
12.1  L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 

quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i 
finalitats. 

12.2  L'Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci. 
12.3  L'Assemblea general elegirà un president del Consorci que, preceptivament, haurà de ser 

Alcalde d’un municipi consorciat. 
12.4  Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea general en aquells ens  consorciats 

que estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva demarcació territorial. 
12.5  La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i  Comarques 

tindran un representant cadascuna a l'Assemblea general, que assistirà amb veu i sense vot a 
les reunions de l'esmentada Assemblea. 

12.6  L’Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió delegada. 
 
Article 13 
De l'Assemblea general en règim de plenari. 
13.1  Composició: 
 El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per: 

a) Un representant de cadascun del municipis que formin part del consorci. 
b) Un representant de cadascuna de les diputacions que formin part del consorci. 
c) Un representant de cadascun dels consell comarcals que formin part del consorci. 
d) Un representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cas de que formi part del 

consorci. 
13.2  Funcions: 
 Correspondran al Plenari de l’Assemblea general els acords relatius a: 

a) La modificació dels Estatuts. 
b) La dissolució i liquidació del Consorci. 
c) La separació de membres del Consorci. 
d) L'aprovació del programa general d'actuació biennal del Consorci. 
e) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
f) L'aprovació de comptes. 
g) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis del Consorci. 
h) L'elecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels membres del 

Consell d’Administració. 
i) L’elecció dels membres de la Comissió delegada de l’Assemblea general segons els 

criteris de distribució territorial i poblacional indicats a l’article 14. 
j) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i 

objectius del Consorci. 
k) Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió delegada de 

l’Assemblea general sempre que sigui requerit. 
l) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 

 
L’aprovació del pressupost, l’aprovació dels comptes i la creació d’ens instrumentals poden ser 
exercides per la Comissió delegada de l’Assemblea en el termes que s’indiquen a l’article 14. 
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Article 14 
De la Comissió delegada 
14.1  Composició. 
La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents: 
a) El President del Consorci. 
b) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Nord-est 
 segons la següent representació: 

- El vice-president corresponent a aquest àmbit territorial. 
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants. 
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 

c)  Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Barcelona- Besòs, 
segons la següent representació: 
- El vice-president corresponent a aquest àmbit territorial. 
- 8 representants del municipi de Barcelona. 
- 3 representants d'altres municipis. 

d)  Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació Oest 
 segons la següent representació: 

- El vice-president corresponent a aquest àmbit territorial. 
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants. 
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants. 
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants. 
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants. 

e)  Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no territorial 
 d’altres entitats locals, segons la següent representació: 

- El Vice-president corresponent a aquest col·legi. 
- 1 representant per cada Diputació Provincial. 
- 1 representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un màxim de quatre. 

S’assignarà un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram 
de deu Consells. 

- 1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
f)  Els membres del Consell d’Administració 
14.2  Funcions 
La Comissió delegada de l’Assemblea general, que actuarà per delegació d’aquesta, tindrà atribuïdes 
les funcions que li assignen el presents estatuts més aquelles que li pugui delegar el plenari de 
l’Assemblea per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
Correspon a la Comissió delegada de l’Assemblea: 

a) L'aprovació i la modificació dels pressupostos. 
b) L'aprovació de comptes. 
c) L’aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball. 
d) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia. 
e) Acordar la participació del Consorci en altres institucions, organismes i consorcis. 
f) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les finalitats i objectius 

del Consorci 
 
Article 15 
Funcionament i règim de sessions del Plenari de l’Assemblea general. 
15.1.  L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys com a  mínim. 
15.2.  L'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: 

a) A instància del seu President. 
b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 

15.3.  La convocatòria de les sessions de l'Assemblea general es farà per escrit amb el 
 corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels representants dels membres del 
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Consorci amb una antelació mínima de quinze dies. 
15.4.  La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit. 
15.5.  En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi 

constància. 
15.6.  Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com a mínim, 

un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es constituirà mitja hora 
després de la primera) serà suficient amb els membres presents. 

 
Article 16 
Adopció d’acords 
Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos expressats per trams de 
població i per demarcació, d'acord amb el que segueix: 
16.1  Tots els ens locals membres del Consorci estaran representats a l’Assemblea general en règim 

de Plenari i votaran per demarcacions. Cada demarcació tindrà un quart dels vots del Plenari 
de l'Assemblea general. 

16.2  Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest votaran dins del tram 
de població i de la demarcació a la que pertanyin en funció de la relació següent: 

 
- Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari de la 

votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 
- Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 

majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 
- Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat 

majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 
- Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat majoritari 

de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació. 
 
- Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants s'integren en el tram de 

població entre 10.001 i 30.000 habitants. 
 

16.3  Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva demarcació en funció de 
la següent relació: 

- Barcelona:75% 
- La resta de municipis: 25% 

16.4  Les entitats locals de la Demarcació no territorial votaran dins de la seva demarcació en funció 
de la següent relació: 

- Diputacions catalanes: 45% 
- Consells Comarcals: 45% 
- Àrea Metropolitana de Barcelona:10% 

 Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació de les 
 Diputacions i dels Consell Comarcals. 
16.5.  Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els Estatuts 
 obligaran als ens consorciats en la mesura que els afectin. 
16.6  En cas d'empat en el si d'una demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de població en el que 

la relació entre membres de dret i membres de fet sigui major en el moment  d'efectuar-se 
la votació. 

16.7  No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea General els ens locals que no estiguin al corrent 
de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci. 

 
Article 17 
Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada 
17.1.  La Comissió delegada de l’Assemblea general celebrarà una sessió cada dos anys com a 

mínim, coincidint amb l’any en que no se celebri sessió Plenària de l’Assemblea 
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 general. 
17.2  Si per acord del Consell d’Administració es resol convocar sessió plenària de l’Assemblea 

general l’any que correspondria sessió de la Comissió delegada, el Plenari actuarà en la seva 
condició d’òrgan superior i no serà necessària la convocatòria de la Comissió delegada. 

17.3  La Comissió delegada de l’Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària: 
a) A instància del seu President. 
b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració. 

17.4  La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de l'Assemblea general es farà per 
escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels seus membres amb 
una antelació mínima de quinze dies. 

17.5  La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per escrit.  
17.6  En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol mitjà del que hi hagi 

constància. 
17.7  Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència de, com  a 

mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria (que es  constituirà 
mitja hora després de la primera) serà suficient amb els membres presents. 

17.8  Els acords de la Comissió delegada s’adoptaran en les mateixes proporcions que els 
 indicats per al Plenari de l’Assemblea general. 
 
 
Capítol II - Del Consell d’Administració 
 
Article 18 
18.1.  Composició. 
 El Consell d’Administració del Consorci estarà format per un mínim de 16 i fins un màxim de 

38 electes locals elegits per l'Assemblea general, respectant sempre una igual representació 
de cadascuna de les demarcacions, d’acord amb la següent composició: 
- El President del Consorci 

 
- Els quatre Vice-presidents. 

 
- De quatre a vuit membres corresponents a la demarcació territorial Nord-est, un o dos per 

cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea. 
 

- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o dos per cada 
tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea . 
 

- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de Barcelona-Besòs. 
 

- Un mínim d’un i un màxim de nou electes locals, elegits per l’Assemblea General, entre 
els representants de les altres entitats locals territorials de la demarcació no territorial, 
amb el següent criteri: 

 
• D’un a quatre membres en representació de les Diputacions catalanes que s’hagin 

integrat en el consorci. 
• D’un a quatre membres en representació dels consell comarcals que s’hagin integrat 

en el consorci. S’assignarà un representant per cada tram de deu Consells comarcals 
amb un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un primer tram de 
deu Consells. 

• In membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense 

vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya. 
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18.2  El vot en el si del Consell d’Administració serà delegable i, en cas d'empat, correspondrà al 
President exercir el vot de qualitat. 

18.3  Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el 
Director general del Consorci, un representant de l'Associació Catalana  de Municipis i 
Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Article 19 
19.1  El Consell d’Administració tindrà les següents atribucions: 

a) Donar compliment als acords de l'Assemblea general en règim de Plenari i de Comissió 
delegada. 

b) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions establertes a la Llei 
i desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el pressupost aprovat. 

c) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis i la seva contractació conforme els 
Plans del Consorci. 

d) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les finalitats 
del Consorci i establir les contraprestacions a percebre. 

e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci. 
f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci. 
g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis. 
h) Aprovar les contractacions i concessions a partir del límit fixat per la normativa aplicable en 

matèria de contractació del Sector Públic. 
i) Formular la proposta de pressupost del Consorci, l'inventari, els balanços, els comptes de 

resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost. 
j) Adoptar els acords d'admissió dels nous membres. 
k) Realitzar totes aquelles activitats que l'Assemblea general li delegui i les que resultin 

d'aquests Estatuts. 
l) Nomenar el Director General. 
m) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern. 

19.2. El Consell d’Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos. 
 
 
Capítol III 
 
Del President 
 
Article 20 
Correspondrà al President: 

a) Representar el Consorci. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del Consorci i dirigir les 

deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat. 
c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci. 
d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar les 

disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
e) L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i el Consell d’Administració en 

matèries de les seves respectives competències. 
f) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i al Consell 

d’Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió dels òrgans 
col·legiats. 

g) Aprovar la liquidació del pressupost. 
h) Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa aplicable en matèria 

de contractació del Sector Públic. 
 

Article 21 

Dels vice-presidents 
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21.1  El President designarà quatre vice-presidents, un per cadascuna de les demarcacions 
 definides a l’article 11, que hauran de ser representants locals. 
21.2  Correspon a les Vice-presidències les funcions de substitució de la Presidència en els  casos 

d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. L’ordre dels vice-presidents a efectes 
de l’exercici de les funcions de substitució de la Presidència  serà determinat pel President 
del Consorci. 

21.3  Les Vice-presidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
 específiques que la Presidència els delegui. 
 
 
Capítol IV 
 
De la Comissió executiva 
 
Article 22 
 
22.1  La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre Vice-presidents del 
 Consorci amb l’assistència del Director general. 
22.2  Correspon a la Comissió executiva l’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves 

funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del Consorci. En aquest sentit, 
assistirà a la Presidència en la formació de l’ordre del dia de l’Assemblea general i del Consell 
d’Administració. 

22.3  Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar el President o el 
Consell d’Administració del Consorci. 

22.4  La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual. 
22.5  A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà necessària la 

presència del secretari, que serà d’assistència preceptiva en les sessions resolutòries per 
exercir les funcions delegades. 

 
 
Capítol V - Del Director General 
 
Article 23 
El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la 
condició de personal eventual del Consorci. 
 
Article 24 
El Director General tindrà les següents funcions: 

a) Dirigir i inspeccionar l'administració, el personal i els serveis del Consorci i fer executar els 
acords del Consell d’Administració. 

b) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la delegació que li 

atorgui el Consell d’Administració o el President i, amb el mateix límit, ordenar pagaments i 
aprovar contractes. 

d) Elevar una memòria anual de l'actuació del Consell d’Administració a l'Assemblea general. 
e) Assistir a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot. 
f) Altres funcions que l'Assemblea general o el Consell d’Administració li deleguin. 

 
 
TÍTOL III Règim de personal, patrimonial i econòmic 
 
Article 25 
El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats. El seu 
nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla i en la relació de llocs de treball 
aprovades per l’Assemblea general. 
La selecció de personal es farà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. El 
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Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats consorciades, en 
règim funcionarial o laboral. 
 
Article 26 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció seran exercits per funcionaris que desenvolupin aquestes 
funcions en algun dels Municipis consorciats i seran designats per acord del Consell d’Administració, 
vinculant-se al Consorci en règim d’acumulació de funcions en els termes establerts a la legislació 
aplicable. 
 
Article 27 
El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit al 
corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Consell d’Administració. 
 
Article 28 
28.1  Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 

a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi. 
b) Aportacions dels ens locals consorciats. 
c) Subvencions, ajudes i donatius. 
d) Productes del seu patrimoni. 
e) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis. 

28.2  Les aportacions econòmiques dels municipis del Consorci destinades al seu finançament es 
calcularan d'acord amb la participació de cada municipi en el tram de població i demarcació 
que li correspongui, de tal manera que cada demarcació haurà d'aportar una quantitat 
proporcional al pes del vot que té en el conjunt de la demarcació. 

28.3  Les aportacions econòmiques de les altres entitats territorials esmentades a l’article 2.2, es 
calcularan d’acord amb allò que disposi el conveni de cooperació a què es refereix l’article 3.3. 

 
Article 29 
29.1  L'Assemblea general, en règim de Plenari o de Comissió delegada, amb la proposta prèvia del 

Consell d’Administració, aprovarà un pressupost anual d'ingressos i despeses abans del 31 de 
desembre de cada any, per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent. Igualment, n'aprovarà les 
modificacions durant l'exercici. Si en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà 
prorrogat l'anterior. 

29.2  El règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local i 
altra normativa que en el futur es dicti sobre la matèria. 

 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre 
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i 
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en  pagaments. 

29.3 Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats 
depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la  que se’n 
derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 

29.4  La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general 

 
Article 30 
30.1 La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i un màxim de 
cinc vocals a designar per l’Assemblea general en règim de Plenari, entre representants els seus 
membres i que no formin part del Consell d’Administració. 
30.2  Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del Consorci en els termes 
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indicats del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
 
TÍTOL IV - Procediment de modificació dels Estatuts. Separació i dissolució del 
 
Consorci 
 
Article 31 
Procediment de modificació dels Estatuts 
El procediment de modificació dels Estatuts és el següent: 

- Aprovació inicial de la modificació estatutària per l’Assemblea General del Consorci. 
- Sotmetiment a informació pública durant 1 mes, amb publicació al DOGC i notificació als ens 

locals consorciats. 
- Cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. 

 
Article 32 Separació del Consorci 
32.1  La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que existeixi per fer-ho  una 

causa justa i la institució dissident estigui al corrent del seus compromisos adquirits i 
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.2  Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirar-se'n fins 
que existeixi un acord vàlid de l'Assemblea general que aprovi la retirada de l'organisme 
consorciat i aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de l'anualitat començada i/o 
fins que hagués acabat de pagar l'amortització dels serveis. 

 
Article 33 
Dissolució del Consorci 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels 

seus membres. 
33.2  L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns 

pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions 
existents. 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Intervé el senyor alcalde per dir: És una modificació que ens proposa el mateix Consorci per 
l’adaptació dels propis Estatuts. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
10 - DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL T-15, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS 
GENERAL. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Incoat expedient per aprovar la modificació de l’Ordenança “Núm. T-15 Taxa per la utilització privativa 
o els aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministrament d'interès general” d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’adequar-la a la sentència 
del TJUE de 12 de juliol de 2012 i a les sentències del Tribunal Suprem de 10 d’octubre de 2012 i 15 
d’octubre de 2012 pel que fa al servei de telefonia mòbil.  
 
Vist  l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, adoptat en sessió de data 27 de febrer de 2014, al Ple municipal proposo adoptar els acords 
següents: 
 
PRIMER - Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa municipal 
Núm. “T-15 Taxa per la utilització privativa o els aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general”, en els termes següents: 
 
Es modifica el títol del Capítol VI quedant amb el següent redactat: 
 
“Capítol VI. Quota tributària” 
 
Es modifica el títol del Capítol VIII quedant amb el següent redactat: 
 
“Capítol VIII. Règim de Declaració i ingrés” 
 
Es deroga el capítol IX i tots els articles que l’integren: articles 9è, 10è, 11è, 12è, 13è. 
 
Es modifica la numeració del capítol X passant a ser el capítol IX. 
 
Es modifica la numeració de l’article 14è que passa a ser l’article 9è. 
 
Es modifica la disposició final SEGONA quin text íntegre segueix: 
 
  “ SEGONA - La modificació d’aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació de la 
seva aprovació definitiva, i se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació 
expressa.“ 
 
SEGON - Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 
l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, els acords precedents a informació pública i audiència de 
les persones interessades per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, de 
manera que en aquest període les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
TERCER - Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords 
adoptats restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor alcalde: Bé, aquesta és una modificació d’un des aspectes de 
l’Ordenança. Els hi resumeixo breument: vostès saben que fa uns anys vam aprovar una modificació a 
efectes de que tributessin, es creies una taxa per l’aprofitament radioelèctric per part de les 
companyies de telefonia mòbil, com s’aprovaven a altres municipis del nostre país i del nostre Estat. 
 
En aquell moment aquella Ordenança va ser recorreguda per les diferents empreses de telefonia 
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mòbil, en alguns casos en primera instància havien tingut sentència favorable que s’havia procedir a 
recórrer, però l’any passat va haver una sentencia del Tribunal de Justícia a la Unió Europea on 
declarava aquesta taxa, tal com estava configurada a l’Estat espanyol, no ajustada al dret comunitari i, 
per tant, deixava sense efecte. 
 
L’únic que fem ara és que regularitzem la situació, la traiem de l’Ordenança fiscal perquè si la 
continuaven mantenint, teòricament, hauríem de fer unes previsions d’ingressos sobre aquesta taxa 
que no són tampoc reals.  
 
Aquí l’únic que fem és una qüestió, si volen, merament tècnica, però és adaptar-ho a la situació 
jurídica que abans els hi he exposat.  
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
dir que nosaltres en aquest puny i el següent ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres seguirem la pauta i també ens abstenim a aquesta i 
la pròxima. 
 

*-*-* 
 
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 dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals PP (1) i PxC (1) . 
 
 
 
 
11 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIA 
PUBLIQUES MUNICIPALS I DE L’ORDENANÇA FISCAL T-14, REGULADORA DE LA MATEIXA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 13 de gener de 2014, pel qual es 
va aprovar inicialment la imposició de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 
les vies públiques municipals i de l’Ordenança fiscal T-14, reguladora de la mateixa. 
 
Vist l’escrit d’al·legacions formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’Ajuntament de Tortosa, presentat en data 21 de febrer de 2014, dins del corresponent període 
d’informació pública. 
 
Vist l’informe emès en data 26 de febrer de 2014 pels serveis tècnics municipals que ha estat 
fiscalitzat per la Intervenció general municipal. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 27 de 
febrer de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar íntegrament la al·legació única formulada pel grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, presentada en data 21 de febrer de 2014, envers 
l’acord adoptat pel Ple en sessió de 13 de gener de 2014 pel qual es va aprovar inicialment la 
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imposició de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals i de l’Ordenança fiscal T-14, reguladora de la mateixa, per no considerar-se oportú estimar-
la. 
 
Segon - Aprovar definitivament la imposició de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals i de l’Ordenança fiscal T-14, reguladora de la mateixa, 
sense variació respecte de l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió de 13 de gener de 2014. 
 
Tercer - Publicar al BOP de Tarragona l’aprovació definitiva de la imposició de la taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals i el text íntegre de 
l’Ordenança fiscal T-14 reguladora de la mateixa.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor alcalde: Com saben, fa unes setmanes vam portar al Ple la creació 
d’aquesta Ordenança a efectes de que si és l’ajuntament qui acaba gestionant la zona blava, 
poguéssim cobrar per aquest servei. No es tractaria, simplement, de fer un preu públic o un preu com 
hi havia fins ara, sinó que quan és l’Ajuntament qui ha d’ingressar aquests diners, aquesta retribució 
es materialitza a través d’una taxa. 
 
Això és el que vam aprovar, vam mantenir el mateixos preus que hi havia fins ara, per tant, no hi havia 
modificació. L’única modificació que vam fer és que com modificàvem també l’Ordenança de 
circulació, que després veurem, per possibilitar de que en lloc d’haver una hora i mitja es pugui estar 
fins a dos hores, vam procedir a aquesta aprovació. 
 
A això, en un aspecte que no era modificat però que jurídicament es podia presentar, el PSC va 
presentar unes al·legacions a la taxa per establir una nova anul·lació, un nou preu d’anul·lació de la 
denúncia. Preu d’anul·lació de la denúncia que, com saben, fins ara és de 3€ i en les al·legacions es 
demanava que fossin de 8€ i que això es podria fer una vegada sobrepassat el temps límit que hi 
havia actualment per anul·lar la denúncia. Per tant, al llarg del dia un podria anul·lar per 8€, tenint el 
cotxe aparcat durant tot el dia, podia procedir a anul·lar la sanció. 
 
Dir-los que no compartim la proposta perquè els hi vull recordar, al menys per part d’aquest grup polític 
i em penso que en la globalitat la filosofia de la zona blava no és recaptatòria, sinó que la filosofia de 
la zona blava és regular l’aparcament i generar rotació en aquest aparcament. Si deixem anul·lar al 
llarg del dia, ficant 5 cèntims, i anul·lar al cap del dia sense haver tocat el cotxe la sanció, si tu estàs 
aparcat tot el dia i vas canviant el tiquet, tens que pagar 7€ i per 1€ més et podries evitar les 
molèsties de moure el cotxe, de canviar el tiquet i no genera rotació. 
 
Per tant, com que l’objectiu de la zona blava és generar rotació i que puguis anul·lar-lo al llarg del dia, 
sigui el preu que sigui, el que sí que generarà és major recaptació però menor rotació, nosaltres 
entenem que s’ha de desestimar en aquesta proposta i també la proposta que fan després en relació 
a l’Ordenança de circulació. És per això que s’aprova de forma definitiva, tal com s’havia plantejat 
anteriorment. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: També, el grup d’Esquerra Republicana a Tortosa s’absté. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Entenc que fem els dos punts junts, o els farem separats? 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no. Bé, ho fem separats si volen, fem la discussió 
conjunta, però fem la discussió conjunta i llavors la votació ja la farem després. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Val, molt bé. 
 
Bé nosaltres, evidentment, votarem en contra, tal com vam manifestar a la Comissió d’Espai Públic. 
 
L’important que crec és que els ciutadans potser coneguin que aquestes al·legacions que ha presentat 
el nostre grup municipal, explicar-les com nosaltres les hem vist, no? i, per tant, explicaré la primera, 
està al voltant del temps màxim previst per anul·lar la denúncia d’estacionament en zona blava, que 
actualment és d’una hora.  
 
Han estat molts ciutadans que ens han dit que el temps resulta de vegades insuficient, ja que la zona 
blava és utilitzada per moltes persones que efectuen gestions administratives i comercials que poden 
durar més temps, per exemple, quan un entra a l’Ajuntament a fer una gestió administrativa, de 
vegades no sap el temps que podrà estar i, per tant, en moltes ocasions no sap si podrà resoldre 
aquell tràmit o no, amb la qual cosa li va el temps just. 
 
Per aquesta demanarem poder anul·lar les denuncies per excés del temps, és a dir, anular la multa 
sense donar lloc a sanció en dos hores en comptes de una.  
 
Aquesta no entenc que sigui cap barbaritat ni cap cosa estranya. Vostè diu que és recaptatori, però jo 
entenc que recaptatori seria imposar la multa al cap d’una hora, la sanció, i en canvi nosaltres pensem 
que passar dels 3€, d’una hora a dues hores no ho és tant. 
 
Recordem també que potser el temps per estar estacionat d’hora i mitja, que de vegades no és 
suficient també, que és el temps màxim, però aquí no hi entrem. 
 
Pensem que la nostra al·legació estava molt ben fonamentada i potser també pensem que clar, que 
aquí passa el mateix que quan vam presentar les 31 al·legacions a les ordenances, no?, que no se’ns 
en va acceptar cap. 
 
En quan a la segona, demanem incloure una nova anul·lació. Es tracta d’aquells vehicles que han 
excedit l’anul·lació d’aquestes dues hores, que ara es queda en una , i que poguessin pagar vuit euros i 
que això evités la sanció dins de les vuit hores següents a la que figura al butlletí de denuncia. 
D’aquesta manera podríem evitar molts tràmits administratius i burocràtics i moltes molèsties als 
ciutadans. O sigui, vol dir que en passar les dos hores encara puc anul·lar la denuncia en les vuit 
següents, pagant vuit euros.  
 
Clar, vostès ens diuen que és per rotació de vehicles. Home clar, però és que hi ha zones de la zona 
blava com el carrer Rosselló, o la Ronda Docs, o l’estació que rotació de vehicles no n’hi ha perquè 
estan buits, perquè no hi ha vehicles i, per tant, entenc que la rotació sí que és zero aquí. 
 
I la tercera al·legació que demanàvem era canviar el redactat de l’article 40.2 en que s’especificava 
com l’Ajuntament determinarà l’establiment de les zones blaves, és a dir, quins carrers podran ser que 
sí i quins no. 
 
Nosaltres pensem que es tracta d’una decisió de gran pes polític local i que hauria de ser discutida en 
aquest penari. I que deixa la porta oberta a d’altres possibilitats, bé sigui o bé per Junta de Govern o  
per Decret d’Alcaldia i, per tant, entenem que nosaltres voldríem que es consultés i es debatés aquí en 
aquest si. 
 
Per tant, entenc que deixa la porta oberta a poder fer noves ampliacions. Espero que no, esperem que 
no. Per aquests motius nosaltres vam presentar aquestes al·legacions que podrien ser perfectament 
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aprovades. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies. Comencem per aquí, ja li dic jo que no hi 
haurà ampliacions de zona blava i si les han d’haver vindrien a aquest Ple, per tant, això no li ha de 
preocupar.  
 
En quant al tema dels temps, o sigui, fa una mescla i aquí jo crec que no sé si ens entendrem. Tots 
coincidim que la zona blava és per generar aparcaments de rotació. Jo crec que fins aquí estem tots 
d’acord. La mesura de les 8 hores és innovadora però no genera rotació, ja s’ho pot mirar per on 
vulgui, no genera rotació i, per tant, si un vehicle pot estar durant 8 hores estacionat, que n’acaben 
essent les màximes possibles, entenem que no té sentit.  
 
Si hi ha algun lloc que no hi ha rotació, el que haurem de fer, si entenem que això s’ha de mantenir en 
el temps, és traure la rotació i traure la zona blava. Però li vull recordar que a tota Tortosa avui la zona 
blava, que està col·lapsada, quan es va implantar no hi havia rotació. Per tant, que a tota Tortosa jo 
pugui anul·lar durant 8 hores la multa amb 8€, amb 10 o amb 12 no té absolutament sentit. 
 
Quan diu que hi ha temps insuficient per fer les gestions, jo li vull recordar que actualment era d’una 
hora i mitja. Amb aquesta modificació que hem fet ara, que sembla que no ho ha entès, això passa a 2 
hores. Passa a 2 hores, és a dir, un podrà ficar 2 hores i si se sobrepassa les 2 hores, des de que li 
fica la sanció podrà fer 1 hora per anul·lar-ho, per tant, té 3 hores, és més que suficient. I si un sap que 
ha d’aparcar més de 3 hores també té altres alternatives a la ciutat que pot utilitzar. 
 
Quan diu el d’anul·lar-ho en 1 hora, en 2 hores en lloc d’1, doncs li torno a dir el mateix: i perquè en 2?, 
en 3, en 5, les que siguin, ara, l’objectiu és: rotació. I si la zona blava l’objectiu és rotació i que la gent 
que vingui a Tortosa pugui aparcar no té, des de la nostra òptica, cap tipus de sentit les propostes que 
efectuen i la prova és que aquestes propostes tampoc no s’han plantejat mai al Ple amb anterioritat, 
mai, mai. I la zona blava fa molts anys que s’està aplicant. 
 
I no li vull dir perquè no he tingut temps de consultar-ho, però jo diria que a molts pocs municipis has 
de poder anul·lar-ho amb 8 hores la zona blava, és una innovació. Si es tracta d’innovar potser sí que 
innovaríem, ara, col·lapsaríem la zona blava, per tant, nosaltres entenem que no té sentit i, per tant, 
mantenim la proposta tal com s’ha plantejat. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU, tres vots en 
contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC, i sis abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC 
(1).  
 
 
 
 
12 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. 5/2014. CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista la modificació pressupostària crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos i baixes de 
crèdits sol·licitada, i vist l'informe d'Intervenció, i atès el dictamen de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals de data 27 de febrer, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
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Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb 
nous ingressos i baixes de crèdits, d'acord amb el següent detall: 

 

Nou ingrés    

Descripció Concepte Projecte Import 

Quotes d’urbanització 39610 2014-2-IMA-1 235.127,56 

 
 

Crèdit extraordinari     

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Urbanització sector Pont Tirant lo Blanc IMA-15100-60900 2014-2-IMA-1 235.127,56 BBVA 
 
 

Baixes  de crèdits     

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Projectes de modernització INF-92000-62602 2007-2-INF-1 1.294,10 BCL 

  2009-2-INF-7 1.652,66 CAM 

  2009-2-INF-1 18.000,00 CAM 

Inversió nova en sistemes informàtics INF-92000-62601 2009-2-INF-1 927,19 CAM 

Total …...........................................   21.873,95  

 
 

Crèdit extraordinari     

Descripció Aplicació Projecte Import Agent 

Aplicacions informàtiques INF-92000-64100 2014-2-INF-1 21.873,95 
BCL - 1.294,10 

CAM – 20.579,85 
 
 
Segon - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense 
que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense 
cap mes tràmit.  ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor alcalde: Simplement, és un tema tècnic, si volen, i és dotar un crèdit 
extraordinari a efectes de poder executar unes obres a una unitat d’actuació a la Raval, donat que 
l’empresa que ho havia de fer, una empresa que pertany a un grup financer, no ho fa. I els hi hem 
“incautat” la garantia i, independentment de que ens reservéssim una vegada fetes aquestes 
actuacions, canviar el sistema d’actuació o no en aquella unitat d’actuació, ara l’únic que fem és dotar 
de crèdit pressupostari en base a aquest ingressos que ja s’han materialitzat, és a dir, que ja han 
ingressat a la caixa de l’Ajuntament aquest crèdit extraordinari, per a que la gent ens entengui, la part 
d’urbanització de l’entorn de la nova Escola de Sant Llàtzer es pugui finalitzar. Està molt avançada 
però falten alguns detalls i amb aquest crèdit extraordinari procedirem a la seva finalització. 
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Entenc que és un tema també conegut que ja van dictaminar en comissió informativa. 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
13 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’AFECTACIÓ DELS INGRESSOS AL PROJECTE 
DE DESPESA “PLA DE FOMENT DE TURISME”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vista l'addenda al conveni entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Ocupació per a la realització d'un Pla de foment 
turístic i que arriba fins l'any 2014, i que contempla les següents aportacions: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Ajuntament  50.000,00 120.000,00 120.000,00 70.000,00 360.000,00 

Generalitat 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00 

Despesa corrent 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 140.000,00 

Inversió 160.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 400.000,00 

 
Atès que la signatura del conveni suposa el compromís per part de l'Ajuntament tant d'aportar la part 
que li correspon com d'executar la despesa i atès que l'aportació de la Generalitat a aquest projecte es 
troba afectada al mateix. 
 
Vist l'informe - proposta del director d’àrea de Serveis Centrals. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 27 febrer de 2014. 
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD: 
 
Afectar els ingressos que financen l'aportació de l'Ajuntament de l'any 2014 a la despesa corresponent 
al  projecte de Pla de foment de turístic. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Exposa la proposta el senyor alcalde: El Pla de foment del turisme és un Pla co-finançat entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. I el que es tracta és d’afectar concretament amb 
aquests ingressos, amb el que fa referència al pressupost del 2014. Ja ho vam fer en pressupostos 
d’exercicis anteriors i ho fem ara. 
 

*-*-* 
 
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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14 - DICTAMEN D’APROVACIÓ I DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 
MUNICIPAL RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN 
LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA TAXA 
PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, formulades pels contribuents que més 
endavant es relacionen en els annexos I i II del present acord. 
 
Vistos els corresponents informes, favorables i desfavorables - aquests darrers motivats per no trobar-
se entre els supòsits de bonificació que determina l’article 7è de la corresponent Ordenança fiscal -, 
emesos pels serveis tècnics municipals, la referència dels quals s’inclou en els annexos I i II del 
present acord. 
 
Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, així com l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. T-5, reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex I del 
present acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 27 de 
febrer de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions o obres que es 
relacionen en l’annex I del present acord. 
 
Segon - Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, als contribuents que es relacionen en l’annex I del 
present acord. 
 
Tercer - Denegar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions 
o obres, així com les corresponents bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques als contribuents que es 
relacionen en l’annex II del present acord, per no trobar-se en cap dels supòsits previstos en l’article 
7è. de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
així com l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. T-5, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Quart - Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, indicant-los-hi 
els recursos pertinents. 
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ANNEX I 
 

NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra % Bonif Ref.  Serveis Tècnics  IMA 

A08099459 Cortefiel S.A. Pl de la Pau, 2 50 I URB/2013116102213 

47822171L David Garcia Campanals Pujada Barranc, 13 JS 90 I URB/101277102513 

40922938G Quevedo Gil, Juan Josep Mompou Duart, 25 50 I URB/2012406102413 

I: Impost 

 

ANNEX II 
 

NIF Cognoms i noms Ubicació de l’obra Ref.  Serveis Tècnics  IMA 

H43935071 Ctat Propietaris Sant Roc, 10 Pintor Gimeno, 7  URB/20132511023 

47822737X Sanchez Samarra, Ivan Avda Catalunya, 32 URB/2013171102113 “ 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar que al punt aquest, al 14è i al següent, al 15è, ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: La mateixa dinàmica. Ens abstenim als dos punts. 
 
 

*-*-* 
 
 
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 dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals PP (1) i PxC (1) . 
 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
15 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 13 de gener de 2014, pel qual es 
va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de circulació. 
 
Vist l’escrit d’al·legacions formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’Ajuntament de Tortosa, presentat en data 21 de febrer de 2014, dins del corresponent període 
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d’informació pública. 
 
Vist l’informe sobre les al·legacions presentades, emès en data 26 de febrer de 2014 per la Policia 
Local. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Espai Públic, emès en sessió de 27 de febrer 
de 2014. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, mitjançant escrit presentat en data 21 de febrer de 
2014, envers l’acord adoptat pel Ple en sessió de 13 de gener de 2014 pel qual es va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal de circulació, pels motius següents: 
 
a) Per no considerar-se oportú estimar-les, les al·legacions primera i tercera. 
 
b) Per no ser congruent amb la finalitat de rotació de vehicles, l’al·legació segona. 
 
Segon - Aprovar definitivament l’Ordenança municipal de circulació, sense variació respecte de l’acord 
d’aprovació inicial adoptat en sessió de 13 de gener de 2014. 
 
Tercer - Publicar al BOP de Tarragona l’aprovació definitiva de l’Ordenança de circulació de vehicles, 
amb el seu text íntegre.  ” 
 

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

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA 
 
Seguidament es procedeix a tractar els assumptes no inclosos a l’ordre del dia:  
 
 
16. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El passat divendres 28 de febrer es va aprovar el nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, contra el 
qual l’Ajuntament de Tortosa va presentar al·legacions en considerar que representa un greu perjudici 
per al tram baix del riu Ebre, especialment al Delta de l’Ebre, en els àmbits mediambiental, econòmic i 
social. El nou Pla estableix un cabal mínim insuficient per garantir la preservació dels ecosistemes del 
delta i posa en risc el futur del sector primari.  
 
Aquest Pla s’ha elaborat sense atendre els criteris científics i tècnics del Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CTSE), l’organisme consultiu i de participació en el marc del qual 
es va elaborar una proposta de règim hídric de mínims que el Pla de Conca hauria d’incloure per 
salvaguardar el delta de l’Ebre.  
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En aquest Pla no s’han tingut en compte els criteris del CTSE ni les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Tortosa, la Generalitat de Catalunya i altres administracions i entitats del territori. 
 
Per tot plegat, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa aprova la següent Declaració Institucional: 
 
1. Rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat en considerar que atempta contra els 

interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l’Ebre, especialment en el tram 
final del riu Ebre i el seu delta. 

 
2. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï mantenint la seva oposició a l’esmentat Pla i 

procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d’evitar la seva aplicació. 
 
3. L’Ajuntament de Tortosa procedirà a oposar-se políticament i jurídica al Pla, ja sigui directament o 

afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats. 
 
4. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts 

Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE).  

 
 
 

Ferran Bel i Accensi 
Alcalde de Tortosa 

 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM de CiU 

 
 

Antoni Sabaté Ibarz 
Portaveu del GM del PSC 

 
 

Josep Felip Monclús Benet 
Portaveu del GM d’ERC 

 
 

Jordi Jordan Farnos 
Portaveu del GM d’Iniciativa Entesa 

 
 

Xavier Dalmau Salvia 
Portaveu del GM del PP 

 
 

Jordi Casanova Panisello 
Portaveu del GM de PxC 

 

 
Tortosa, Terres de l’Ebre, 3 de març de 2014”  
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació el senyor Alcalde anuncia aquest assumpte no inclòs a l’ordre del dia d’avui: Abans de 
passar a l’apartat de propostes dels grup municipals, el 16è punt de l’ordre del dia passa a ser la 
declaració institucional sobre la qual hem votat la urgència i la qual ve signada per tots els portaveus 
dels diferents grups municipals. 
 
Tindrà cada portaveu un minut per fer una intervenció breu, que és el que hem pactat, però en tot cas, 
si volen jo ja els hi estalvio el que és estrictament la literalitat dels acords, no llegiré la part 
introductòria, però l’Ajuntament de Tortosa aprova la següent declaració institucional: 
 
Ú, rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat en considerar que atempta contra els 
interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l’Ebre, especialment en el tram final 
del riu Ebre i el seu delta. 
 
Dos, demanar al Govern de la Generalitat que continuï mantenint la seva oposició a l’esmentat Pla i 
procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d’evitar la seva aplicació. 
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Tres, l’Ajuntament de Tortosa procedirà a oposar-se políticament i jurídica al Pla, ja sigui directament o 
afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats. 
 
Quart, traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts 
Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE). 
 
Ve subscrit pels diferents portaveus i per jo mateix en la meva condició d’alcalde de la ciutat. 
 
Per fer una reflexió breu entorn a aquesta Declaració institucional, cadascú de vostès té la paraula. Bé, 
cadascú no, cadascun dels portaveus. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, de forma 
molt breu perquè la declaració és molt clara i és molt evident. Simplement, sí que m’agradaria 
demanar que de la mateixa manera que aquí a l’Ajuntament de Tortosa hem arribat a un acord tots, 
que es pugui arribar també a totes les poblacions de l’Ebre i que totes les entitats, associacions, 
organitzacions, siguin del tipus que siguin, també facin costat i caminéssim tots junts en aquest tema 
que és bàsic, que és el de salvar el Delta. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, en principi 
nosaltres doncs bé, doncs ja està, està firmat i estem d’acord amb això, el que passa és que..., una 
petita queixa, una petita queixa en el sentit de que això se’ns fica davant de la taula recent arribats 
aquí a l’Ajuntament i entrats a la Junta de Portaveus, no? 
 
Jo demanaria que en altres casos, doncs, es pogués donar un temps suficient per estudiar el tema i 
parlar-lo amb qui convingui parlar, bé, per decidir el que hi ha que fer, cosa que ja s’ha decidit, ja està 
clara, no? 
 
També jo vull deixar aquí clar que, com totes les lleis, i ho deia abans respecte a la Llei del món local, 
el tema del Pla de conca, doncs, té aspectes positius i aspectes negatius. No tot és dolent. Jo crec que 
hi ha que veure la part positiva i la part negativa, parlar-ne i resoldre el negatiu per a que sigui positiu. 
No obstant, nosaltres hem signat la declaració. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, tal i com hem comentat 
abans a la Junta de Portaveus, aquest cap de setmana el meu grup per una qüestió d’agenda vam 
tenir la possibilitat de reunir-nos amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre i, per tant, jo mateix els hi 
vaig proposar de fer-los-hi arribar aquesta proposta per a que avui, atenent que hi ha aquest Ple 
ordinari del mes de març, ens poguéssim pronunciar en contra del Pla hidrològic. 
 
La proposta que finalment avui aquí acordem, aquesta proposta institucional és un acord de mínims. 
Des del nostre grup municipal, des d’Iniciativa, voldríem que hi haguessin més elements com, per 
exemple, el rebuig clar als bancs d’aigües que es preveu a la Llei d’avaluació ambiental, o el rebuig 
també a l’ús del canal Xerta, si finalment acaba de ser un canal per portar aigua a València, però 
també entenem que l’única formula en funció del reglament d’aquest Ajuntament per a que avui es fes 
aquesta aprovació, havia de tenir el suport de tots els grups municipals i, per tant, donem suport a 
esta manifestació en contra d’aquest Pla de conca que, tal i com recull aquesta declaració, atempta 
des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista del futur econòmic, des del punt de vista 
social a les nostres comarques i, a més a més, que crec que també és molt important, s’ha fet sense 
tenir en compte els criteris científics i tècnics que la pròpia Comissió de Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre ve exigint o ve demanat des de fa molt de temps. 
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Per tant, donarem suport a aquesta declaració i esperem que la lluita, com sembla ser que ara 
comencem, torni a reiniciar-se amb força per defensar el nostre territori. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Esquerra Republicana de Catalunya, sempre i ja abans en 
l’intent de Pla hidrològic va donar suport, perquè no podia ser d’altra manera, a la forma de pensar i 
entendre majoritàriament l’actuació davant d’aquest intent d’endur-se l’aigua del riu, va donar suport, 
va ficar com a condició per donar suport al Govern del Partit Socialista en aquell moment de l’Estat 
espanyol que es derogués, així es va acabar fent per part del Partit Socialista. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya fins ara ha donat, dóna suport a totes les accions que siguin 
necessàries per a que aquest disbarat, disbarat des del punt de vista no d’interessos econòmics, sinó 
del Partit Popular i dels que li donen suport, sinó disbarat des del punt de vista del mètode científic de 
recerca a propòsit del cabals ecològics que ha de tenir el riu a la desembocadura. 
 
Dons bé, donarem suport totalment a la societat civil i al que els científics han aconsellat, per tant, 
hem votat i hem signat que sí a aquesta declaració. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies. Certament, el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
del Govern del Partit Popular, aprovat pel Consell de Ministres divendres i publicat, ja publicat, el dia 1 
de març, el dissabte, és una amenaça cap a la supervivència del Delta, la seva economia, les persones 
que hi viuen. El Pla fixa un nou cabal insuficient, absolutament insuficient. 
 
El Pla s’ha aprovat sense consens i no té en compte els informes científics i tècnics, tant per la 
quantitat fixada com per la no inclusió de diferències entre anys secs, moderats o humits. 
 
El Pla vulnera de manera flagrant també la Directiva marc de l’aigua comunitària  i és contrari a la 
Nova Cultura de l’Aigua i, per tant, no té en compte variables claus com l’establiment de cabals 
ecològics que garanteixin el bon estat ecològic del riu. 
 
Per tant nosaltres donarem suport, com no pot ser d’una altra manera, a la declaració institucional, 
suport al moviment ciutadà, suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, ja que el nostre grup 
municipal, el nostre partit sempre ha estat a favor de la Nova Cultura de l’Aigua tot recordant, com ara 
deia el company d’Esquerra Republicana, que el governs progressistes i d’esquerres han estat claus 
en la lluita contra el transvasament del riu Ebre, derogant-lo i modificant la Llei del Pla hidrològic 
nacional i establint importants inversions en matèria mediambiental a les Terres de l’Ebre.  Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el passat estiu 
ja vam aprovar una declaració semblant després de com va ser aprovat pel Consejo del Agua el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre i avui, malauradament, tornem a portar una nova declaració al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Com ha explicat ja l’alcalde, malauradament, el passat divendres vam patir una nova agressió com a 
país, el fet de tenir un Pla hidrològic de la conca de l’Ebre que afecta i molt al tram final del Delta, al riu 
i a totes les Terres de l’Ebre en definitiva. 
 
Se’ns han rebutjat les al·legacions presentades per l’Ajuntament, les al·legacions presentades per la 
Generalitat, s’ha fet sense absolut ni diàleg ni consens i, per tant, el que hem volgut és aprovar aquest 
Pla que, a més a més d’arribar tard incomplint directiva europea, a més a més una agressió per al 
nostre territori. 
 
Per tant, una vegada més, des d’aquí celebro que aquesta vegada també per unanimitat de 
l’Ajuntament de Tortosa, puguem portar a terme aquesta declaració institucional, aquesta declaració 
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de rebuig dient no a un Pla hidrològic que és nefast per al riu, per al Delta, en definitiva, és nefast per 
a tot el nostre país. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. Jo sí que voldria fer dos 
matisacions per acabar en to constructiu, les dos d’alguna forma relacionades. 
 
El senyor Dalmau expressava la seva queixa en quant a que això s’havia acordat avui en Junta de 
Portaveus. Efectivament, la virtut d’aquesta Declaració institucional és que es fa el primer lectiu 
després de l’aprovació del Pla. Segurament cap Ajuntament ha tingut temps de fer-ho perquè no ha 
hagut plens. 
 
Els hi he de dir que aquest cap de setmana sí que és veritat que el senyor Jordan ho va dir 
públicament, ho vaig llegir jo als diaris, demanant una declaració institucional. És veritat que no en 
Junta de Portaveus, sinó ja aquest matí havia passat una proposta que anava més enllà del que és 
estrictament la Declaració institucional i també és veritat que saben que jo els hi plantejat que per 
incorporar-ho al Ple volia, requeríem que tots estiguéssim d’acord per fer la Declaració institucional, 
perquè sinó és una altra cosa però no és una Declaració institucional i que, per tant, hem fet un 
plantejament estrictament del Pla hidrològic de conca i la seva aprovació, que del text que havíem 
preparat també hem rebut algun suggeriment per part del senyor Dalmau, que tots els portaveus hem 
acceptat en ànims de que es pugui procedir, cosa que agraïm, jo agraeixo a tots els portaveus, tant als 
que proposaven les modificacions com aquells que les acceptaven, el senyor Jordan deia que volia 
més coses, segur que tindrem ocasió d’incorporar aquestes coses, segur que si la Plataforma té una 
proposta i ens la fa arribar a tots els grups polítics també la incorporarem o la fan arribar com una 
moció popular també la incorporarem. Serà el moment de parlar de bancs d’aigua, de modificació de 
la Llei de tramitació ambiental, d’altres qüestions que allí es plantejaven, però avui jo crec que 
l’important és, una vegada més, la unanimitat de l’Ajuntament de Tortosa, de tots els grups polítics i jo 
crec que aquest és un missatge clar en quant a rebuig al Pla de conca, perquè al fi i al cap a la 
ciutadania de Tortosa qui la representem són els 21 regidors. Hi ha altres institucions o hi ha altres 
associacions o hi ha altres comunitats o organismes que poden representar a una part. A tot el 
municipi de Tortosa el representem els 21 regidors i regidores que ens asseguem aquí i tots hem 
acordat, per unanimitat, fer aquesta Declaració institucional que no genera cap tipus de dubte i que jo 
crec que també ha de servir, algú de vostès ho apuntava, també ho recordava el senyor Jordan, per a 
que siguin altres ajuntaments i altres institucions del territori que puguin seguir la mateixa línia. 
 
En tot cas, agrair-los a tots vostès les seves intervencions i el seu recolzament a aquesta iniciativa. 

 
*-*-* 

 
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 
El senyor alcalde fa la següent explicació: Passem a les mocions dels grups municipals. Hem de dir 
que, com he avançat abans, aquí hi havia tres propostes que dequeien en tant en quant havien quedat 
subsumides en un punt anterior. Si no veig malament, són les propostes que figuren a l’ordre del dia 
amb el número 16, que és la proposta del PSC en relació a la Llei 27/2013; la número 19, la proposta 
d’ERC en base a la mateixa qüestió, i la número 23, que és la proposta d’Iniciativa també en relació a 
la mateixa moció. Té raó, la 18, la 18; la 19 és d’un altre grup polític. 
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Per tant, la 16, la 18 i la 23 decauen i ja ni les plantejarem i, per tant, anem a iniciar aquest torn de 
propostes dels grups municipals per la proposta número 17, que continuarà essent la 17 ja que hem 
inclòs al punt 16è la Declaració institucional. És la proposta del grup municipal del Partit Popular de 
resolució envers al posicionament de l’Ajuntament de Tortosa en favor de les entitats socials de la 
ciutat. Té la paraula el senyor Dalmau. 
 
Saben que d’acord amb el que vam decidir en Junta de Portaveus, el proposant té 5 minuts i després 
hi ha un torn de portaveus de 3 minuts per posicionar-se. 

 
 

*-*-* 
 
 
17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE RESOLUCIÓ ENVERS AL POSICIONAMENT 
DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN FAVOR DE LES ENTITATS SOCIALS DE LA CIUTAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular: 
 
“ En temps de crisi com la que vivim, les entitats socials són refugi on moltes persones hi troben 
recolzament i ajuda. Però, molts cops abans de donar hi ha que rebre i en aquest equilibri la 
ciutadania té un paper fonamental. Per això, en els darrers anys, s'ha incrementat el nombre de 
persones que, amb generositat, han cedit el seu temps i recursos per atendre les peticions d'ajuda de 
les entitats socials. Els voluntaris són un recurs fonamental per al correcte funcionament d'aquestes 
entitats. Son, en la seva majoria, persones jubilades que disposen de temps, coneixements i 
experiència suficients per portar la direcció i gestió d'elles. Són gent participativa, compromesa, 
capacitada, motivada, polivalent i amb valors. Cal agrair profonament el seu esforç. 
 
Aquestes entitats socials, sempre s'han caracteritzat per l’austeritat, aprofitant al màxim els recursos 
dels que disposen per donar resposta a les necessitats que per proximitat i treball a peu de carrer 
detecten. Avui, és més important que mai, tendir ponts entre l'Administració, les empreses i la societat 
en general amb aquestes entitats socials, amb l’objectiu d'ajudar a qui ho esta passant malament. La 
vulnerabilitat ha deixat d'entendre de condicions i, avui, són diverses les causes que poden col·locar 
una persona en una situació de necessitat social: atur, família monoparental, joves en dificultats, 
persones grans, discapacitats, immigrants ... 
 
Tot l’exposat recomana la redacció de la moció present i l’aprovació dels següents acords per part del 
Ple de l’Ajuntament de Tortosa 
 
ACORDS 
 
Primer - Reclamar al Govern municipal el màxim suport a les entitats socials, de tipus logístic, 
administratiu, econòmic i de cessió i/o lloguer de locals. 
 
Segon - Promoure els valors de generositat, compromís i solidaritat per conscienciar la societat que 
poden ajudar, implicar-se i col·laborar amb les entitats socials i iniciatives solidaries. 
 
Tercer - Realitzar campanyes específiques per promoure aquests valors i sensibilitzar la població 
envers les persones que més ho necessiten. 
 
Quart - Elaborar un la de voluntariat, conjuntament amb el sector, per promoure, fomentar i reconèixer 
l’acció voluntària i premiar el compromís, la responsabilitat i la solidaritat dels voluntaris. 
 
Cinquè - Enfortir el paper de les entitats socials en l’elaboració i presa de decisions que afectin a les 
polítiques contra la pobresa i per a la inclusió social així com en la prestació de serveis. 
 
Sisè - Promoure el suport, des de l’àmbit empresarial, de projectes relacionats amb la inclusió activa 
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de les persones més vulnerables, creant canals i xarxes necessàries que fomentin la cooperació entre 
l'Administració local, el sector empresarial i les organitzacions que treballen amb col·lectius en risc 
d'exclusió social. 
 
Setè - Seguir treballant en la inclusió social de la comunitat gitana en àmbits claus con són l’accés al 
treball, l’educació, la vivenda i la salut mitjançant programes específics per a la formació i treball de 
les persones gitanes en risc d'exclusió “. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier 
Dalmau i Salvia: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo seré ràpid i sintetitzaré l’exposició 
de motius d’aquesta moció en el sentit de que, bé doncs, en temps de crisi com la que estem vivint, 
una crisi duríssima, les entitats socials són refugi on moltes persones hi troben recolzament i ajuda. 
 
Dintre d’elles, amb un paper fonamental en el seu funcionament, estan els voluntaris que són un 
recurs fonamental per al correcte funcionament d’aquestes entitats. Són, en la seva majoria, persones 
jubilades que disposen de temps, coneixement i experiència suficient per portar la direcció i gestió 
d’elles. Són gent participativa, compromesa, capacitada, motivada, polivalent i amb valors. Cal agrair, i 
agraïm nosaltres, profundament el seu esforç dintre i al capdavant d’aquestes entitats socials. 
 
Entitats socials que sempre s’han caracteritzat per l’austeritat, aprofitant al màxim els recursos dels 
que disposin per donar resposta a les necessitats que per proximitat i treball a peu de carrer detecten.  
 
Avui en dia, la vulnerabilitat ha deixat d’entendre de condicions i avui són diverses les causes que 
poden col·locar a una persona en una situació de necessitat social. Causes com l’atur, famílies 
monoparentals, joves amb dificultats, persones grans, discapacitats, immigrants, etc., etc., que tenen 
que anar en molts de cops i en molts de moments a demanar l’ajut i el suport d’aquestes entitats 
socials. 
 
En virtut d’això, proposem al Ple d’aquest Ajuntament els següents acords: 
 
Primer, reclamar al Govern municipal el màxim suport a les entitats socials. 
 
Segon, promoure els valors de generositat, compromís i solidaritat per conscienciar la societat que 
poden ajudar, implicar-se i col·laborar amb les entitats socials i iniciatives solidaries. 
 
Tercer, realitzar campanyes específiques per promoure aquests valors i sensibilitzar la població envers 
les persones que més ho necessiten. 
 
Quart, elaborar un Pla de voluntariat, conjuntament amb el sector, per promoure, fomentar i reconèixer 
l’acció voluntària i premiar el compromís, la responsabilitat i la solidaritat dels voluntaris. 
 
Cinquè, enfortir el paper de les entitats socials en l’elaboració i presa de decisions que afectin a les 
polítiques contra la pobresa i per a la inclusió social, així com en la prestació de serveis. 
 
Sisè, promoure el suport, des de l’àmbit empresarial, de projectes relacionats amb la inclusió activa de 
les persones més vulnerables, creant canals i xarxes necessàries que fomentin la cooperació entre 
l'Administració local, el sector empresarial i les organitzacions que treballen amb col·lectius en risc 
d'exclusió social. 
 
Setè i final, seguir treballant en la inclusió social de la comunitat gitana en àmbits claus con són 
l’accés al treball, l’educació, la vivenda i la salut mitjançant programes específics per a la formació i 
treball de les persones gitanes en risc d'exclusió 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, senyor 
Dalmau, des del nostre grup municipal la veritat és que pensem que tot això ja fa anys que s’està fent 
a la ciutat. Tot això que proposa la moció ja fa molt temps que ho veiem a la ciutat. La veritat, senyor 
Dalmau, és que aquesta moció, si m’ho permet, amb tots els respectes, em sembla totalment 
oportunista i més encara venint del Partit Popular, una formació que el que ha fet des de governa és 
retallar prestacions, retallar ajudes, retallar salaris, però ull, això sí, apujar impostos, tots. 
 
Per altra banda, tampoc no acabem d’entendre aquesta referència que fa a la comunitat gitana. La 
comunitat gitana, un patriarca d’una comunitat gitana d’una població molt important de Catalunya que 
no citaré, però sí que citaré textualment el que va dir aquest patriarca perquè va sortir a la premsa i, 
per tant, com que va sortir a la premsa, doncs, sense anomenar-lo a ell directament, sí que li diré el 
que va dir.  
 
Va demanar defensar a la bona gent de casa, paios i gitanos de casa, i expulsar als gitanos de fora. El 
patriarca va afegir que la gent sàpiga diferenciar entre els gitanos de casa i els gitanos de fora. 
 
Per tant senyor Dalmau, no donarem suport a aquesta moció perquè cap de les coses que proposa és 
una novetat i perquè em sembla bastant, bastant oportunista. Ens abstindrem, gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc dir que la 
filosofia general d’aquesta moció que és la de donar suport a les entitats socials de la ciutat, a Càritas, 
a la Creu Roja, a les diferents ONG’s que hi ha, etc., ens sembla, evidentment, en principi positiu. Però 
clar, el problema és que això ve des d’una formació política, des del Partit Popular que està fent 
precisament tot el contrari en aquests moments a nivell de l’Estat espanyol.  
 
Per tant, és cert que de manera simbòlica podem suport. A més a més, moltes de les coses que vostè 
demana aquí ja s’ha fet, s’està fent i històricament s’ha fet per part d’aquest Ajuntament i, per tant, no 
entenem com vostè, no?, que representa a un partit que a nivell de l’Estat està precisament causant 
més desigualtat social que mai i precisament aprofitant la crisi per a que les coses vagin malament. 
 
Vostè parla dels valors de la solidaritat, i jo li pregunto: vostès són solidaris quan augmenten els 
impostos a les classes mitges, a la classe treballadora i no l’augmenten als risc, cosa que fan al 
contrari, que els ho rebaixen. I li he de recordar que segons dades oficials aquest any 2013 hi ha 
56.000 multimilionaris més a Espanya i, en canvi, hi ha més de 3.000.000 de persones més pobres?  
 
Vostès augmenten l’IVA, vostès augmenten l’IRPF, vostès augmenten les taxes als universitaris, vostès 
no lluiten contra els paradisos fiscals, vostès no lluiten contra els 80.000 milions d’euros que les grans 
empreses defrauden segons el sindicat dels tècnics d’Hisenda. 
 
A més a més, vostès parlen de valors, dels valors de la corrupció, que està de manera estructural a 
molts dels dirigents del seu partit. Parlen també de valors i no parla de les mentides que els seus 
dirigents han fet, que van dir que no retallarien en Sanitat, que no retallarien en Educació, que no 
retallarien en pensions, que no rebaixarien els drets dels treballadors i van aprovar la reforma laboral 
que ha fet que el 10% dels salaris baixin, de mitjana.  
 
Per tant, no podem suport a una moció que ve de la seva formació política perquè precisament està 
fent tot el contrari i està fent que totes aquestes entitats socials tinguin més feina perquè l’Estat no 
està essent just i vostès, en definitiva, el que estan fent és aprofitar aquesta crisi per tornar a un 
model ja superat, que era el model de la justícia social, que és el que teníem ara, vostès estan tornant 
al model de la caritat i de la beneficència que nosaltres, evidentment, ens neguem. 
 
Per tant, no donarem suport a aquesta moció perquè ve d’un partit que està fent tot el contrari i ens 
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abstindrem perquè sí que entenem que les entitats socials, per culpa seva precisament, tenen més 
feina que mai. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, aquesta és una moció o una declaració, diria el nostre grup, de bones intencions, de quedar bé. 
Però no observem una proposta concreta, no hi ha una proposta concreta, només podríem fer, 
podríem fer això, podríem fer allò... Proposta concreta cap, ni una. 
 
Parlen de suport a les entitats socials, de promoure valors, d’enfortir el paper de les entitats socials,  
de seguir treballant en la inclusió social de la comunitat gitana. Tot això doncs està bé, però no fa molt 
de “rato” dèiem com el Govern del PP va aprovar una llei que suposa, de facto, una retallada de 
competències als ajuntaments i, entre elles, les dels serveis socials, o sigui, quina congruència, que 
suposa un important retrocés dels serveis que poden donar els ajuntaments.  
 
Sembla que hagin entrat aquesta moció per rentar-se la cara davant la ciutadania. El que proposen bé, 
és una declaració d’intencions, per tant, ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
vagi per endavant que sí, que recolzarem la seva moció que avui presenta el Partit Popular. I la 
recolzarem pel fons, perquè considerem essencial la tasca que estan fent moltes entitats socials per 
pal·liar la situació real de molts tortosins i tortosines. 
 
La recolzarem perquè sabem que en la majoria d’ocasions aquestes entitats s’estan enfrontant als 
problemes amb una ajuda completament insuficient per part de les administracions, essent 
conscients del gran treball que realitzen les persones que dia a dia, de forma completament altruista 
posen el seu treball, el seu esforç i inclús a vegades el seu patrimoni a disposició dels altres. Aquesta 
tasca és admirable i no podem per menys que, des d’aquí, reconèixer a tots i cadascun dels membres 
d’aquestes entitats la tasca que fan i moltes gràcies.  
 
Però dit això, no acceptem la doble moral del Partit Popular. Un partit que s’ha doblegat al mercat i que 
ha implantat les majors retallades en els serveis públics en la història de la democràcia. Un Partit 
Popular que, juntament amb Convergència i Unió retalla tot allò que es pot retallar i ha condemnat a 
moltes famílies a la pobresa.  
 
Estem d’acord en promoure generositat, compromís, solidaritat, però aquest valors, senyor Dalmau, 
s’han de promoure primer en l’Administració pública, i vostès estan fent el contrari. Valors sí, serveis 
públics sobretot, beneficència no. Aquest no és el nostre model. 
 
La lluita per la Justícia social, senyor Dalmau, és una lluita de tots. De tots i, en primer lloc i al 
capdavant, les administracions públiques. En primer lloc dels serveis socials municipals que vostès 
volen retallar amb la reforma de la Llei local que abans hem parlat. 
 
La Justícia social és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes, és un dret que considerem 
irrenunciable i que pot ser complementat per les entitats socials, però no es pot descarregar en 
aquestes allò que ha de ser obligació de les administracions. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Dalmau, 
compartim molts dels arguments dels portaveus que ens han precedit, en tant que ens fa una moció 
que creiem que no aporta res de nou, simplement és per quedar bé dient allò que ja s’està fent des de 
fa molts i molts anys per aquest Ajuntament. 
 
En tot cas, a més a més, ens demana coses que, tal i com hem dit abans i d’acord amb la Llei 
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aprovada per l’Estat pel que fa a la LRSAL que abans hem aprovat interposar recurs inconstitucional 
perquè moltes de les coses que ens està dient aquí no les podríem portar a terme, o no les podrem 
portar a terme si aquesta Llei continua vigent, per tant, ens està fent una declaració d’intencions que 
no porta enlloc i, a més a més, no respon al que el Partit Popular en definitiva fa allà on està 
governant. 
 
Però en tot cas, com entenem que és una cosa que s’està fent i per a que no ens digui que ho 
rebutgem, perquè entenem que ho estem portant a terme des del Govern, li aprovarem perquè 
nosaltres estem treballant conjuntament amb les entitats socials, creiem amb les entitats socials i, per 
tant, estem treballant amb elles per tirar diferents iniciatives a la nostra ciutat, perquè elles també 
col·laboren amb l’Ajuntament i ens demanden aquelles coses que necessiten per tal de poder tirar 
endavant les seves activitats. 
 
Un dels exemples de col·laboració pot ser la fira de la solidaritat, per exemple, que ens suposa 
l’objectiu de poder visualitzar i donar coneixement d’aquelles entitats que estan treballant a la nostra 
ciutat, aquelles entitats socials. O també a l’aposta pel voluntariat pel que fa al programa 6-16, per tal 
de poder donar suport als infants, a les famílies, als adolescents que així ho necessiten. Formen part 
del Pla integral del poble gitano perquè entenem també que tenim que poder treballar amb aquest 
col·lectiu per tal de millorar la situació, a banda de les diferents col·laboracions amb entitats com Creu 
Roja, com Blanquerna, com Atzavara, com Càritas amb la casa d’acollida o el menjador social, amb les 
entitats per la xarxa per la convivència, amb totes les entitats socials de la ciutat perquè creiem que és 
la forma també de treballar i la forma que hem treballat sempre en aquest Ajuntament i, sobretot, 
l’aposta que hem fet aquest Govern. 
 
Per tant, tot i que no entenem aquesta moció, tenint en compte el que vostè ens ha dit abans i tenint 
en compte com està actuant el Partit Popular, aquest Govern, aquest grup municipal li donarà suport. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors i regidores, bé, 
agrair a Convergència i unió i al Partit dels Socialistes el seu vot positiu i també a Plataforma per 
Catalunya, a Iniciativa i a Esquerra la seva abstenció. 
 
Anem a veure, el problema, jo trobo, és que estem a un Ajuntament municipal, a Tortosa, l’Ajuntament 
de Tortosa; el que faci el Partit Popular a nivell estatal, bé doncs escolti, quina culpa tenim nosaltres, 
no?, a veure, no? Vull dir, ells fan el que volen, i ho fan bé, i nosaltres aquí ens hem d’atendre a la 
situació municipal. El que no podem estar sempre és dir. com han aprovat aquesta Llei local, tot el que 
vostès plantegen a nivell municipal, oh!, això és un desastre i no ens ho creiem i tot això, no? 
 
Jo represento aquí al Partit Popular de Tortosa i el Partit Popular de Tortosa, bé doncs escolti, planteja 
unes coses que moltes, és veritat, jo que he de negar perquè és una cosa evident, moltes de les 
mesures ja estan portades, algunes molt ben portades per l’Ajuntament, i bé, però no deixa de ser bo 
recordar la situació de persones, la tasca de voluntaris i també el treball que porten les entitats socials 
per veure si es pot dinamitzar més el suport de l’Ajuntament cap a totes elles. Gràcies a tots. 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3) i 
PP (1) i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), 
I-ET-E (2) i PxC (1). 
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18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RECLAMAR LA SUSPENSIÓ 
TEMPORAL DE LA LLICÈNCIA D’OBERTURA I ACTIVITAT D’ÚS DE LA MESQUITA SITUADA AL POLÍGON 
“PLA DE L’ESTACIÓ” I CONDICIONAR EL SEU FUTUR A UNA CONSULTA CIUTADANA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
 
“ Atès que la Llei catalana de centres de culte no pot obligar als Ajuntaments a fer una mesquita i que 
aquesta decisió és d'autonomia municipal i que a Tortosa ha estat presa pel Govern municipal de CiU i 
sense comptar amb l'opinió ciutadana. 
 
Atès que des de fa molt temps, tant les forces de seguretat com els serveis d’intel·ligència  espanyols, 
europeus i americans estan advertint que Catalunya és el major centre mediterrani d'activitats radicals 
islamistes, com fa pocs mesos va recordar la senyora Angela Merkel al president Rajoy. 
 
Atès que aquests mateixes forces de seguretat i serveis d’intel·ligència adverteixen que les mesquites 
són centres d'adoctrinament islàmic on es predica l’odi a occident, als jueus i als  cristians, la 
discriminació de la dona i la supremacia islàmica. 
 
Atès que amb càmera oculta s'han pogut gravar "perles" com: "la ment de la dona és deficient i 
incompleta", "es necessiten dos testimoni de dona per compensar el testimoni d'un home", "hem  
d'obligar-les a portar el mocador/vel islàmic des dels deu anys i copejar-les si no ho porten", "heu de 
viure (els musulmans) com un Estat dins de l'Estat fins que us feu amb el control", "volem  aplicar les 
lleis islàmiques i anul·lar les elaborades per l'home", "els musulmans no han de conformar-se amb 
viure en un Estat que no sigui l'Estat islàmic total". 
 
Atès que la mesquita de Tortosa ha creat problemes des d’abans de la seva obertura provocant 
queixes dels empresaris i comerciants de la zona i de la mateixa comunitat islàmica per sorolls i 
molèsties al no estar degudament insonoritzada. 
 
Atès que no hi han controls d'accés que permetin conèixer la quantitat de persones que estan en el  
seu interior. 
 
Atès que no existeix un cablejat elèctric resistent al foc i que en cas d’incendi podria acabar sent un 
desastre gravíssim. 
 
Atès que hauria de tenir cambres higièniques per a cada sexe i estar adaptades a persones  
discapacitades. 
 
Atès que els problemes amb els empresaris i veïns de la zona es repetiran cada setmana, en ser la  
mesquita la que ha d'estar insonoritzada i no la resta dels locals i que l’ocupació il·legal de l'espai 
públic, que com adverteix la llei, "ha d'evitar l’impacte derivat de l'acumulació de persones en els 
accessos i en l’exterior dels locals" i que això ja es va poder veure el primer dia de funcionament. 
 
Atès que la llei atorga a l’alcalde la potestat d'ordenar el tancament de locals de concurrència pública 
que incompleixin les normes. 
 
Atès que la gran majoria de grups municipals estem d'acord en que una consulta ciutadana és el millor 
reflex de la democràcia directa, però que aquesta consulta ha de ser legal i contemplada en la 
legislació vigent. 
  
El grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) proposa al Ple l'adopció dels següents acords:  
 
1 - Suspendre immediatament i de forma temporal la llicència d’obertura i la d'activitat d'ús de la 
mesquita situada al polígon "Pla de l'Estació" per no complir la normativa vigent sobre instal·lacions 
exigides per garantir la seguretat i la insonorització del local. 
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2 - Convocar com més aviat millor una consulta ciutadana totalment legal i com a exemple de 
democràcia directa perquè els ciutadans majors d'edat, empadronats a Tortosa i amb nacionalitat 
espanyola puguin decidir el futur de la mesquita, amb una pregunta clara i senzilla: "Voleu una 
mesquita a Tortosa?" El resultat de la consulta, pactant un percentatge de participació mínima, serà 
concloent i definitiu per al futur de la mesquita, passant al tancament definitiu o a l'eliminació de la 
suspensió temporal de llicencia i activitat. 
 
3 - Comunicar, de forma immediata i telemàtica, els acords a la comunitat islàmica de Tortosa i 
Roquetes, a la comunitat islàmica de Catalunya, al Departament d'Interior de la Generalitat i a tota la 
ciutadania mitjançant la seva publicació en tota la premsa local i comarcal. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal PxC, senyor Jordi Pere 
Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, no fa gaire temps, la senyora 
Joana Ortega deia que la Llei catalana de centres de culte no pot obligar als ajuntaments a fer una 
mesquita i que aquesta decisió és d’autonomia municipal i que aquí a Tortosa ha estat pressa pel 
Govern municipal sense comptar amb l’opinió dels ciutadans. 
 
També cal recordar, i ja ho hem dit aquí alguna vegada, que des de fa molt de temps, tant les forces de 
seguretat com els serveis d’intel·ligència espanyols, europeus i americans, estan advertint que 
Catalunya és el major centre mediterrani d’activitats radicals islamistes, com fa molts pocs mesos la 
senyora Merkel va recordar al president Rajoy. 
 
També volem recordar que aquestes mateixes forces de seguretat i serveis d’intel·ligència adverteixen 
que les mesquites són centres d'adoctrinament islàmic on es predica l’odi a occident, als jueus i als  
cristians, la discriminació de la dona i la supremacia islàmica. 
 
Atès que hi ha diverses gravacions amb càmera oculta on es poden escoltar perles com les següents:  
"la ment de la dona és deficient i incompleta", "es necessiten dos testimoni de dona per compensar el 
testimoni d'un home", "hem  d'obligar-les a portar el mocador o vel islàmic des dels deu anys i copejar-
les si no ho porten", "heu de viure, els musulmans s’entén, com un Estat dintre de l'Estat fins que us 
feu amb el control", "volem  aplicar les lleis islàmiques i anul·lar les elaborades per l'home" i una altra i 
ja amb aquesta acabo, encara que en podríem dir moltes més, però no tinc més temps: "els 
musulmans no han de conformar-se en viure en un Estat que no sigui l'Estat islàmic total". 
 
 
També volem recordar, canviant una mica el tema, és que aquesta mesquita de Tortosa ha creat 
problemes des d’abans de la seva obertura, provocant queixes dels empresaris i comerciants de la 
zona i de la mateixa, curiosament, comunitat islàmica per sorolls i molèsties al no estar degudament 
insonoritzada. 
 
No hi ha cap tipus de control d'accés que permeti saber la quantitat de persones que hi ha dins. 
També sembla ser que no hi ha un cablejat elèctric resistent al foc i que en cas d’incendi podria 
acabar essent un desastre d’enormes proporcions. 
 
També sembla ser que haurien de tenir cambres higièniques per a cada sexe i estar adaptades a 
persones  discapacitades. I també volem recordar que aquest, tots aquests problemes amb els veïns, 
això passarà cada setmana, perquè aquesta mesquita no està insonoritzada i són ells qui han 
d’insonoritzar, no els locals que estaven allí abans que ells. 
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També i una cosa molt concreta, i això ja es va poder veure el primer dia que van obrir, és que jo no sé 
la gent que hi havia dintre, però fora n’hi havia tanta o més que dintre, quan això la Llei diu que “s’ha 
d’evitar l’impacte derivat de l'acumulació de persones en els accessos i en l’exterior dels locals". 
 
La Llei atorga a l’alcalde la potestat d'ordenar el tancament de locals de concurrència pública que 
incompleixin les normes. I tenint en compte que la gran majoria de grups municipals estem d'acord en 
que una consulta ciutadana és el millor reflex de la democràcia directa, com passa a altres llocs 
d’Europa amb molta tradició democràtica, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al 
Ple l'adopció dels següents acords:  
 
Primer, suspendre immediatament i de forma temporal la llicència d’obertura i la d'activitat d'ús de la 
mesquita situada al polígon "Pla de l'Estació" per no complir la normativa vigent sobre instal·lacions 
exigides per garantir la seguretat i la insonorització del local. 
 
Segon, convocar com més aviat millor una consulta ciutadana totalment legal i com a exemple de 
democràcia directa perquè els ciutadans majors d'edat, empadronats a Tortosa i que tinguin dret a vot 
a l’Estat espanyol, amb el qual volem corregir un error que hi havia, puguin decidir el futur de la 
mesquita, amb una pregunta molt clara i molt senzilla: "Voleu una mesquita a Tortosa?" El resultat de 
la consulta, podem parlar un percentatge mínim de participació, serà concloent i definitiu per al futur 
de la mesquita, passant o bé al tancament definitiu o a l'eliminació de la suspensió temporal de 
llicencia i activitat, sempre i quan arreglin les deficiències que ja hem dit. 
 
I tercer i final, comunicar de forma immediata i telemàtica els acords a la comunitat islàmica de 
Tortosa, a la comunitat islàmica de Catalunya, al Departament d'Interior de la Generalitat i a tota la 
ciutadania mitjançant la seva publicació a tota la premsa local i comarcal. Gràcies. 
 

 
*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb 1 vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC, i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) 
i PP (1). 
 
 
 
 
19 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE RESOLUCIÓ ENVERS ELS PROBLEMES 
D’ESTACIONAMENT A LA CIUTAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular: 
 
 
“ Les ordenances d'aparcament (o de regulació d'aparcaments) estableixen zones on l’usuari pot 
adquirir un bitllet per poder estacionar el seu vehicle, establint-se un temps màxim 'estacionament en 
funció de la quantitat pagada. Amb aquestes zones es pretén un aprofitament màxim de les places 
d'aparcament facilitant la rotació dels vehicles, especialment a les zones cèntriques de la ciutat, on 
l’aparcament suposa un greu problema pels conductors. Normalment (així ocorre a Tortosa), 
l’Ajuntament cedeix la seva gestió (i recaptació) a una empresa privada qui controla els vehicles 
aparcats en aquestes zones blaves, així com el procediment de denuncia a qui infringeix la normativa, 
amb personal específicament encarregat d'aquesta feina (controlador). L'obtenció del tiquet 
d'estacionament es realitza mitjançant màquines expedidores instal·lades per aquesta funció prop de 
les zones d'estacionament. És el sistema conegut com zona blava o O.R.A. (Ordenança per la 
Regulació dels Aparcaments). (encara que podria gestionar-lo per si mateix, directament o mitjançant 
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una empresa municipal). 
 
En aquest sistema, l’Ajuntament cedeix (encara que podria gestionar-lo per si mateix, directament o 
mitjançant una empresa municipal), mitjançant un contracte i el pagament d'un cànon, a una empresa 
mercantil privada la gestió, control i recaptació de les zones blaves. Els ingressos que originen 
aquestes zones blaves són importants i les despeses baixes, per tant els beneficis obtinguts per 
l’empresa concessionària son alts, essent un negoci força cobdiciós. 
 
No obstant, des de la visió comercial i ciutadana es generen dos punts de vista: primer, el sistema 
permet una rotació de les places d'aparcament força beneficiós per al comerç mentre que, per altra 
part, perjudica (malgrat els horaris o dies sense zona blava) als veïns dels barris de la ciutat que tenen 
zones blaves en els seu carrers. Cal buscar una solució que equilibri el cànon que rep l’Ajuntament de 
l’empresa adjudicatària, les necessitats rotatòries del comerç i, especialment, el benefici de la 
ciutadania, representada pels veïns dels barris on hi han zones blaves. 
 
Tot l’exposat recomana la redacció de la moció present i l’aprovació dels següents acords per part del 
Ple de l’Ajuntament de Tortosa 
 
ACORDS 
 
Primer - Proposem la creació d’àrees d'estacionament o zones verdes, convivint amb les actuals zones 
blaves i en funció de dos categories d'usuaris: els residents i els no residents. Els primers, són els 
empadronats a Tortosa i, a més, residents de fet en el barri on es crea una zona verda i els no 
residents que seran la resta. 
 
Els residents podran estacionar gratuïtament el vehicle en la zona verda del seu barri de residència de 
fet, sense duració de temps, exhibint un distintiu de resident (elaborat, entregat i controlat pel 
Ajuntament). En les zones verdes dels altres barris i en totes les zones blaves han d'obtenir el tiquet en 
el parquímetre corresponent abonant la taxa corresponent al color (verd o blau) de la placa 
d'aparcament que obtingui. Això suposa que les places d'estacionament verdes son gratuïtes en el 
barri de residència i a una taxa menor (o no) en els altres barris de la ciutat mentre que, si la plaça 
d'estacionament es blava, tant en barri propi com en un altre, es pagarà la taxa fixada per l’empresa i 
regint, a més, les circumstancies que es puguin negociar amb ella, per exemple, dies i hores sense 
pagament. 
 
Els no residents podran estacionar els seus vehicles en totes les places d'estacionament (verdes i 
blaves) exhibint el tiquet obtingut en el parquímetre del color corresponent a la plaça d'estacionament, 
amb les limitacions que puguin establir-se. 
 
Cal definir aquest sistema que planteja, a més dels avantatges citats anteriorment, altres com que la 
gestió pot seguir estan controlada pel mateix personal actual o, en definitiva, dóna altres marges i 
aspectes d'actuació profitosos per a tots els interessats que cito per ordre de prioritat: la ciutadania, 
l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària. En aquest sentit, proposem assignar zones verdes, a taxes 
reduïdes, per a centres d'atenció pública sanitaris, d’ensenyament, etc., per als seus treballadors i, 
alhora, per els usuaris. 
 
Segon - Per altra part, proposem reduir en un 10% la taxa de la zona blava actual, ampliar els temps 
d'aparcament en les zones on hi ha serveis públics de gran ús (CAP's, clíniques, Base, Hisenda ...) i, 
també, reduir les zones blaves ampliades al barri del Temple, així com, les tardes i dissabtes al de 
Ferreries, poden convertir-les, en el seu cas, en zones d'aparcament verd. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier 
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Dalmau i Salvia: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, l’exposició de motius que aquí hem 
plantejat diu que les ordenances d’aparcament estableixen zones on l’usuari pot adquirir un bitllet per 
poder estacionar el seu vehicle, establint-se un temps màxim d’estacionament en funció de la 
quantitat pagada. Amb aquestes zones es pretén un aprofitament màxim de les places d’aparcament, 
facilitant la rotació dels vehicles, especialment a les zones cèntriques de la ciutat on l’aparcament 
suposa un greu problema per als conductors. 
 
Amb aquest sistema l’Ajuntament cedeix, encara que podria gestionar-lo per si mateix, directa o 
mitjançant una empresa municipal, cedeix mitjançant contracte i el pagament d’un cànon a una 
empresa mercantil privada la gestió, control i recaptació de les zones blaves. 
 
Els ingressos que originen aquestes zones blaves són important i les despeses baixes, per tant ,els 
beneficis obtinguts per l’empresa concessionària són alts, essent un negoci força cobdiciós. 
 
No obstant, des de la visió comercial i ciutadana es generen dos punts de vista: primer, el sistema 
permet una rotació de les places d’aparcament força beneficiós per al comerç, mentre que per altra 
part perjudica, malgrat els horaris o dies sense zona blava, als veïns dels barris de la ciutat que tenen 
zones blaves en els seus carrers. 
 
Cal buscar una solució que equilibri el cànon que rep l’Ajuntament de l’empresa adjudicatària, les 
necessitats rotatòries del comerç i especialment el benefici de la ciutadania representada pels veïns 
dels barris on hi ha zones blaves. 
 
Per tant, plantegem al Ple d’aquest Ajuntament dos acords: 
 
Primer, crear zones, àrees d'estacionament o zones verdes, convivint amb les actuals zones blaves i en 
funció de dos categories d'usuaris: els residents i els no residents. Els primers, són els empadronats a 
Tortosa i, a més, residents de fet en el barri on es crea una zona verda i els no residents seran la resta. 
 
Els residents podran estacionar gratuïtament el vehicle en la zona verda del seu barri de residència de 
fet, sense duració de temps, exhibint un distintiu de resident, que estarà elaborat, entregat i controlat 
pel Ajuntament. En les zones verdes d’altres barris i en totes les zones blaves han d'obtenir el tiquet en 
el parquímetre corresponent, abonant la taxa corresponent al color (o verd o blau) de la plaça 
d'aparcament que obtingui. Això suposa que les places d'estacionament verdes són gratuïtes en el 
barri de residència i a una taxa menor, o no, en els altres barris de la ciutat mentre que, si la plaça 
d'estacionament es blava, tant en barri propi com en un altre, es pagarà la taxa fixada per l’empresa i 
regint, a més, les circumstancies que es puguin negociar amb ella, per exemple, dies i hores sense 
pagament. 
 
Els no residents podran estacionar els seus vehicles en totes les places d'estacionament, tant verdes i 
blaves, exhibint el tiquet obtingut en el parquímetre del color corresponent a la plaça d'estacionament, 
amb les limitacions que puguin establir-se. 
 
Cal definir aquest sistema que planteja, a més dels avantatges citats anteriorment, altres com que la 
gestió pot seguir estan controlada pel mateix personal actual o, en definitiva, dóna altres marges i 
aspectes d'actuació profitosos per a tots els interessats que cito per ordre de prioritat: la ciutadania en 
primer lloc, l’Ajuntament en segon i l’empresa adjudicatària en tercer. En aquest sentit, proposem 
assignar zones verdes per exemple, i a taxes reduïdes, per a centres d'atenció pública sanitaris, 
d’ensenyament, etc., tant per als seus treballadors com, alhora, per els usuaris. 
 
I el segon acord que proposem al ple, que ja no va directament relacionat amb la moció que hem 
presentat, és el següent: Per altra part, proposem reduir en un 10% la taxa de la zona blava actual, 
proposem ampliar els temps d'aparcament en les zones on hi ha serveis públics de gran ús, en els 
CAP's, en les clíniques, a Base, etc., i  també proposem reduir les zones blaves ampliades al barri del 
Temple, així com les tardes i dissabtes al de barri de Ferreries podent, en el seu cas, convertir-les en 
zones d'aparcament verd. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidores, senyor 
Dalmau, el nostre grup municipal sempre hem defensat i així ho hem dit aquí ja no sé quantes 
vegades, que el que cal en el tema de la zona blava és tornar a l’anterior situació en quant al número 
de places afectades i als horaris de pagament, amb el tema del cas de Ferreries és realment aberrant. 
Sempre hem dit també que calia baixar la taxa, el preu que té aparcar a la zona blava. 
 
De fet, aquesta proposta que vostè ens porta, senyor Dalmau, hi ha una part que és nova que és el 
tema de la zona verda, que ens sembla bé, ho veiem amb molt bons ulls i, per altra banda, el tema de 
la zona blava. El tema de la zona blava és repetitiu perquè aquí s’ha portat moltes vegades i el Govern 
l’ha rebutjat sempre. No sé si avui hi haurà un canvi de forma, cosa que dubto pel que veig al senyor 
alcalde. Tot i així, tindrà el nostre vot favorable. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, certament el problema de 
l’aparcament és una de les qüestions que a la nostra ciutat fa anys, fa temps, jo diria que ja és 
històric, s’ha de solucionar. I també certament jo crec que durant els últims anys i diferents governs 
han intentat buscar, precisament, solucions en aquest sentit. 
 
En els últims anys hi ha alguns encerts, com per exemple la construcció de diferents aparcaments 
dissuasius a les afores de la ciutat, que des del nostre grup municipal hem reconegut a l’equip de 
Govern quan s’han tirat endavant, però també considerem que hi ha  o ha hagut diferents errors. Un 
dels errors al nostre entendre, per exemple, va ser la construcció de l’aparcament soterrat al Carrilet, 
que de tots és conegut que sempre està buit, quan s’hagués pogut construir en altres lloc on sí que 
era més necessari; o també podem parlar de pàrquings que han desaparegut i que s’han esfumat, 
com l’aparcament soterrat a la plaça del Rastre, com l’aparcament que s’havia de fer a Renfe i que 
havia de solucionar els grans problemes d’estacionament a la nostra ciutat, o l’aparcament que també 
finalment l’equip de Govern de Convergència i Unió ha desestimat a la plaça de l’Estadi. Per tant, ha 
hagut errors, ha hagut encerts.  
 
Des del nostre grup municipal hem presentat en vàries ocasions diferents propostes, diferents 
mocions. Vam parlar, per exemple, de la zona verda que vostè comentava, com a mínim a la zona del 
Rastre, perquè també era una demanda de l’Associació de Veïns. Hem, també, dut a terme aquí a 
l’Ajuntament la presentació d’una moció demanant la retirada de l’ampliació de la zona blava, tant a 
Ferreries com al Temple, i també hem proposat, també en aquest Ple, que la zona de Renfe que està 
en desús entre l’avinguda Generalitat i l’estació es pugui convertir tot aquell espai tan gran com a zona 
d’aparcament precisament per buscar solucions. 
 
La realitat és que la majoria absoluta de Convergència i unió ens ha tombat sempre aquestes 
propostes i, per tant, no han pogut prosperar. Per tant, nosaltres davant la seva proposta, la 
compartim, votarem a favor però molt ens temem que, una vegada més, ens trobarem amb el no de 
l’equip de Govern. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Vostès plantegen solucions en aquesta moció als 
problemes de mobilitat ciutadana en cotxe. En alguns aspectes de la moció pensem que tenen raó, tot 
i que implantar el que vostès proposen segurament generaria moltes dificultats. 
 
Però Tortosa té, igual que altres ciutats, un problema de mobilitat que ve de donar preponderància o 
preferència a la mobilitat en cotxe i per això ens trobem amb tots aquests problemes que ara 
analitzem. 
 
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que caldria organitzar la mobilitat pensant en 
afavorir la salut de les persones, dels ciutadans de Tortosa. I això ho fan a altres llocs, només cal 
pensar en els Països Baixos, Holanda, Bèlgica, Dinamarca. Allí el que es prioritza és el desplaçament 
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no en cotxe, sinó en bicicleta, a peu o en transport públic. 
 
Per tant, nosaltres donem suport abstenint-nos a aquesta moció perquè pensem que el que s’hauria 
de fer és pensar en una mobilitat que fos cardiosaludable.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, vagi per endavant que votarem que sí a aquesta moció. 
 
I votarem que sí perquè, entre altres coses, és una moció que nosaltres al mes d’abril ja vam 
presentar en aquest plenari. I és el mateix que aquest grup socialista li va demanar per activa i per 
passiva a l’alcalde i a l’equip de Govern en el Ple extraordinari per a resoldre el contracte de la zona 
blava i del pàrquing del Rastre que ja no es farà. 
 
Per aquesta raó li agraïm al Partit Popular, com ja vam fer-ho amb Iniciativa per Catalunya, que recolzi 
les nostres posicions i les nostres mocions que hem fet en aquest plenari.  
 
Però la votarem a favor, no tan sols perquè el PSC ja ho ha dit fa temps, sinó perquè, com tantes 
vegades li hem repetit a l’equip de Govern, que l’ampliació de la zona blava per a nosaltres és un 
absolut  fracàs del Govern municipal. 
 
L’ampliació no funciona, ho hem repetit moltes vegades, només fa falta mirar l’ocupació de l’avinguda 
Generalitat o especialment el carrer Rosselló, la ronda Docs o qui doni un tomb pel voltant de l’estació 
veurà que no, que no funciona i hem dit al Govern municipal que reconeguin el fracàs, el que passa 
que sembla allò de la cançó aquella “d’antes muerta que sencilla “ i no ho volen reconèixer. 
 
La única veritat és que l’ampliació és un fracàs. Demanem al Govern municipal i a l’alcalde que 
assumeixi que s’han equivocat, que eliminin l’ampliació i que creïn zones verdes, tal com planteja la 
moció. 
 
Li vam dir, ho hem dit moltes vegades, que ha sigut una de les pitjors decisions i encara que 
s’obsessionin, la ciutadania ho veu així. Mostrin als ciutadans que el seu Govern municipal els entén i 
que no és una màquina de recaptar diners. Moltes gràcies.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en aquest cas, 
com es pot imaginar, no compartirem la moció que ens ha presentat, el sentit de la moció que ens ha 
presentat i ja li avanço, com pot suposar, que no li donarem suport, sinó suposo que potser ho hagués 
plantejat a una comissió, ho hagués plantejat al lloc on toca i que no li he sentit ni una vegada cap 
tipus de proposta, ni intervenció, ni suggeriment, ni res pel que fa a aquest tema a la Comissió. 
 
Una moció política que en tot cas el que fa és res més que anar més enllà que fer demagògia i no 
aportar res. Vostè tot ho reduiria, tot ho faria gratuït. En tot cas, nosaltres considerem que el que ens 
cal és tenir una zona blava que generi mobilitat, que beneficiï al comerç, que ens ajudi a generar 
activitat i que estem totalment d’acord amb el que ha comentat el portaveu d’Esquerra Republicana, el 
senyor Monclús, que prioritzi també, una ciutat que prioritzi els vianants i que prioritzi també la 
circulació en bicicleta que és el que també hem prioritzat i hem impulsat des d’aquest govern 
municipal creant més i més llocs per a vianants, més i més carrils bici a la nostra ciutat. 
 
A banda, també ens diu, parla de zones per a residents. També dir-li, veig que no ho sap però aquest 
Govern ja va crear una zona per a residents pel que fa al barri de Remolins, al Call Jueu. També està 
en tràmit una nova zona al barri del Rastre, com ja li vam anunciar. I també ja li va dir l’alcalde en un 
Ple aquí mateix que reformularia la zona blava i ho presentaríem a la comissió pertinent, que és el lloc 
on toca presentar aquestes propostes i on podrà fer els suggeriments que cregui convenients. Per tant, 
no li donarem suport a aquesta moció. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Agrair als que han recolzat la moció, tant abstenint-se com 
dient que sí i bé, i que el tema plantejat seria bo que l’Ajuntament el tirés endavant perquè és una 
d’aquestes mesures bones, “bonites” i barates, i bé, que ho tirin endavant. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. “Bueno”, “bonito” i barato, set vots a favor, 
dos abstencions i 12 vots en contra.0 
 

*-*-* 
 
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), I-ET-E (2), PP 
(1) i PxC (1), dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de 
CiU i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal d’ERC. 
 
 
 
 
20 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A FAVOR DE LA 
CONTENCIÓ DEL PREU DEL CONSUM ELÈCTRIC DOMÈSTIC. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que el Govern de l’Espanya ha aprovat la Llei del sector elèctric sense transparència, sense 
participació ciutadana ni de les administracions afectades i amb crítiques tant de la Comissió Nacional 
de l’Energia com de la Comissió Nacional de la Competència. 
 
Atès que la reforma del sector elèctric suposa un cop dur al sector de les energies renovables seguint 
el dictat de les grans empreses del sector elèctric, llençant per la broda el treball dels últims anys d'un 
sector empresarial innovador i puixant, que ens va col·locar al capdavant del lideratge mundial en 
renovables, desencadenant en paral·lel un nou conflicte social que es pot traduir en milers de 
desnonaments per als inversors familiars que van acompanyar l'enorme esforç inversor que això va 
suposar. 

 
Atès que la reforma del sector elèctric no respon als problemes dels ciutadans, sinó als interessos 
empresarials de les grans empreses del sector i que, davant la gran dependència energètica de l'Estat 
amb l'exterior, la resposta que dóna el Govern és una major dependència que paralitza el 
desenvolupament de les energies renovables. 
 
Atès que aquesta Llei consolida un marc energètic superat per 15 anys de desenvolupaments 
tecnològics, fossilitzant a Espanya en el passat, i obviant que la realitat d'avui és radicalment diferent 
de la de 1997, com ho demostren fets tan rellevants com la catàstrofe de Fukushima o les evidències 
contundents i incontestables sobre els efectes del canvi climàtic. 
 
Atès que la nova reglamentació situa al nostre país en el vagó de cua del desenvolupament de les 
energies renovables.  
 
Atès que la nova llei aprofundirà en l'anomenada "pobresa energètica", entesa com la capacitat de 
pagar una quantitat de serveis energètics suficients (aigua, llum i gas) per a la satisfacció de les 
necessitats domèstiques bàsiques que garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, per la 
qual més de dos milions de llars aquest hivern no podran tenir accés a calefacció a causa de la 
situació econòmica i a les espectaculars pujades del rebut de la llum. Aquesta situació en plena crisi 
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fa aflorar una nova bretxa social per a aquelles famílies que es veuen obligades a renunciar a serveis 
en les seves llars, veient rebaixada la seva qualitat de vida a nivells que no es veien des de feia 
dècades al nostre país. 
 
Atès que Espanya és l’Estat de la zona euro que més ha incrementat el preu de la llum en els darrers 
anys tot i la situació de crisi actual.  
 
Atès que la nova Llei, lluny de solucionar el problema del dèficit de tarifa, el que fa és augmentar-la, al 
no afrontar una reestructuració real de tots els costos del sistema elèctric, ni reformular el mecanisme 
de fixació de preus del mercat que racionalitzin els enormes beneficis caiguts del cel que reben tant 
les nuclears com les grans hidroelèctriques. 
 
Atès que lluny de resoldre el dèficit de tarifa ho consolida, traslladant-ho al rebut, ja que aquesta nova 
Llei suposa un nou increment del preu de l’electricitat, que se suma als increments continuats de les 
tarifes elèctriques per a les empreses i les famílies aprovades pels governs de l’Estat en els últims 
anys, deteriorant la competitivitat d'aquelles i copejant les economies d'aquestes. 
 
Atès que la Llei ignora que la Unió Europea ha traçat un full de ruta energètic per al 2050, que pot 
deixar despenjats a aquells països que no acomodin les seves pròpies estratègies a l'espai comú, i 
molt especialment en el cas de països que, com Espanya, precisen d'un gran esforç d'interconnexió per 
suplir l'efecte illa. 
 
Atès que la llei menysprea l'oportunitat que les economies més potents de la UE han vist en 
l'anomenada transició energètica, amb exemples com el d’Alemanya que va abordar la seva reforma 
en 2010, Regne Unit que inicia ara l'execució de la seva després de diversos anys de treball, i França, 
que acaba d'engegar una mena de pacte de país amb la voluntat d'acordar la seva gran transició 
energètica. 
Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas obliguen els 
Estats membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica a l’hora d’orientar la seva 
política energètica, i la protecció dels consumidors sense que el govern espanyol ho hagi fet fins el 
moment. 
 
Atès que les reformes del sistema elèctric pretenen solucionar el dèficit de tarifa (deute de l’Estat amb 
les elèctriques) mitjançant l’augment de la recaptació amb el creixement del consum elèctric i del preu 
que paguen els consumidors, sense incentivar l’estalvi i l’eficiència en el consum.  
 
Atès que aquesta Llei menysprea l'oportunitat d'avançar en independència energètica, en renunciar a 
les renovables, condemnant als ciutadans i empreses a haver de pagar una energia més cara que la 
resta de la UE i que, el què és més greu encara, seguirà encarint-se per sobre dels països del nostre 
entorn en els propers anys. 
 
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 - Mostrar el rebuig frontal a la Llei de reforma del sector elèctric aprovada pel Govern 
d'Espanya. 
 
Segon - Sol·licitar al Govern d’Espanya la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014, i que 
reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics (electricitat i 
gas) per a les persones amb insuficiència de recursos, així com l’establiment de la normativa i els 
protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a les llars de famílies amb 
insuficiència de recursos. 
 
Tercer - Sol·licitar al Govern d’Espanya que reguli l’establiment d’una rebaixa de l’IVA dels serveis 
bàsics aplicant l’IVA reduït del 10% a l’electricitat i al gas natural, que actualment tributen al 21% 
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Quart - Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, com va aprovar el Parlament de Catalunya el 7 de 
novembre de 2013, elabori un “Pla de xoc contra la pobresa energètica” que estableixi acords amb les 
companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes 
socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de 
talls de subministrament en col·laboració amb els Serveis Socials municipals i, en cas de que es 
produeixin, la gratuïtat del servei de reconnexió. 
 
Cinquè - Reforçar l’atenció municipal creant una línia d’atenció al públic per tal d’assessorar a tots els 
ciutadans i ciutadanes sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a les seves llars alhora 
que, des dels serveis municipals, es faci un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de 
pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució. 
 
Sisè - Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat possibles solucions 
davant els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar el tall del 
subministrament i poder garantir l'accés als consums mínims. 
 
Setè - Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a Tortosa una moratòria en els talls de 
subministrament a les llars amb insuficiència de recursos durant els mesos d’hivern, apel·lant a la 
responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en situacions d’emergència 
social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 
 
Vuitè - Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat i gas que operen 
a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos de 
tramitació i execució de talls de subministrament. 
 
Novè - Establir, en tant no s’arriben als acords anteriorment esmentats amb les companyies 
elèctriques que operen al municipi, una línia de subvenció municipal amb un màxim de 600 euros 
anuals destinada a aquelles famílies mancades de recursos mínims, per tal d’evitar el tall del 
subministrament i garantir els mínims necessaris per a desenvolupar la seva vida amb dignitat. 
 
Desè - Comunicar aquests acords, per mitjans telemàtics, al President de la Generalitat de Catalunya; 
a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als 
presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya; al 
President del Govern d'Espanya; als grups parlamentaris del Congrés i el Senat; i a les companyies de 
distribució i comercialització energètica que operen al nostre municipi i als agents econòmics i socials 
de la ciutat. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, aquesta crisi està 
portant situacions que pensaven oblidades en aquest país.  
 
Des de l'arribada de l'hivern han saltat totes les alarmes, ja que un dels principals maldecaps 
d’algunes famílies és mantenir la seva casa a una temperatura adequada. És tracta d’un problema 
que s'ha accentuat durant aquests últims anys i que els experts ja l’anomenen com a pobresa 
energètica.  
 
S'estima que al voltant del 10% de les llars no poden pagar la factura energètica per mantenir el seu 
habitatge a una temperatura adequada o es veuen obligats a destinar una part excessiva dels seus 
ingressos per poder fer-ho.  
 
Any rera any, la pobresa energètica segueix creixent. Si la gent gran va ser la primera en patir-la, ara el 
problema s'ha estès a famílies en general provocat que la pujada dels subministraments, la pèrdua del 
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poder adquisitiu i la qualitat insuficient de molts habitatges siguin les causes. 
 
Aquesta pobresa energètica és transversal. La conjuntura econòmica l’ha fet aparèixer i allò que és 
pitjor, s'incrementa. Moltes persones tenen problemes per mantenir la seua casa a una temperatura 
òptima, moltes famílies no poden pagar els subministraments bàsics.  
 
Els municipis tenim l’obligació d’ajudar als nostres ciutadans, i per això presentem a aquest plenari les 
següents propostes:  
 
Primer, demanar al Govern de l’Estat la congelació de les tarifes energètiques i l’aprovació  de tarifes 
especials reduïdes per a les persones amb insuficiència de recursos.  
 
Segon, demanar al Govern de l’Estat que eviti talls de subministrament en les llars de famílies amb 
insuficiència de recursos. 
 
Tercer, sol·licitar al Govern de l’Estat que estableixi a l’electricitat i al gas natural, l’IVA reduït del 10%, 
com s’aplica a les obres d’art i no el 21% actual.  
 
Quart, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un Pla de xoc contra la pobresa energètica per establir 
un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com 
establir un protocol de prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els Serveis Socials 
municipals que aconsegueixi, en aquest cas, que es produeixin la gratuïtat del servei de reconnexió. 
 
Cinquè, que l’Ajuntament estableixi una línia d’atenció al públic per assessorar a tots els ciutadans 
sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a les seves llars alhora que, des dels serveis 
municipals, fer un seguiment de quantificació i qualificació sobre la situació de pobresa energètica a la 
nostra ciutat i la seva evolució. 
 
Sisè, negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat solucions davant els 
impagaments de les famílies sense recursos per tal d’evitar els talls del subministrament i garantir 
consums mínims. 
 
Setè, demanar una treva hivernal en el tall dels subministraments per a les persones en risc d'exclusió 
social apel·lant a la responsabilitat social corporativa davant situacions d’emergència social com les 
que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 
 
Vuitè, sol·licitar a les companyies subministradores que respectin la normativa vigent respecte als 
processos de tramitació i execució de talls de llum.  
 
I novè i per últim, establir una línia de subvenció municipal amb un màxim de 600 euros anuals 
destinada a aquelles famílies mancades de recursos mínims, per tal d’evitar el tall del 
subministrament i garantir els mínims necessaris per a desenvolupar la seva vida amb dignitat. 
 
No podem oblidar que la pobresa energètica pot arribar a tenir conseqüències greus en la salut i 
empitjora la qualitat de vida de les persones. 
 
No podem oblidar que en els tres primers trimestres del passat exercici les principals elèctriques del 
país van reconèixer uns beneficis de 7.638 milions d'euros i encara es queixen d'estar patint 
minvaments multimilionaris, mentre que un 10% de la població no pot calefactar casa seva. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
d’entrada estaríem totalment d’acord amb 9 dels 10 punts que planteja la moció. 
 
Totalment d’acord excepte el punt novè, ja que sempre hem dit i ho tenim clar que els ajuntaments no 
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són organitzacions no governamentals. Els ajuntaments són institucions que tenen que gestionar el 
diner públic, per tant, si hi ha famílies a les que cal subvencionar, cal estudiar els casos un per un. El 
que no podem fer és generalitzar subvencions sense conèixer el cas concret de cada família afectada. 
 
També, senyor Roig, la veritat és que ens ha sorprès que aquesta moció la presenti el PSC i ens 
sorprèn per diferents motius que ara exposaré. Durant els últims 5 anys, amb governs del Partit 
Socialista i del Partit Popular, la llum ha pujat més del 70% i el gas més del 32 entre l’any 2007 i 
2013. Aquestes companyies estan guanyant cada vegada més diners, mentre els salaris dels 
treballadors es van reduint cada dia més. 
 
Donarem alguna dada més. Paguem la llum més cara d’Europa excepte Xipre i Malta, mentre tenim 
uns salaris més propers al Tercer Món que a Europa. I tenim uns impostos només comparables als 
dels països nòrdics, tenint en compte que ells tenen uns salaris que multipliquen per 3 o per 4 els dels 
treballadors d’aquí. 
 
Més dades. 43 ex alts càrrecs polítics del Partit Popular, del Partit Socialista i partits nacionalistes 
estan als consells d’administració d’empreses elèctriques cobrant sous desorbitats. Sí, no se’n rigui 
senyor alcalde, el senyor David Madí, de Convergència, és un d’ells. 
 
No donaré tots els 43 noms perquè, evidentment, no tindria temps, però sí que donaré alguns 
exemples molt clars: Àngel Acebes, tots sabem qui és; Pío Cabanillas; José Maria Aznar; Felipe 
González; fins fa 4 dies que em sembla que va renunciar; Josep Borrell; David Madí, com ja hem 
comentat, o el senyor José Maria Atutxa del Partit Nacionalista Basc. 
 
La moció, senyor Roig, ens sembla impecable, li dic de tot cor. Ens sembla impecable però se’ns fa 
difícil votar-la a favor perquè qui la presenta, precisament, és el Partit Socialista. Jo no recordo que 
mentre ells estiguessin al Govern, jo no recordo veure cap moció com aquesta sortida de.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, hauria de recordar d’anar acabant. Ha 
superat el temps. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Continua el Sr. Casanova: Acabo de seguida. 
 
... sortida de cap grup municipal. Tot i així, en busca del màxim consens, si vostès trauen el punt novè 
o el modifiquen, nosaltres també la votaríem a favor. En cas contrari ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Saben que jo no intervinc 
excepte que em provoquin o diguin incerteses. Vostè ha anomenat una persona que li vull recordar que 
no ha sigut mai càrrec electe de Convergència i Unió, ha estat militant però mai ha estat càrrec electe 
ni ha representat a Convergència i Unió en cap institució pública. En tot cas, per a que quedi 
constància a efectes de l’acta. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde i senyores i senyors regidors, bé, jo sols 
ressaltar que tant la crisi econòmica com la política energètica va fer que del 2006 al 2012, el Partit 
Popular va començar a governar al novembre del 2011, l’increment de l’electricitat va ser d’un 63,4% i 
el del gas casi casi prop del 40%. Apareix així el que vostès diuen a la moció, el concepte de pobresa 
energètica, davant la que es disposen una sèrie de mesures de protecció contra els més vulnerables, i 
com a exemple cal citar el “bono” social que manté el preu de la lluny a nivells del 2009 per a 
consumidors en situació vulnerable com un exemple. 
 
La reforma energètica que s’està introduint per primer cop, és una reforma que ningú s’ha atrevit a fer-
la abans, apareix la figura del consumidor vulnerable i manté la protecció per a aquests col·lectius 
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vulnerables.  
 
S’ha fet i s’està fent un treball important reduint el dèficit elèctric, disminuint costos de transport, 
costos de distribució, costos d’activitat de generació elèctrica i també el sistema d’incentius de 
l’energia. Sense aquestes mesures el dèficit estructural superaria avui per avui els 10.000 milions 
d’euros, cosa que hagués obligat a apujar el preu de la llum en un 42%, cosa que no ha estat ni de 
lluny així. 
 
Llevat l’acord primer, estem d’acord en la resta de tots els punts que vostès fiquen. No els llegiré 
perquè vostè ja els ha llegit i el felicito perquè és una moció, llevat d’aquest punt, perfecta. 
 
Notem a faltar un punt que per a nosaltres és important econòmica i per justícia territorial. En efecte, 
les Terres de l’Ebre són les principals productores d’energia de Catalunya mitjançant les 3 nuclears en 
actiu que estan residenciades a les nostres terres. La naturalesa nuclear de les centrals suposa un 
cost social pel risc que comporten, un cost ecològic i un cost sanitari per a tots els ebrencs i 
ebrenques sense que tinguéssim una contraprestació adient, llevat els municipis més propers, una 
contraprestació adient que atenuï aquell risc. 
 
Per això demanem que el preu de l’energia elèctrica del quilovat consumit, tant  per les persones 
ebrencs i ebrenques, tortosins i tortosines, com per a les empreses, sigui el més barat possible. ja està 
bé de no gaudir de cap avantatja, mirant cap al nord i, en canvi, sofrir totes les desavantatges. Ja està 
bé de ser, perdó per l’expressió però és tradicional a Catalunya, el cul de sac de Catalunya sencera. 
 
Per tant nosaltres, si el primer punt de la moció vostès el retiren, votaríem a favor amb molt d’això, 
però sinó votaríem abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc dir des 
del nostre grup municipal d’Iniciativa que entenem la bona intenció que hi ha en el sí d’aquesta 
proposta que el Partit Socialista ens presenta davant la situació que viuen cada vegada més ciutadans 
i també més tortosins i tortosines que és no res més que no poder pagar ni la llum ni el gas i, per tant, 
que es veuen en una situació de que hi ha talls. De fet, es calcula que hi ha una 15% de les famílies a 
Catalunya que ja estan en aquesta situació i, per tant, estem davant d’un problema social molt greu, 
és el que també ja hem comentat aquí, actualment s’anomena com a pobresa energètica. 
 
Ara bé, tot i que sí que compartim la filosofia, hi ha alguns elements que farà que el nostre grup 
s’abstingui de la seva proposta. La primera és que vostès, des del Partit Socialista, fan una apreciació i 
demanen que el preu de la llum es congeli o que el preu també del gas o de la bombona del gas butà, 
del que està passant en aquests moments, però ja se’ls hi ha dit aquí, que vostès han governat durant 
molts anys, molts anys i entre l’any 2003 i l’any 2012 s’ha apujat més d’un 63% i aquí les 
responsabilitats també vénen de part del Partit Socialista, no?, que estava en el sí del Govern 
espanyol. A més a més, el model energètic que vostès han construït, també s’ha dit aquí, és un model 
energètic deficient, és un model energètic que és el més car d’Europa i també, malauradament, el més 
antiecològic possible.  
 
I a més a més de que vostès són responsables de tot això, molts dels seus dirigents, també del Partit 
Popular, també de Convergència i Unió o del Partit Nacionalista Basc, quan han acabat la seva etapa 
dins les seves formacions polítiques, siguin càrrecs electes o no, han acabat als consells 
d’administració d’aquestes grans empreses i aquí s’han citat diferents noms, des del mateix Felipe 
González, des del mateix José Maria Aznar, des de l’última ministra d’Economia del Govern socialista, 
Elena Salgado, que estan cobrant uns sous espectaculars a totes aquestes empreses energètiques de 
llum o de gas. 
 
Per tant, no podem fer veure que no va amb vostès la cosa, perquè vostès també en són responsables 
d’aquesta situació. 
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Però més enllà d’això, vostès també proposen mesures concretes a dur a terme per part de 
l’Ajuntament. Nosaltres sí que pensem que l’Ajuntament hem de ser una institució que treballéssim 
per intentar solucionar aquest problema, però no entenem que ara i aquí hi ha se’ns digui de manera 
concreta alguna d’aquestes propostes. Per exemple, vostès parlen d’una subvenció de 600€; nosaltres 
ens preguntem: i per què no 500?, i per què no 700. Per tant nosaltres, que vostès saben que també 
presentem una moció avui sobre aquest tema, el que diem en aquest sentit és que ho hem de 
consensuar entre tots els representants polítics d’aquest Ajuntament i proposem fer una taula on 
estiguéssim tots representats per poder, entre tots, acordar mesures a tirar endavant des del nostre 
Ajuntament.  
 
Per tant, entenem la seva bona intenció, vostès també tenen responsabilitats del que està passant ara 
i, a més a més, aquestes propostes tan concretes pensem que ara no es poden aprovar, sinó que 
s’han de consensuar i és per això que ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya votarà que 
sí perquè les propostes que fan ens sembla que són bastant correctes. Però tot i això, part de les 
propostes, les que afecten a la Generalitat ja s’estan fent, entre altres coses perquè l’acord d’Esquerra 
i Convergència i Unió en els pressupostos per tal d’obligar a les energètiques per a que durant els 
mesos d’hivern no tallin el subministrament a les famílies que no poden pagar. 
 
I respecte a les propostes que la moció presenta i que van dirigides a l’Estat espanyol queixant-se 
d’actuacions contràries als interessos dels ciutadans i ciutadanes, en aquest cas dels de Tortosa, una 
raó més per dir-los-hi adéu a aquest Estat. Per això no entenem com vostès, els socialistes de Tortosa, 
volen quedar-se dins l’Estat espanyol.  
 
No obstant totes aquestes reflexions, el nostre posicionament és de donar suport a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, li avanço que no li 
donarem suport a aquesta moció perquè creiem que després hi ha una moció presentada pel grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds que creiem que..., a més a més entenem que va ser presentada 
públicament anteriorment i que considerem que és més adient, que aposta per un treball més conjunt 
a nivell de l’Ajuntament i creiem que pot donar més resposta al que es pugui arribar a necessitar a la 
nostra ciutat. 
 
Pel que fa a la Llei del sector elèctric podem estar, segurament en algunes coses no estaríem del tot 
d’acord en com es va presentar a l’inici, però també cal recordar que gràcies a les esmenes 
presentades al seu moment per Convergència i Unió s’ha blindat el tema competencial català i, per 
tant, es respecten les competències de les comunitat autònomes i, per tant, es respecten les 
competències de Catalunya. 
 
I dir-li també, com li han dit molts dels portaveus que m’han precedit, que resulta paradoxal que els 
representants del Partit Socialista quan governen fan una cosa i després quan estan a l’oposició fan 
una cosa totalment diferent i demanen coses que quan governaven en cap moment estaven fent pel 
que fa a reduir la tarifa elèctrica, que en tot cas el que feien era tot el contrari. 
 
I també dir-li que ja està que ens vulguin donar exemple ara des d’aquí, des de l’oposició o des de 
Madrid des de l’oposició, però també li preguntaria que ens digués, vostès que ara volen regular el 
sector elèctric, quants expresidents i exministres tenen asseguts en consells d’administració, amb uns 
sous que ens agradaria també que ens ho expliqués i que, per tant, estan una vegada més predicant 
el que no creuen, el que després no fan quan estan governant i després quan col·loquen a aquells 
expresidents o exministres als diferents consells d’administració de grans companyies energètiques. 
 
Per tant, no compartirem el posicionament del grup socialista perquè entenen que no respon al que es 
necessita a dia d’avui.  
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Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Evidentment, tothom tenim la història, els partits tenen la 
història, tothom, tothom, uns i els altres, però això jo entenc que ara a aquest grup municipal format 
pels tres regidors, el senyor Antoni Sabaté, la senyora Dolors Bel i Enric Roig, no ens priva de fer 
propostes, de fer propostes per poder millorar, per poder millorar la vida dels nostres conciutadans i, 
per tant, entenc que és molt lícit, i no accepto que no és lícit, que nosaltres poguéssim presentar 
aquesta moció. 
 
Gràcies per les abstencions que han manifestat aquí tots els grups municipals. Dir a Plataforma per 
Catalunya que entenem que no procedeix traure el punt novè. Dir-li al Partit Popular que no, creiem 
que no hem de traure el punt primer perquè és el moll de l’os de la moció, entenem nosaltres. Gràcies 
a Iniciativa per Catalunya i espero que la moció que va després potser s’aprovi i, per tant, poguéssim 
fer-ho. I moltes gràcies pel sí a Esquerra Republicana. 
 
I evidentment, lamentar una vegada més, el vot negatiu de Convergència i Unió que miri, que moltes 
vegades doncs prefereix allò de dir: amortitzo 5 milions el deute de l’Ajuntament en comptes de veure 
quant serien 600€ a aquelles famílies que poguessin tirar endavant, però bé, això ja és el de sempre. 
Moltes gràcies. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb cinc 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i ERC (2), 
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’I-ET-E (2), PP (1) i 
PxC (1). 
 
 
 
 
21 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A FAVOR DE LA 
REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DE LES ANTIGUES ESCOLES DE SANT LLÀTZER 
PER A LA SEVA CESSIÓ D’ÚS A ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS DE LA CIUTAT QUE NO DISPOSEN 
D’ESPAIS PER A LES SEVES ACTIVITATS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que l’Ajuntament de Tortosa disposa d’un equipament municipal en el barri de Sant Llàtzer, que 
correspon a les antigues escoles del barri.  
 
Atès que en aquestes instal·lacions es trobava l’antiga escola municipal de cuina, que va haver de ser 
desallotjada per problemes estructurals, però sobre la qual no s’ha realitzat cap actuació per a pal·liar 
aquests problemes.   
 
Atès que el Pla d’acció municipal presentat pel Govern municipal de Convergència i Unió recull, en la 
seva acció número 19, la recuperació de les antigues escoles de Sant Llàtzer per a ús cívic i social, 
acció que segons aquest Pla estava prevista per a l’any 2012. 
 
Atesa la necessitat d’espais que tenen les diferents associacions culturals, esportives i ciutadanes de 
la ciutat, les quals en moltes ocasions no troben els espais suficients per a desenvolupar les seves 
activitats.     
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
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l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer - Instar a l’equip de govern a que realitzi les intervencions necessàries de manteniment, 
reforma i conservació de les antigues escoles de Sant Llàtzer i del seu entorn per a la posada en valor 
de l’espai municipal que en aquest moments esta sense cap ús.    
 
Segon - Que una vegada efectuats els treballs necessaris es cedeixi el seu ús, sota les condicions que 
l’Ajuntament consideri adients, a alguna associació o associacions de la ciutat per a la seva utilització i 
cura. “ 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, com vostès han pogut 
veure llegint la moció, és una moció bastant senzilla, el contingut. 
 
Quan vam veure que el Govern municipal de Convergència i Unió aprovava al seu Pla d’acció municipal 
(PAM), la seva promesa electoral de rehabilitar les antigues escoles de Sant Llàtzer la veritat és que 
ens vam alegrar molt. Ens va semblar una bona iniciativa, primer perquè es recuperava un espai que 
en mandats anteriors havia albergat una iniciativa tan interessant com una escola municipal de cuina, 
l’escola municipal de cuina i que en aquells moments pensàvem que podria haver-se reconvertit en 
una escola municipal de turisme, per exemple, de cara a potenciar actius als nous jaciments 
d’ocupació, tan necessaris en la conjuntura econòmica actual. 
 
Segon, perquè encara que no es dediqués a l’última finalitat, el Govern de Convergència i Unió va 
manifestar la seva intenció que, una vegada rehabilitat, es podria utilitzar com a centre cívic per donar 
servei a moltes entitats de la ciutat que no disposen d’espais per a les seves activitats.  
 
Encara que el PAM reflectia que el Centre Cívic havia d’estar rehabilitat l’any 2012, el cert és que avui, 
al febrer de 2014, les obres del mateix encara no han començat. Som conscients, som conscients de 
la situació econòmica en la que es està el nostre Ajuntament i sabem que no és possible realitzar 
grans inversions per rehabilitar espais com les antigues escoles de Sant Llàtzer, però alhora també 
som conscients que existeixen algunes alternatives que no impliquen tanta despesa, com les escoles 
tallers, tallers ocupacions, que podrien estar orientats per a aquesta rehabilitació.  
 
D’aquesta forma, durant aquest mandat s’han habilitat altres espais municipals, com el Viver 
d’Empreses mitjançant aquest tipus de tallers, la despesa dels quals va a càrrec d’altres 
administracions. En canvi, no tenim constància que s’hagi apostat per aquesta forma seriosa  en 
aquest equipament.  
 
És per aquest motiu que volem que aquest plenari digui que es pugui fer un impuls definitiu per al 
projecte, que vostès porten en el seu Pla d’Acció Municipal, essent conscients que encara tenen, millor 
dit, potser encara tenim un any per fer-ho efectiu. I ho fem des de l’absoluta convicció de que es tracta 
d’una bona idea, justa i necessària per al conjunt dels tortosins i tortosines, que ajudarà a posar remei 
a la falta d’espais ciutadans a la nostra ciutat.  
 
Per aquesta raó, la nostra moció, instem a l’equip de Govern a que realitzi les intervencions 
necessàries de manteniment, de reforma i conservació de les antigues escoles de Sant Llàtzer i del 
seu entorn, per a la posada en valor de l’espai municipal que en aquest moments està sense cap ús. I 
que una vegada efectuats els treballs necessaris, se cedeixi l’ús, sota les condicions que l’Ajuntament 
evidentment consideri adients, a alguna entitat, associacions o associacions de la ciutat per a la seva 
utilització i evidentment, cura. 
 
I no vull que entenguin que la nostra moció és un atac, en absolut, sinó que és el recolzament a 



- 75 / 95 -           JACE / sbh 
  

aquesta acció recollida en el Pla d’acció municipal i que fins ara no s’ha portat a terme.  
 
Un recolzament que entenc que hauria de ser d’aquest plenari en conjunt, perquè la posada en marxa 
d’un equipament ciutadà és principal i únicament un èxit de tots i de totes.  Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, de forma 
molt breu perquè la moció la trobem molt correcta i la veiem positiva per a la ciutat, per tant, sí que li 
donarem suport, tot i que trobem a falta alguns detalls, que és per exemple, que no es prioritza, o sigui 
que la moció no demani que es prioritzi la cessió d’aquestes instal·lacions a associacions o entitats 
que fomentin la tradició, la cultura, la història i la parla tortosina, o sigui, en definitiu, que fomentin el 
nostre. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament és favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup també 
votarà a favor d’aquesta proposta perquè ens sembla  totalment encertada. A més a més, és una de 
les demandes de l’Associació de Veïns de Sant Llàtzer i, per tant, jo crec que és molt positiu que des 
de l’Ajuntament intentéssim buscar solucions per a aquestes antigues escoles del barri de Sant 
Llàtzer. 
 
Només fer una reflexió de fons que jo crec que ara és oportuna, no?, en aquests moments que estem 
parlant sobre aquest tema i és la situació en que a Tortosa hi ha o ens trobem amb molts edificis que 
són propietat de l’Ajuntament, són edificis municipals i que estan abandonats o en desús. Alguns 
exemples podrien ser el mateix antic balneari del Porcar al barri de Remolins; podríem parlar també 
del convent de Sant Joan al Rastre que ara, després de que hagi marxat el Centre de Formació 
Ocupacional pràcticament està en desús; podríem parlar de molts edificis propietat de l’Ajuntament 
que són pisos, cases, per a que la gent ens entengui; o també de l’estació del Carrilet al barri del 
Temple. 
 
Per tant, tenim molts edificis que són de propietat de l’Ajuntament però al seu darrera no hi ha cap 
tipus de planificació, ni hi ha cap pla local d’usos per veure que fem amb aquests edificis a mig i llarg 
termini i, per tant, jo penso que també és molt important que davant d’aquest exemple concret de 
l’escola de Sant Llàtzer ens féssim una reflexió de que hi ha també altres edificis en la mateixa 
situació. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El posicionament del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya serà favorable a la moció que vostès presenten. Pensem que és assenyat 
que es doni compliment al Pla d’acció municipal en aquest cas i un Pla d’acció municipal que l’equip 
de Govern va planificar i, com vostès deien, per a l’any 2012 això s’hagués tingut que fer. Ara, la 
pregunta que ens fem és: d’on traurem el diners si som un dels municipis més endeutats de l’Estat 
espanyol? 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor Monclús, ja ho veurà al seu moment i altres vegades ja 
li hem explicat com estava endeutat aquest Ajuntament i com està actualment. No crec que sigui 
objecte de la moció i, per tant, no aprofitaré els 3 minuts per contestar-li a vostè, sinó que incidiré en 
el tema de la moció. 
 
És una proposta que, com diu el senyor roig a la pròpia moció, es troba recollida al PAM, recuperació 
de les antigues escoles de Sant Llàtzer. La darrera reformulació del mateix es va explicar i es va 
publicar que estaria dintre de l’anualitat 2014-2015 i, per tant, segueix essent voluntat d’aquest 
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Govern municipal de portar-ho a terme. És una llàstima que tots plegats pensant que sigues tan bona 
idea, només Convergència i Unió ho portés al seu programa, però en tot cas benvinguts a tenir clar el 
que aporta el Pla d’acció municipal.  
 
Ja hem començat a actuar en aquell indret, s’ha urbanitzat, s’ha canalitzat el barranc de la Llet, s’ha 
obert l’avinguda Canigó i ara es farà la darrera fase que és ficar tot el tancament de la via, ficar 
enllumenat i tancament de l’escola. Per tant, s’està arreglant tota aquella zona de l’avinguda Canigó. 
 
En tot cas, també dir-li al senyor Jordan que potser s’ha oblidat d’anomenar alguns equipaments de la 
ciutat. A mi m’agradaria també que hagués parlat de l’antic mercat de Ferreries com estava, de 
l’església de Sant Antoni, de l’edifici de l’antiga ràdio del carrer Montcada 27 que avui tenim la ràdio a 
la planta baixa o del Centre de Formació Ocupacional que avui en dia encara no està en desús, per 
tant, no digui que està en desús, o l’oficina del Carrilet tampoc està en desús, per tant, també estaria 
bé que recordés el que s’ha fet en aquests diferents emplaçaments o equipaments municipals; o el 
Viver d’Empreses també, com estava l’edifici i com està a dia d’avui. 
 
També dir que no hi ha, a dia d’avui, escoles al senyor Roig, escoles taller per poder sol·licitat. I als 
tallers ocupacionals no es poden adreçar en aquest sentit, ni poden actuar en aquest sentit perquè és 
un tema estructural, però en tot cas dir-li que si hem d’agafar el PAM, miri pot fer-ho a cada Ple, agafa 
el PAM, va ficant totes les accions que hi ha i ens va presentant mocions en aquest sentit. Dir-li que 
això és el nostre objectiu, complir el PAM, per això som el primer Govern municipal que va presentar al 
seu moment un PAM a l’any 2007 i que n’ha tornat a presentar un al 2011 i que, a més a més, cada 
any fem un balanç del PAM explicant els motius pels quals hi ha el compliment dels quals estant 
produint cada una de les accions pertinents i, per tant, dir-li que si no té imaginació, doncs 
evidentment, pot recórrer sempre al nostre PAM i anar presentant mocions explicant el que aquest 
Govern té intenció, o ha fet, o té intenció de fer, o està fent. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: no s’ha posicionat. No s’ha posicionat senyora Roigé, no?. No, 
no s’ha posicionat. Bé, entenc que és que no? Val, entenc que és que no, molt bé. I per això no.... No, 
no. No s’ha posicionat la senyora Roigé de si votaria a favor o no la moció, he entès jo. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig, vostè abans a una moció no s’ha posicionat 
tampoc i hem entès que era vot que no. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Disculpi. Per tant, entenem que no es posiciona i, per tant, que és 
que no. I no entenem perquè una proposta positiva com és aquesta, no entenem perquè no es pot 
acceptar i més quan ho tenen al PAM. I, per tant, no sé, aquesta manera de passar el rodet i aquesta 
manera d’inclús dir que no tenim imaginació i tal, doncs no ho sé. 
 
I sí, sí, potser sí que agafarem el PAM i anirem mirant cadascun dels compliments o incompliments, 
perquè és la taxa de l’oposició que ens toca fer a nosaltres i, per tant, és el control. 
 
Per tant, si no volen acceptar-la vostès, està feta, la moció, des de la convicció que entre tots els 
tortosins i tortosines hem de tirar la ciutat endavant i, per tant, amb aquesta convicció l’hem feta. Si 
vostès creuen que s’ha d’obrar d’una altra manera diferent, cap problema. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, només per al·lusions, 
no?, a la senyora Txell, que en aquest cas ha.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyora Roigé. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyora Roigé, perdó, perdó, que ha parlat sobre el que jo deia. 
Jo simplement volia dir que crec que és important, no?, que des d’aquest Ajuntament reflexionéssim 
sobre la quantitat d’edificis municipals que estan en desús i això no trau de que alguns, durant 
aquests últims anys, s’hagin solucionat. I crec que això, com tenen moltes de les ciutats al nostre país, 
hauria d’estar dins d’un pla local d’usos dels edificis del propi Ajuntament. 
 
I també, només per acabar, que vostè deia que això ho portava al programa de Convergència i Unió, el 
tema de les escoles de Sant Llàtzer, també hi ha altres coses que portava com les piscines 
faraòniques, com l’aparcament soterrat del Rastre, com l’aparcament de Renfe, etc., etc., etc. i per 
tant, simplement, que no, que ho portessin és símptoma de que s’estigui fent i, per tant, crec que una 
mica d’autocrítica aniria bé per al nostre Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordàn. Al final del mandat n’he 
valorarem i potser algú s’endurà alguna sorpresa. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb nou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2), PP (1) i PxC (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
22 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA ENTESA PER TORTOSA SOBRE L’INCREMENT DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA I PER TAL DE GARANTIR L’ACCÉS ALS CONSUMS ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS A 
LA CIUTADANIA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa: 
 
 
 “ Atès la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan provocant un augment de la 
pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones en l’accés a recursos i serveis bàsics, com 
aliments i subministraments d'aigua, llum o gas necessaris per garantir unes condicions mínimes de 
vida digna. 
 
Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control públic permet 
garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes. 
 
Atès que a l’igual que totes les persones haurien de poder disposar d'un habitatge digne en exercici al 
dret a l’habitatge, també totes les persones haurien de poder fer efectiu el dret a tenir disponibilitat 
dels subministraments mínims bàsics d'aigua i energia - per enllumenar, calefacció i per cuinar- en 
termes d'habitabilitat, salubritat i higiene. 
 
Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de serveis 
energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que garanteixin unes 
condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un augment significatiu tal i com 
manifesten diferents indicadors i com alerten diferents organismes com pot ser la Taula d'Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya. Segons dades estadístiques conegudes, l’any 2010 se situava al 
voltant del 10% de la població i que segons els experts la situació es pot haver agreujat i situar-se al 
15% al 2012. 
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Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica són les que 
estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els col·lectius més 
vulnerables com els nens, la gent gran o persones amb malalties cròniques poden veure afectada la 
seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consums energètics mínims per 
assegurar una qualitat de vida acceptable. 
 
Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de l’Estat i que 
suposen un increment l’any 2013 al voltant del 4 % i un increment continuat en tots els seus 
conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que situa Espanya com l’Estat de la zona euro de la UE que més 
ha incrementat el preu en els darrers 3 anys malgrat la situació de crisi. 
 
Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs de l’Estat i que 
han suposat en els darrers dos anys un increment del 22% del gas i la bombona de gas butà que ha 
incrementat el seu preu l’any 2013 en un 7,296 respecte l’any anterior. 
 
Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d'electricitat i gas obliguen els 
estats membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica a l’hora d'orientar la seva 
política energètica i la protecció dels consumidors sense que el Govern espanyol ho hagi fet fins ara i, 
ans al contrari, la recent reforma energètica vulnera aquestes directives amb la conseqüent obertura 
d'un expedient informatiu per part de la Comissió Europea. 
 
Atès que esta comprovat que la pobresa energètica és conseqüència de la combinació de 3 factors: 
renda familiar, preus de la energia i baixa qualitat en l’eficiència energètica de l’habitatge i que són 
factors que estan afectant a moltes llars. 
 
Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar de bonus socials per a 
les famílies més desfavorides, aquests no només són insuficients sinó que sovint estableixen requisits 
que provoquen que qui més ho necessita es quedi fora. 
 
Atès l’increment de talls de subministrament dels serveis d'electricitat i gas en els darrers anys, es fan 
efectius per part de les companyies comercialitzadores i distribuïdores sense que aquestes hagin 
complert escrupolosament els procediments contemplats a la normativa vigent, amb els greus 
perjudicis, també econòmics, que ocasionen als afectats/des. 
 
Atès que el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta amb mesures normatives i 
legislatives a la problemàtica de la pobresa energètica, que pateixen cada vegada més famílies i llars, 
per tal que es puguin garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies en funció del nombre de 
components i els períodes estacionals. 
 
Atès que el protagonisme que dóna aquesta mateixa esmena als serveis socials locals únicament és 
de certificador de compliment dels requisits de la nova definició de "persones en situació de 
vulnerabilitat econòmica" i no s'estableix que els serveis socials puguin informar negativament 
respecte el tall de subministrament essencial per cap altre motiu social. 
 
Atès que aquest un dels principals compromisos i objectius d'aquest Ajuntament, especialment en el 
context actual, és lluitar contra l’exclusió social i intentar garantir unes condicions de vida digna als 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les situacions de vulnerabilitat i 
de concertar línies de treball i actuacions per cercar solucions a les principals problemàtiques que 
afecten les condicions de vida de moltes famílies, com han estat diferents iniciatives institucionals 
davant l’increment de les execucions hipotecàries. 
 
És per tot això que el grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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Primer - Crear la Taula sobre Pobresa Energètica, com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca 
d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els 
agents econòmics i socials i de les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics. 
 
Segon - Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos i per tal 
d'ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar 
alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la nostra 
ciutat i la seva evolució. 
 
Tercer - Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat possibles solucions 
davant els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d'evitar el tall de 
subministrament i poder garantir l’accés als consums mínims. 
 
Quart - Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d'electricitat i gas que operen 
a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos de 
tramitació i execució de talls de subministrament. 
 
Cinquè - Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014 i que 
reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics (electricitat i 
gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com l’establiment de la normativa i els 
protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a famílies amb insuficiència 
de recursos. 
 
Sisè - Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat, a les companyies de 
distribució i comercialització energètica que operen al nostre municipi i als agents econòmics i socials 
de la ciutat. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya – Entesa per Tortosa - Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Senyor alcalde, regidors i 
regidores, aquesta proposta és una moció que presenta el nostre grup municipal, Iniciativa Entesa per 
Tortosa, davant la situació que està patint moltíssima gent a la nostra ciutat arran de l’apujada de les 
tarifes, tant de l’electricitat, de l’aigua, del gas, etc., i que està afectant a tanta i tanta gent. 
 
De fet, segons la taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya, es considera que entre un 10 i 
un 15% de la població està patint talls elèctrics i talls en quant al subministrament de gas, que és al 
que la nostra moció realment estem tractant. 
 
Hem de dir, i abans ja ho hem explicat quan el Partit Socialista ha presentat una moció semblant, que 
a més a més, aquest creixement del preu de la llum o del gas ha augmentat moltíssim. Ara, durant 
aquest proper any volen que augmenti el preu de la llum un 4%, però durant els últims 10 anys, 
aproximadament, s’ha apujat més del 63%. Pel que fa al gas ha augmentat un 22% en els darrers 2 
anys i també, pel que fa al gas butà ha augmentat un 7,2% també en els últims anys.  
 
Per tant, davant d’aquesta situació, el nostre grup el que volem és que des de l’Ajuntament es busquin 
solucions i els acords que els hi hem proposat és, en primer lloc, és crear en el sí de l’Ajuntament una 
taula sobre la pobresa energètica, on estiguéssim representants tots els grups municipals, on estiguin 
també els agents econòmics, socials i també on estiguin les empreses distribuïdores d’energia per 
buscar solucions a aquesta gent que ho està passant malament i que està patint. 
 
En segon lloc, l’acord que també presentem al ple de l’Ajuntament és que des de l’Ajuntament es 
reforci el que és l’atenció als consumidors que estan patint aquesta situació, amb l’objectiu d’ampliar 
l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica, perquè una de les causes 
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també que ens trobem és que moltíssima gent està pagant més del que realment hauria de pagar pels 
diferents tipus de tarifes o pels problemes d’eficiència energètica que hi ha a les seves cases. 
 
Un tercer acord que demanen a aquesta moció és negociar també amb les companyies energètiques 
que operen a Tortosa possibles solucions davant dels impagaments i garantir, per tant, aquests 
consums mínims que pensem que és un dret. 
 
I també, al quart punt demanem que aquestes empreses, aquestes grans empreses elèctriques i de 
gas respectinn escrupolosament la normativa vigent perquè sabem que moltes vegades això, segons 
ens arriben diferents casos, es pot arribar a vulnerar. 
 
També, i de manera simbòlica, com Ajuntament, volem que la ciutat de Tortosa es pronunciï en contra 
de l’augment aquest de tarifes que el Partit Popular a nivell de l’Estat està fent. 
 
Per tant, són aquests apunts que s’ha aprovat en diferents ajuntaments de Catalunya i que pensem 
que de dur-se a terme poden millorar la vida de molts tortosins i tortosines. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, no 
tornarem a fer tot l’argumentari de la moció anterior, però sí que li avanço que li votarem a favor. 
 
I li votarem a favor perquè la seva moció, a diferència de la del Partit Socialista, no fa menció en cap 
moment a subvencions que hagin de sortir de les arques municipals, amb el qual, i com que era l’únic 
problema que teníem per poder votar a favor de la moció anterior del Partit Socialista, aquesta la 
votarem a favor. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, nosaltres també 
votem a favor aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El vot és favorable d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Com no, com no pot ser d’altra 
manera, ja ho he avançat abans, evidentment. 
 
Tal i com he dit en l’exposició anterior, evidentment, el nostre grup està a favor de la contenció del preu 
del consum de l’energia domèstica i, per tant, estarem al costat de la gent que ho necessiti. 
 
Nosaltres, a diferència d’altres grups, pensem que fa falta una mica de concreció i és el punt que 
nosaltres proposàvem de concreció. Però, evidentment, benvingut sigui, benvingut sigui perquè penso 
que els tortosins i tortosines ara el que volen és que a vegades parléssim menys i féssim, actuéssim 
més i ens asseguéssim a la taula per concretar coses i per tirar-les endavant. Per tant, enhorabona i 
moltes gràcies, que sí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com ja hem 
avançat abans, aquesta moció comptarà amb el nostre suport, en tant creiem que podem trobar 
aquest espai de treball dintre de l’Ajuntament de Tortosa, afegint el que ja s’està fent des del Govern 
de la Generalitat, tenint present que la situació de pobresa energètica és un fet que ens preocupa i 
molt i per aquest motiu s’està treballant, també des d’aquesta Administració i també des del Govern 
de la Generalitat per tal de poder revertir aquesta situació. 
 
Per exemple, amb el fet, a l’acord arribat a través del pressupost de la Generalitat, pel que fa a poder 
impedir tallar la llum a famílies en una situació d’extrema vulnerabilitat entre els mesos de novembre i 
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març o també la modificació del nou, amb el nou codi de consum que també suposa que les empreses 
hauran de disposar obligatòriament d’un informe previ dels Serveis Socials sobre la situació 
d’aquestes persones abans de poder procedir a aquests talls.  
 
Per tant, són mesures que es van aprovant a nivell del Govern de la Generalitat i també del Parlament 
de Catalunya i que, en tot cas, nosaltres també considerem que des d’aquí, a través del Serveis 
Socials, podem portar a terme aquesta feina per tal de poder ajudar a pal·liar aquesta situació. 
 
Per tant, compartim l’essència de la moció, compartim que puguem trobar aquest espai de treball 
conjunt i, per tant, el nostre vot serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, agrair a tots els grups 
municipals el vot favorable a la nostra proposta. Una proposta que, repeteixo, havia sigut també 
aprovada per molts ajuntaments al conjunt del país, per les diferents forces polítiques a instàncies 
d’Iniciativa.  
 
Simplement comentar dos coses. Una al Partit Socialista, bé, hem comentat que vostès tenien unes 
propostes concretes, nosaltres també en tenim però, pel bé del consens de la ciutat i per a que es 
duguessin a terme, considerem que és molt oportú crear, precisament, aquesta taula de consens on 
poguéssim debatre les diferents propostes i arribar a acords. 
 
I l’última reflexió també en relació als nivells de pobresa a la nostra ciutat, que són, desgraciadament, 
més alts que a la mitja de Catalunya i pensem, per tant, que calen mesures d’aquest tipus per intentar 
buscar solucions als tortosins i tortosines que ho estan passant més malament. 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. 
 
 
 
 
23 - PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA I INICIATIVA ENTESA DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
SIGNATURES “SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals de 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa – Entesa per Tortosa – Entesa: 
 
 
“ Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al nostre 
país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se'n derivaren foren el símptoma més clar del 
principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera expressió de 
l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, 
han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de 
convertir Catalunya en un nou estat d'Europa. I de fer-ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos 
institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades - Declaració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte nacional pel dret a decidir, Consell 
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Assessor per a la Transició Nacional - n'han fixat l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el poble 
català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem 
que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la 
seva celebració. Inexcusablement. Sense prorrogues possibles. 
 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la conjuminació 
de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps 
relacions estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius fundacionals. 
 
Amb la voluntat d'aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat organitzar 
conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La 
jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer 
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació 
mediàtica de la importància estratègica d'aquesta demanda popular. 
 
A través d'aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus 
representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament, 
mitjançant el Dret de petició, a convocar el referèndum d'autodeterminació o bé, en el cas que l’estat 
espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració unilateral d’independència (DUI) avalats per les seves 
signatures. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de Tortosa, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular, 
ACORDA: 
 
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un vot per la 
independència” que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de marc de 2014. 
 
2. Cedir espais municipals per facilitar la recollida de signatures. 
 
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya “Signa 
un vot per la independència”. 
 
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 info@municipisindependencia.cat 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del GM CiU 

Josep Monclús i Benet 
Portaveu del GM d'ERC 

Jordi Jordan i Farnós 
Portaveu del GM d'IC-E 

 
A Tortosa, 27 de febrer de 2014 “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde fa la següent explicació respecte als torns de paraula: Té la paraula el senyor Jordan. 
Farem, donarem la paraula als tres grups presentants. Després a la resta de portaveus i conclourem el 
debat amb el mateix ordre que ara el començarem.  
 
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 Farnos: Senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta és una 
proposta que ens arriba des de l’Assemblea Nacional de Catalunya, des de l’Associació de Municipis 
per la independència, de la qual el nostre Ajuntament en forma part després de diferents votacions 
que s’ha dut a terme aquí al nostre consistori. 
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Estem vivint un moment, no?, en un procés sobiranista, en un procés on la majoria dels catalans i 
catalanes volen decidir el seu futur, segons les enquestes un 80% de la població, més d’un 80% de la 
població vol que es dugui a terme una consulta, que hores d’ara ja està pactada, sobre el futur polític 
del nostre país i, en conseqüència, des d’Iniciativa Entesa per Tortosa considerem que aquest dret a 
decidir s’ha d’exercir. 
 
Aquí ens arriba una proposta on se’ns demana que es doni suport a una recollida massiva de 
signatures de la campanya “Signa un Vot per la Independència” i és una proposta dels partidaris a la 
independència. Nosaltres considerem que sí que s’ha de facilitar que es pugui fer aquesta campanya 
simbòlica i que, per tant, l’Ajuntament pugui cedir espais municipal per facilitar aquesta consulta. 
 
També, i ho vull dir-ho aquí clarament, que si hi hagués una altra associació que busqués el suport per 
a que l’Ajuntament deixés espais per poder votar a favor d’una campanya per al federalisme també 
estaríem d’acord, no?, des del nostre partit polític i, per tant, el que fem és això, donar suport a 
aquesta campanya perquè considerem que l’única manera de solucionar l’actual conflicte que hi ha al 
nostre país és exercint el dret a decidir. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Voldria fer unes reflexions des de fa 300 anys cap aquí, 
però tres pinzellades eh, que és tard. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el Sr. Alcalde diu Té 5 minuts, vegi si concentra 300 anys en 5 minuts, ho arreglem. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Continua el senyor Monclús exposant la proposta: A l’estiu de l’any 2008 va fer 300 anys que Tortosa 
va ser assetjada i conquerida per les tropes castellano-franceses del Borbó Felip V. A l’estiu d’enguany 
farà 300 anys que això, més o menys, de diferent manera li va passar a Barcelona. Conclusió: amb tot 
això es van traure, fa 300 anys aproximadament, els drets de la nació catalana. 
 
A l’estiu d’enguany farà 75 anys que l’alcalde de Tortosa, Josep Rodríguez, va ser afusellat per un 
Govern colpista, el del general Franco.  
 
I actualment, i no vull fer cap paral·lelisme eh, simplement reflectir tres moments: i actualment a 
l’Estat espanyol els dos grans partits, el Partit Popular i el Partit Socialista, ens condemnen a ésser 
una minoria permanent que no pot decidir ni autogovernar-se. Vull ficar uns exemples. Primer exemple: 
dèficit fiscal amb Espanya: és un Estat que actualment s’endú el 43% dels impostos que generem 
Catalunya.  
 
Segon exemple: incompliment sistemàtic de l’execució de tots aquells plans aprovats o pressupostats 
que afecten a Catalunya: incomplint-los ens fan “la cameta”, incomplint-los dificulten el nostre 
desenvolupament.  
 
Tercer exemple: 40.000 milions d’euros per salvar els bancs; 10.000 milions d’euros per auxiliar les 
constructores d’autopistes que no els hi va bé al voltant de Madrid; 20.000 milions d’euros de dèficit 
reconegut a les elèctriques són una mostra de com, aquest Estat, els interessos particulars se 
sobreposen a l’interès general. 
 
Quart exemple: pretenen convertir el català en un llengua marginal. 
 
Cinquè exemple: volen fer desaparèixer el model d’escola catalana. 
 
Sisè exemple, ens toca aquí: no volen que parin trens de llarg recorregut a l’estació de l’Aldea – 
Tortosa – Amposta, l’estació de les Terres de l’Ebre. 
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Setè exemple: no volen que tinguéssim una vegueria i volen que ens seguíssim organitzant amb la 
divisió provincial. 
 
I vuitè exemple: una vegada sí i una altra també, volen endur-se l’aigua del riu. 
 
Són, com hem vist, aquestes i moltes les raons, casi encara en faria un altre d’exemple. Formem part 
d’un Estat on el partit que ens governa està immers, presumptament, en un magma de casos de 
corrupció: cas Gürtel, el finançament il·legal via Bárcenas. 
 
Bé, feta aquesta reflexió, dir que als últims Onze de Setembre hem vist la il·lusió col·lectiva. La il·lusió 
col·lectiva de que tots junts féssim un país nou i millor, que naixi del vot, perquè votar és democràcia. 
 
Aquesta moció que presentem busca que tots junts féssim un nou país inspirats en els valors de la 
llibertat, en el valors de la igualtat, de la solidaritat i del compromís cívic. Per això, cal que la 
ciutadania dels nostre municipis s’adreci als representants al Parlament de Catalunya i els emplacem 
democràticament, per mig del dret de petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació, o bé, en 
cas que l’Estat espanyol o impedeixi, a proclamar la declaració unilateral d’independència avalats per 
les signatures que es proposa que es puguin recollir els dies 22 i 23 de març. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidor i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció que s’ha 
presentat pels 3 grups polítics que a nivell nacional donem suport a la consulta, a la celebració d’una 
consulta el proper 9 de novembre i que avui també tenen representació a l’Ajuntament de Tortosa. La 
moció parteix de la voluntat de poder continuar donant suport al procés de transició nacional que està 
vivint el nostre país en coordinació amb tots els agents que també a nivell de Catalunya hi estan 
treballant i, en aquest cas, es tracta de treballar conjuntament amb l’AMI, l’Associació de Municipis 
per la Independència i l’Assemblea que ens han presentat també aquesta petició de poder donar 
nosaltres suport a aquesta actuació prevista per als dies 22 i 23 de març, amb l’objectiu d’aconseguir 
una recollida massiva de drets de petició a cada un dels municipis per tal, a la vegada, de poder fer 
pedagogia explicant el que realment es vol fer en aquest sentit per tal de poder donar suport a la 
campanya de “Signa un Vot per la Independència”. 
 
Per tant, el que hem volgut avui ha sigut fer aquesta crida, donar aquest suport, donar fer crida a tots 
els veïns i veïnes de Tortosa per tal de que puguin participar activament en aquesta campanya i, a la 
vegada, també cedir aquells espais que siguin necessaris, tot i considerar que segurament serà més 
aviat a la via pública on es podran recollir el màxim de vots possibles i, per tant, donar el màxim de 
suport a aquesta campanya.  
 
Per tant, de nou tornem a presentar una moció en la línia de donar suport al procés de transició 
nacional, esperaríem poder comptar amb més suports que els dels tres partits que hem presentat 
aquesta proposta, perquè creiem que és el millor per a la nostra ciutat i també per al nostre país. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la veritat és 
que portava tota una sèrie de coses per dir, però vist el que ha passat amb la moció que ha presentat 
Plataforma per Catalunya i després de sentir aquí al senyor Monclús que ens deia que votar és 
democràcia, també he sentit a algun altre portaveu, no recordo ara ben bé qui, que deia que consultar 
al poble és el més democràtic. Bé, després del que han fet amb la nostra moció, vull dir, i perdoni’m 
l’expressió, però vostès de la democràcia se’n foten, i perdoni’m la paraula però és que és així mateix.  
 
Vull dir, portem, si no recordo malament, més d’un any, any i pico aproximadament, amb el tema de la 
consulta, de la consulta perquè és el més democràtic, és el que..., o sigui, al poble se li ha de 
preguntar. Bé, ja em sembla bé, preguntem, preguntem tot el que calgui i, de fet, hi ha països, Suïssa 
per exemple, que quan hi ha qualsevol cosa important es pregunta al poble, no només se’l deixa votar 
cada X temps, no, no, se li pregunta: vostè què en pensa d’això? Això és democràcia directa. El que 
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tenim aquí és comèdia i teatre directe.  
 
Llavors clar, jo de tot  això que portava preparat, doncs, la veritat és que ja no hi entraré, ja no hi 
entraré perquè ja, a molt que he dit, em sembla que queda demostrat, primera, que aquesta consulta 
no es farà, això ho sabem tots. No només ho sabem tots els que estem aquí, ho saben a tota Europa. I 
després, a veure, això de la democràcia només és quan interessa, a una banda. Si interessa a l’altra 
banda llavors ja no és democràcia. Home, no fotem, eh. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement dir que nosaltres votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, amb tots 
els respectes als proposants, però és que el paràgraf de la seva exposició de motius a nosaltres ens ha 
deixat perplexes. Vostès diuen que estant presentant en aquest plenari que el Parlament de Catalunya 
convoqui un referèndum d’autodeterminació, val?, i si l’Estat ho impedeix que es proclami la declaració 
unilateral d’independència. La declaració unilateral d’Independència. Clar, vull dir, això no és recollir 
firmes, és que vostès aquí diuen que si això no va, declarin la declaració unilateral d’independència. 
 
Permetin que els hi recordi, amb tots els meus respectes, nosaltres no estem en aquesta línia, 
nosaltres no estem en traçar fronteres, sinó millor en trencar-les.  

 
I no m’estendré en explicar què implica la declaració unilateral d’independència, que és el que vostès 
demanen per a una consulta  i que sap en que és il·legal. I em remetré al que vaig dir aquí en aquest 
plenari el dia 13 de gener, em remetré allí. 
 
No m’estendré en que la Unió Europea ha dit per activa i per passiva que una decisió unilateral 
d’independència comporta l’expulsió de Catalunya i que estarem, si al final triomfa la seva proposta, 
molts anys fora d’Europa. 
 
No m’estendré en defensar que hi ha altres alternatives polítiques a la declaració unilateral 
d’independència. I no ho faré perquè no creiem en un projecte que divideix, sinó en un que suma. 
Altres forces polítiques, sembla que ells hi creuen i, per tant, a diferència d’elles, respectem i seguirem 
respectant, com vaig dir el dia 13, la seva postura, com no pot ser d’una altra manera perquè és el 
que correspon en democràcia: respectar les postures dels altres. 
 
I com ja també vam dir, respectem que Esquerra Republicana ha estat independentista des de sempre 
i ha seguit fidel als seus idearis. Això sí, ha estat sacrificant el benestar dels ciutadans per això. 
 
Respectem la postura d’Iniciativa. Respectem el que vam dir-li a qui vulgui sortir a la foto, fent passar 
el tema nacional pel social. 
 
I com no, la postura de Convergència i Unió, que ha pujat al carro tard, més tard que ningú, però 
radicalment com els conversos, així mateix. I respectem que l’alcalde i l’equip de Govern recolzi una 
declaració unilateral d’independència. És el seu dret a ser independentista, cap problema. 
 
Ara bé, continuem dient que mirant l’ordre del dia, el mateix que vam fer el dia 13, mentre el PSC 
presenta una moció de donar subvencions a famílies que no poden pagar la llum, aquí es plantegen 
aquest tipus de mocions. I mentre el Partit Socialista proposa mesures per pal·liar la crisi creant llocs 
de treball, vostès defensen una moció que parla de la declaració unilateral d’independència. 
 
No sé, potser és que estem en móns diferents i potser és que no escoltem bé a la gent. Nosaltres crec 
que sí. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc, al 
senyor Jordi Casanova de Plataforma per Catalunya dir-li que, clar, vostè a mi i al meu grup no pot dir 
que ens en burlem, perquè no vull dir el que vostè ha dit de la democràcia, quan precisament jo vinc 
d’un partit en que hi ha gent d’aquesta ciutat, ja no parlo de tota Catalunya, que ha estat torturada, 
empresonada i perseguida per lluitar per la democràcia, del PSUC i que, per cert, aquest cap de 
setmana els hi van fer un homenatge a 14 persones, no?, que en aquests moments ja són iaios, per a 
que la gent, des d’un punt de vista col·loquial, ens pugui entendre. I clar, que vostè, que al seu partit hi 
ha gent que obertament és franquista i, per tant, que defensa les dictadures..., sí, sí, al seu partit a 
nivell de tota Catalunya, inclús gent que s’han presentat a algunes poblacions que són neonazis o ho 
han sigut, vull dir, la credibilitat que té és la que és i, per tant, simplement li volia dir això. 
 
I en segon lloc, al Partit Socialista, també vostès parlen de lo de la declaració unilateral 
d’independència que surt a l’últim paràgraf, però vostès no han llegit el principi del mateix paràgraf, on 
posa que a través d’aquesta campanya la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus 
representats al Parlament per a que facin això en cas de que es decideixi que es faci. Per tant, no digui 
que s’està proposant que es faci. 
 
Vostès també tenen un problema amb el dret a decidir. Jo crec que és més que evident i vostès surten 
a la foto però no perquè estiguin a favor de la consulta, sinó pels problemes i les baralles internes que 
tenen. I jo, simplement, dir-los-hi que el nostre partit, Iniciativa, s’ha mantingut fidel al dret a 
l’autodeterminació, el PSUC en la transició democràtica i en aquests moments. I no tenim cap 
problema en defensar el dret a decidir i dins la nostra formació, vostè hi sap perfectament, que hi ha 
gent que defensa les postures independentistes i altres federalistes. Vostès precisament han 
renunciat al dret a decidir, han quedat sotmesos al PSOE i a aquells que volen expressar la seva 
opinió, pel que sembla, estan decidint si els expulsen o no i, per tant, jo crec que també és del tot 
negatiu. 
 
Però en tot cas, agrair el vot favorable de totes les formacions que han presentat i esperem que la 
democràcia, finalment, decideixi el futur del nostre país. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, estem davant d’un procés de transició que és un procés 
il·lusionador, és un procés que il·lusiona a la majoria de les catalanes i dels catalans, és un procés que 
Esquerra Republicana de Catalunya sempre ha dit el mateix: justícia social, democràcia plena i llibertat 
nacional de Catalunya. 
 
I al Partit Socialista potser li diria que si tinguéssim la llibertat nacional de Catalunya, potser no 
tindriem poblemes, els catalans i les catalanes, per pagar el rebut de la llum. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, sap que passa 
senyor Roig? Que el problema que tenen vostès és que no saben on estan a nivell de país. O potser sí 
que saben on estan i és al costat del PSOE. I que el que els hi estem demanant aquí és que es pugui 
decidir el futur, que poguéssim votar, el que portaven vostès al seu programa electoral de les eleccions 
de fa un any i poc, allí estava escrit poder votar. Van enganyar en aquell moment a la ciutadania, 
perquè després el senyor Navarro ja, “nunca más se supo” d’aquest tema. 
 
Però no només escoltar als de fora, als que estem aquí, als partits que ho han proposat, als seus 
propis militants, a aquells exregidors que s’estan donant de baixa del partit, a aquells alcaldes que li 
estan dient que Tortosa s’està quedant sola, fa molta pena que vagin dient arreu que Tortosa s’està 
quedant sola respecte a la resta de les Terres de l’Ebre, als seus alcaldes, als seus regidors, a aquella 
consellera, Marina Geli, que vostè tant admira i que a dia d’avui està dient el que està dient pel que fa 
als regidors socialistes de l’Ajuntament de Tortosa o a la direcció actual del Partit Socialista a Tortosa, 
perquè realment és lamentable la situació que avui estan portant a terme vostès. O també la senyora 
Ventura, fins fa dies la seva..., que a hores d’ara la tenen apartada però que estava a la direcció 
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territorial a nivell ebrenc.  
 
Per tant, mentre vostès estan dient que el que estan fent, el que van fer vostès en el seu moment va 
ser deixar el país a la ruïna, alguns ara estem treballant per tal de poder-lo traure d’allà. Mentrestant, 
el senyor Navarro no compleix el programa electoral, es queda absolutament sol al costat del senyor 
Rubalcaba i vostès es queden sols al costat de..., sense tenir en compte el que pensa la resta de la 
gent de les Terres de l’Ebre i la resta dels seus alcaldes. 
 
Per tant, lamentem que una vegada més continuïn estant més al costat del PSOE que al costat de la 
ciutadania, que incompleixin el que portaven al seu programa electoral i que, per tant, es quedin al 
costat del Partit Popular i de Plataforma per Catalunya, sense donar suport a la voluntat de poder 
decidir, el poble de Catalunya, en una consulta. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. 
 
Miri, senyor Jordan, que vostè em digui que és un exemple de democràcia quan vostè ve del 
comunisme, que és un sistema que en un segle es va carregar més de 100 milions de persones, 
home, doncs a mi, jo què vol que li digui, tinc els meus dubtes. 
 
Després també li voldria comentar, li voldria comentar una frase d’un senyor que probablement d’això 
de democràcia en sabia bastant més que vostè, que és el senyor Winston Churchill. El senyor Winston 
Churchill va dir que els antifeixistes que hi havia després de la Segona Guerra Mundial serien els 
feixistes del futur i, evidentment, la va encertar. 
 
En quant al franquisme, jo que vol que li digui. Jo quan va morir el general Franco, jo tenia 14 anys, per 
tant de poques coses me’n recordo. Del que sí me’n recordo és que em van donar festa al col·legi. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que es dona per finalitzat el debat. La proposta 
queda..., ah perdó, vol contestar les al·lusions, senyor Jordan? 
 
Sí, sí. Si em permet, vostès es poden sentir al·ludits 300 anys seguits, com algú esmentava, però en tot 
cas, jo tallaré ja les al·lusions. Sàpiga, senyor Casanova, que encara que l’al·ludeixi perquè evidentment 
li contestarà, el senyor Jordan és un dels grups proposants de la moció i, per tant, clourà el debat el 
senyor Jordan, el senyor Monclús o la senyora Roigé, però no el podrà cloure vostè. Té la paraula el 
senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, simplement dir que el comunisme va fer 
coses molt positives i coses molt negatives i podríem ara aquí fer un debat d’història, però que el Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, els comunistes de Catalunya van condemnar les morts que vostè ara 
diu ja als anys 60, ho hauria de llegir als llibres d’història. I que, en tot cas, en el cas de Catalunya i de 
l’Estat espanyol, qui va lluitar contra la dictadura era sobretot gent que estava afiliada al Partit 
Comunista i no precisament dirigents del seu partit, que bé, ara l’han fet fora al senyor Anglada, que 
fins fa poc estava afiliat a un partit que es deia Fuerza Nueva, que era d’extrema dreta. 
 
Però en tot cas, dono jo per tancat també aquest debat. Simplement volia fer algunes apreciacions. 
Moltes gràcies. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb setze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2) i I-
ET-E (2), i cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals PSC 
(3), PP (1) i PxC (1). 
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PART DE CONTROL 
 
 
24 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 04/2014, de 27 de gener 
- 05/2014, de 03 de febrer 
- 06/2014, de 10 de febrer 
- 07/2014, de 17 de febrer  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 23/2014 a la 260/2014 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
25 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
26 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
 
01 - INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo són, són quatre preguntes. Dos són respecte a la 
situació en que es troben molts carrers i places de la ciutat i totes elles són transmeses a través dels 
veïns.  
 
El primer és el centre de la plaça Joaquim Bau, que està plena d’esvorancs, plena de mal “parxejada”, 
inclús el vial on està la parada de taxi presenta greus deficiències de manteniment: esvorancs, 
enquitranats deficients. 
 
La pregunta d’aquesta, junt amb la següent, parlaven vostès abans de l’avinguda Canigó, a l’inici de 
l’avinguda Canigó, també presenta un “parxejat” força deficient, on abans hi havia una sèrie 
d’esvorancs. Passa allí un camió ple de quitrà, tiren una palada, passa una “apissonadoreta” que no té 
ni força per “apissonar” com déu mana i “au”, ja ho hem arreglat i cap a un altre “puesto”. On hi havia 
un foradet, doncs ara hi ha una llometa i la roda passa cap a baix, ara passa per damunt. 
 
També, també els veïns del camí de Favaró i camí de Canivell es troben en la mateixa circumstància de 
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que està el camí de Favaró i l’altre, el camí de Canivell, estan ple d’esvorancs i requereixen urgentment 
unes tasques de pavimentació mínima. 
 
Aquesta és la primera pregunta que jo li faig, transmesa, torno a dir, pels veïns de Ferreries i pels veïns 
de Sant Llàtzer. 
 
La segona pregunta, que aquí ja es va fer ja fa temps, però bé, la faig una altra vegada en el sentit de 
saber com està, és la situació del servei assistencial de l’Onada al barri de Sant Llàtzer. L’obra pareix 
que està finalitzada, i està força ben finalitzada, està molt bé, però pareix que segueix tancada. La 
pregunta é: quan està prevista la seva obertura. 
 
Una tercera pregunta és: al sortir del vial que avui en dia uneix la ronda Reus, l’estació per situar-nos, i 
la ronda Docs, al sortir a mà esquerra hi ha una zona d’aparcament no regulat fins l’altura del carrer 
Rosselló. En aquesta zona hi ha una petita vorera que resta inhabilitada pels cotxes aparcats i obliga o 
motiva a molts vianants, especialment molts viatgers que surten del tren i passen per aquest vial, a 
passar per darrera els cotxes aparcats, envaint el carrer i provocant situacions de perill circulatòries.  
 
La pregunta és: es pot aconseguir que aquesta petita vorera sigui respectada pels cotxes i així la gent, 
quan surt del tren o quan passa pel vial i se’n van cap al Temple o cap a l’esquerra, no es fiquen en 
perill passant per darrera els cotxes, sinó que passin per la vorera? 
 
I un altre tema que jo també ja fa temps que..., és el tema intern  eh, és el tema de funcionament 
intern de les comissions informatives, no? Jo, ja saben vostès millor que jo, que hi ha una 
convocatòria, unes en un dia concretat o una relació concretada de temes, altres ordres del dia són 
totalment genèriques, no?, però bé, tant si són convocatòria de comissions informatives normals i 
extraordinàries es fa l’assistència, el regidor o la regidora president o presidenta de la comissió 
informativa fa una exposició, normalment bastant breu, si hi ha preguntes, que amb la poca o nul·la 
informació rebuda són molt poques; i es dictamina: sí, no o abstenció. 
 
Jo, la pregunta és si podríem, si es podria en un temps d’un dia o de dos dies anteriorment a les 
comissions, subministrar-nos la informació escrita suficient per agafar una conceptualització del tema, 
suficient per a després arribar i dictaminar amb certa seguretat.  
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, comencem pel final. 
 
Com el seu nom indica i vostè coneix perfectament, perquè és regidor de l’Ajuntament de Tortosa, les 
comissions informatives tenen vàries funcions. Una: analitzar el temes de la ciutat a instàncies del 
Govern o a instàncies de l’oposició. Segona: informar de les coses que fa el Govern i l’oposició pot 
demanar informació; algunes de les coses que vostè em planteja aquí segurament té més raó de ser 
que les plantegi a la comissió informativa que al Ple, vostè les pot plantejar on vulgui i, per tant, ara li 
contestaré. Algunes també s’han informat en comissió informativa i segurament potser vostè no va 
estar o no va poder assistir o no li van comunicar o no va llegir les actes. I altra funció és la de 
dictaminar les coses que van al Ple. 
 
Els aspectes que van al Ple sí que, òbviament, han de tenir la informació i la tenen a la seva disposició 
i la tenen des del moment en que es convoca la comissió. Des del moment que es convoca la 
comissió, com des del moment que es convoca el Ple, les qüestions que han de ser dictaminades 
resten a disposició dels regidors. 
 
Jo també els insto a utilitzar més comissions informatives per demanar aclariments, per fer propostes, 
per parlar dels temes. Segurament allí no hi ha càmeres de televisió i es poden parlar les coses de 
forma més tranquil·la, més assenyada, en posicions que no estem pendents de si ens escolta algú o no 
ens escolta algú altre. Per tant, jo sí que li agraeixo l’interès, li clarifico i, a més a més, li demanaria 
que en fessin ús, potser fins i tot podríem fer més curts els plens si utilitzessin més les comissions 
informatives. 
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Respecte al temes que m’ha plantejat que són de diferent índole. Ho faré en ordre invers al que vostè 
m’ha plantejat. 
 
En quant al tema de ronda Docs. He entès ronda Docs, ha ficat ronda Reus, no sé què pinta ronda 
Reus o no he sabut acabar de... 
 
(el senyor Dalmau parla fora de micròfon). 
 
Bé, entenc que el problema que vostè planteja són les voreres que hi ha a  ronda Docs, concretament. 
Segurament també se’ls hi haurà passat, però ja vam informar que en aquell àmbit, concretament a 
ronda Docs, una part del carrer Rosselló, l’Ajuntament en pocs dies procedirà a fer una actuació 
encaminada a establir un carril bici . Un carril bici que ha de possibilitar que tant des de l’estació 
d’autobusos com des de l’estació de Renfe, es pugui connectar directament amb la via verda i la resta  
de carrils bici de la ciutat, que estarem en varis quilòmetres del carril bici, essencialment per donar un 
servei als ciutadans però també per als nostres visitants. Hi ha molta gent que està arribant amb 
bicicleta pel tren i per l’autobús i que ha de poder utilitzar-ho.  
 
Això implicarà fer algunes millores també per als vianants, alguna part d’una vorera de ronda Docs 
haurà de ser convertida en carril bici, en això em penso que el regidor em va presentar ara fa dos dies, 
o una setmana, uns primers pressupostos, i després suposarà una reordenació d’alguns aparcaments 
a ronda Docs als efectes de que puguin circular millor els vianants i les bicicletes, com abans també 
em reclamava un altre portaveu. 
 
La nostra obsessió, essencialment, és fer una ciutat més habitable als vianants, per tant, el tema de 
ronda Docs que vostè em plantejava, jo crec que està en solució. 
 
Respecte al que vostè anomena com un servei assistencial de l’Onada, jo els hi puc dir que els hi 
traslladaré la pregunta. Això és una empresa privada. Això és una actuació d’una empresa privada que  
fa a Tortosa, que nosaltres seguim molt de prop perquè tenim una relació fluida però, com pot 
entendre, l’alcalde no li ha de dir quan obrirà una empresa privada. Vostè sap que les decisions de les 
empreses privades depenen de les empreses privades i no seria elegant, ni és elegant que vostè em 
pregunti quan determinarà una empresa privada tirar endavant el seu projecte, ni seria elegant que jo 
li contestés. 
 
Si no ho sap, això és una actuació 100% privada feta sobre uns terrenys que en el seu moment 
l’Ajuntament va vendre i, per tant, no hi ha cap actuació pública per la qual jo li hagi de contestar, al 
Ple de l’Ajuntament de Tortosa, les intencions d’una empresa privada. 
 
I en relació als altres temes que em planteja, que ha plantejat coses però no entenc quina pregunta 
m’ha acabat fent. 
 
M’ha anomenat alguns camins, el camí de Canivell, el camí de Favaró. N’hi ha altres, hi ha, 
aproximadament, a l’Ajuntament de Tortosa més de 400 quilòmetres de camins, per tant, fer el 
manteniment dels camins no és fàcil. Se’n van fent, es van prioritzant i, efectivament, l’altre problema 
que tenim és que hi ha gent que s’ha ficat a viure a llocs que no estaven urbanitzats, que eren camins 
per a accés a finques privades i que ara ens estant demandant el manteniment com si fossin camins o 
carrers urbans, quan es van construir els habitatges sense la corresponent llicència de zona 
urbanitzada i això, evidentment, no deixa de ser un handicap per a l’Ajuntament de Tortosa. Però bé, 
encara així anem actuant. 
 
En quant a carrers, jo li podria explicar ara tots els carrers que hem arreglat últimament. Estem 
actuant per barris. Vam actuar al barri de Ferreries, que hi tornarem a actuar i en parlaré; vam actuar 
ara recentment al barri de Remolins; estem actuant al barri de Sant Llàtzer, vostè m’ha parlat de 
l’avinguda Canigó i d’uns esvorancs que hi ha a l’avinguda Canigó. Jo crec que la forma que ha definit 
de com es reparen aquests esvorancs no és molt encertada, ni molt adequada, ni diu molt a favor dels 
treballadors municipals, però en tot cas, si té algun suggeriment en quant a la millora de l’activitat dels 
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treballadors municipals i de com es dirigeixen, cosa que sí que serà responsabilitat nostra, sí que li 
suggeriria que fos en l’àmbit d’una comissió informativa que ho plantegés, i si no se li dóna resposta 
adequada a la comissió informativa, ho pugui plantejar en aquest Ple. 
 
Però li concretaré l’avinguda Canigó. Què estem fent amb l’avinguda Canigó, doncs, de moment 
l’avinguda Canigó, com abans ha esmentat la regidora, la portaveu de Convergència i Unió, a la vegada 
regidora d’Urbanisme, ha estat oberta en un tram que no hi estava fins ara, que és aquell tram que 
coincideix amb el barranc de la Llet. Això mitjançant la modificació pressupostària que hem inclòs aquí 
possibilitarà continuar donar-li continuïtat a l’avinguda Canigó per tot el que és darrera de la futura 
Escola de Sant Llàtzer. I mitjançant un acord, conveni que estem fent amb els propietaris de l’únic 
solar que queda per urbanitzar a l’avinguda Canigó, farà possible, intentarem, intentarem que faci 
possible que abans de final de mandat, i complint un altre dels compromisos que nosaltres 
manteníem al Pla d’actuació municipal, l’avinguda Canigó s’obri al trànsit des del seu inici prop de 
l’estació del ferrocarril fins la seva finalització al Consell Comarcal. 
 
I segurament, quan es possibiliti la pavimentació d’aquest últim tros que queda, que és propietat de 
privats i que estem intentant “conveniar” per urbanitzar, també es faria una pavimentació a l’últim 
tram, ex novo, pavimentació que no s’ha fet des de fa moltíssims anys. 
 
En tot cas, com que vostè és un digne representant del Partit Popular, sí que li demanem una ajuda, i li 
demano jo com a alcalde, faci’ns una gestió, si us plau. Nosaltres estem negociant des de fa molt de 
temps respecte a l’avinguda Canigó, a la qual veig que té una especial sensibilitat, estem negociant 
amb Adif i no ens en sortim de que tanqui l’avinguda Canigó que està urbanitzada, perquè li correspon 
a Adif fer aquesta obra. Jo sí que li agrairia que ens ajudés a poder fer aquesta gestió. Jo torno a tenir 
una reunió d’aquí a pocs dies en relació a aquesta qüestió i sí que aquestes actuacions més les que ja 
tenim programades a l’Ajuntament de Tortosa, faria que l’avinguda Canigó fos totalment transitable. I 
ja els hi avanço ara que si assolim això abans de final de mandat, ja els hi portarem, ho farem en 
comissió informativa, no ho farem en Ple, una reordenació de la circulació al barri de Sant Llàtzer i els 
corresponents aparcaments per poder reordenar la circulació d’entrada i sortida al barri entre 
l’avinguda Barcelona i l’avinguda Canigó, que espero que tots vostès comparteixin amb nosaltres i ens 
puguin donar recolzament. 
 
Respecte a les situacions de carrers m’ha plantejat el de la plaça Joaquim Bau. Sap que aquesta plaça 
estava pendent d’executar un projecte que estem intentant resoldre el contracte que hi ha ara. Si es 
resolt aquest contracte, ja els hi avanço que es faran algunes millores que fins ara no tenien sentit fer-
ho si s’havia de tirar endavant l’elaboració o la construcció d’un aparcament soterrat allí, i que seria la 
pavimentació de la part interior i una part de la part exterior de la plaça Joaquim Bau. 
 
També aprofito l’ocasió que vostè s’interessa perquè algun portaveu al llarg del Ple havia esmentat 
que s’havia renunciat al projecte de l’aparcament de la plaça Joaquim Bau. No és el nostre cas. No 
renunciem i pensem que al llarg d’algun moment s’haurà de procedir, per tant, qualsevol actuació que 
es fes a les piscines o qualsevol actuació que s’hagués de fer a l’àmbit de l’activitat del que és la 
delimitació de la zona esportiva, s’haurà de fer pensant que algun dia s’haurà de fer un aparcament a 
la plaça Joaquim Bau. Moltes gràcies. 
 
 
 
02 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: la meva pregunta ens l’han fet arribar alguns usuaris del 
pont roig i ciclistes i també membres del col·lectiu Me Moc en Bici. 
 
Després del pont roig ve la via verda i es creua amb el que era abans l’avinguda de l’Estudi, no, el que 
era abans carretera de València ara és avinguda de l’Estadi. La pregunta és si tenen pensat fer algun 
accés per a bicicletes que donaria directe a les instal·lacions esportives, a l’Institut Joaquim Bau i a 
l’IES de l’Ebre, que seria directa.  
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Si no pertany aquesta activitat, aquesta actuació i pertany a una altra Administració, si ho han 
preguntat o ho tenen en compte. I, en el cas de que no fos així, si tenen pensat senyalitzar la baixada 
que ja existeix ara com per a ciclistes o com espai ben senyalitzat per a que s’arribi directament a 
aquest encreuament. 
 
I llavors, el prec ens l’han fet arribar alguns veïns de Santa Clara. Al principi de la pujada de Sant 
Francesc hi ha un ferro dels que impedeix que circulin els cotxes durant el dia. Clar, va molt bé perquè 
així no passen els cotxes cap al barri. El problema és que des de la rotonda que hi ha dalt de tot del 
carrer Sant Francesc i carrer Santa Clara, hi ha alguns cotxes que baixen per Santa Clara i com que no 
està senyalitzat, en lloc de tornar a pujar , s’han trobat a l’embut de davant del ferro que dóna a Sant 
Blai. 
 
El prec era: que se senyalitzi a partir del Calvari, per entendre’ns, que allò és un carrer tancat de dia i 
que de nit si es pogués deixar obert perquè hi ha gent que no és de Tortosa que, com que no està 
senyalitzat, tira cap a baix i ens han dit alguns veïns que han ajudat a traure cotxes fent marxa enrera 
al final de tot de la pujada Sant Francesc que és estretíssim. Aquestes dos coses. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començo per l’últim. Jo ho comprovaré. Jo crec que 
està senyalitzat que no es pot circular, no sabem si ha desaparegut el senyal.... 
 
Seguidament intervé la Sra. Galiana: Perquè una senyal que ara està prohibit el carrer Sant Francesc, 
evidentment, i la fletxa blava per passar pel Santa Clara. Però quan es creuen el Santa clara i el Sant 
Francesc, que es pot tirar cap a baix, que només es pujada Sant Francesc, ja no hi ha allí senyal de 
que no es pot seguir.  
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: No, no... li estic parlant a l’atura del pàrquing més o menys. Jo crec 
que... 
 
A continuació intervé la Sra. Galiana: No. No, no, no. Aquest mateix matí he anat per fer la pregunta 
amb un fonament correcte. Perdó. 
 
Seguidament respon el Sr. Alcalde: Molt bé. Si em permet, jo crec que sí. Si vostè em diu que no és 
que potser ha saltat el senyal, s’ha fet desaparèixer... No ens constava aquest problema. Tenim 
reunions habituals amb l’Associació de Veïns, mai se’ns havia plantejat aquest problema. De totes 
formes, si és un tema d’una senyalització que ha saltat, la farem reposar, per tant, no és cap 
problema.  
 
No pensem que la solució sigui moure aquesta possibilitat de que puguin circular vehicles amunt i 
avall. Pensem que això està ben acceptat pel barri, era una petició en aquell moment del mateix barri, 
per tant, la volem mantenir. Simplement, sí que coincidim de que no han d’arribar baix i aquesta 
senyalització ha d’existir. Si no existia jo ho faré revisar, perquè jo la veig present però, en tot cas, 
aquestes també són aquelles coses, com deia abans el senyor Dalmau, que si ens ho aporten 
directament a la comissió informativa, és tan fàcil com que es pot arreglar d’un dia per a l’altre i no cal 
esperar al Ple, encara que cadascú pot esperar on cregui convenient. 
 
Segona qüestió, comissions informatives: el que ens planteja dels accessos, en Comissió Informativa 
d’Espai Públic, que jo sàpiga, s’ha informat dos vegades. Jo aquí al Ple ho he dit una altra vegada 
quines eren les intencions respecte a l’accés de les bicicletes. L’entitat Me Moc en Bici està 
constantment informada per mi mateix o per la regidora, no sé si tots els seus membres però alguns 
sí. Però és que és públic, perquè jo he contestat aquí al Ple i a vostès se’ls hi ha informat en comissió 
informativa, però ho torno a explicar: 
 
A Tortosa, evidentment, no hi havia carrils bici, no n’hi havia. Tradicionalment, els diferents equips de 
Govern dels diferents colors no havien apostat per fer carrils bici per les raons que sigui. Nosaltres 
quan ens vam presentar per primera vegada, evidentment, vam apostar per a que la bicicleta a mig i 
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llarg termini, sabem que això no és una cosa d’avui per a demà, pugui ser un mecanisme de transport 
a la ciutat i un mecanisme de transport habitual. I, evidentment, que els centres escolars tinguin accés 
a través de la bicicleta és una prioritat, ho era i així ho mantenim. 
 
Respecte a la connexió dels dos instituts de la part de Ferreries amb la via verda s’estava treballant en 
dos vies: Una via que era ficar una rampa, com vostè en deia, hi ha dos possibilitats o dos llocs on 
ficar aquesta rampa, malgrat tenim l’inconvenient que al lloc on ha de desembocar aquesta rampa no 
és propietat pública. Un d’ells, hem fet la gestió, és d’una senyora molt gran que no té ús de raó i que, 
per tant, és un problema poder fer un acord amb ella de cessió temporal d’aquest espai que ens 
possibilitaria ficar una rampa que, pràcticament, anés davant l’Institut Joaquim Bau i després 
connectés l’Institut de l’Ebre. L’altra, hi ha un camí però no es pot utilitzar i ficar una rampa perquè si 
fiquem la rampa sí que és veritat que llavors inutilitzem el camí. I també treballem en una altra 
alternativa provisional i és que a través de la rampa que ja existeix ara i que dóna al passeig de l’Ebre, 
malgrat implica suprimir alguns aparcaments, no molts però alguns aparcaments, els quals 
reposaríem a algun altre lloc i espero que vostès, si optem per aquesta opció encara que sigui 
temporal, ens puguin donar recolzament, i a través dels diferents carrers, el carrer Pina i algun altre 
carrer, i al costat de donar-li sortida de l’aparcament que van fer allí al costat del Mercadona, per a que 
ens entenguéssim, es pogués donar accés. 
 
Evidentment, al carrer Mas de Barberans haurem de suprimir 3 o 4 aparcaments, però pensem que 
com que els reposarem molt prop d’allí, val la pena. Per tant, si no utilitzem el sistema de rampes, que 
jo crec que és el que s’haurà d’utilitzar en un futur quan tinguéssim disponibilitat de terrenys, 
utilitzarem l’altra possibilitat.  
 
En tot cas, agraeixo el seu interès però reiterem el que ja els hi hem anat contestant en altres 
ocasions. 
 
 
 
03 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GAMUNDI 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. GAMUNDI: Moltes gràcies senyor alcalde. Simplement, ja que estem a 
la setmana del 7 de març aprofito per fer una petita reflexió i demanar una miqueta de millora del que 
és el llenguatge de gènere en aquest Ple. 
 
Parlem de polítics, comerciants, treballadors, ciutadans. No costa res fer un petit retoc de parlar de 
comerciants i comerciantes, o de persones treballadores, simplement, que de vegades petits retocs 
porten a grans canvis, tant en política com en gestió. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Faig meu  el seu prec, inclús fent-ho extensiu 
instaria a tots els que hem intervingut a repassar l’acta d’avui i potser tots plegats i tots els portaveus 
hauríem de fer aquest exercici i aquest intent en un futur. Moltes gràcies. 
 
 
 
04 - INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig:  Gràcies senyor alcalde. 
 
En primer lloc, una preocupació d’uns veïns de Remolins. Com vostè ha dit, s’ha fet unes intervencions 
en els asfalts i ferms i allí al carrer Jaume Tió, a la plaça Immaculada, alguns veïns ens traslladen de 
que el ferm s’ha posat per damunt del ferm antic i casi, casi està al mateix nivell el ferm de la vorera. I 
els preocupa de que en una avinguda d’aigua important, que pugui entrar aigua a les cases, és el que 
m’han traslladat. 
 
Per un altre costat, també la preocupació de la vorera del carrer la Ràpita que toca contra la rambla 



- 94 / 95 -           JACE / sbh 
  

Catalunya, també ha hagut veïns que diuen que han trompassat i han caigut.  
 
Per un altre costat, vam reiterar la demanda nostra, del nostre grup, que vam demanar per escrit que 
si ens podien passar la informació sobre la zona blava, l’aportació del cànon fix i variable. Fa unes 
setmanes vam demanar-ho, casi un mes, sobre l’empresa adjudicatària, que ara ja no ho és, sobre els 
dos anys que ha estat gestionant la zona blava, del cànon fix i cànon variable. 
 
I per últim, el quart és en relació a la Festa del Renaixement, la web. Casualment vaig tenir que 
informar a una gent que trucaven a un telèfon que surt a la pàgina web de la Festa del Renaixement i 
que no està actualitzat, perquè és un telèfon que Movistar diu que no existeix ni el telèfon ni el mòbil.  
 
Paral·lelament, a principi d’any ja es van actualitzar les dates i entenem que una festa com és la Festa 
del Renaixement, d’un actiu tan promocional i turístic tindria que tenir l’actualització de la pàgina, però 
això sí, el telèfon i el fax aquest no corresponen, vaig comprovar-ho jo mateix- Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Jo torno a insistir, vostès facin el que creguin 
convenient. Si els hi preocupa la Festa del Renaixement, els hi preocupa la ciutat, després si volen 
diuen que ho han dit al Ple, que ja ho han dit a les comissions i ho diuen aquí al Ple i s’apunten els 
“tantos” al Ple, però si tan important és, i que ho és, si hi ha un telèfon equivocat no s’esperin a dir-ho 
al Ple, ho poden dir a alguna comissió, poden enviar un correu electrònic, poden trucar a un regidor 
perquè tots coincidim que si hi ha un telèfon que és erroni podem fer dos coses: esperar que es 
continuï equivocant la gent i truqui a aquest telèfon i jo ho diré després al Ple per intentar apuntar-me 
un “tanto”, cosa que ja els hi dic que ja se l’apuntaran igual, si volen ho poden dir igual “miri a tal 
comissió vaig dir que passava això”; o dir-ho de forma immediata i s’intentarà “solventar”. 
 
Diu que al carrer Ràpita que els veïns trompassen i que està molt malament. Home, doncs també li dic 
el mateix, si tan malament està i tant trompassen ens ho diu, li diu al regidor de Serveis, a la Comissió 
Informativa i se li donarà una resposta immediata si és que és així, si tan greu és. Al carrer Ràpita em 
consta que es van fer algunes actuacions, no sé si deu ser algun..., no sé a quin número es refereix ni 
a quina altura, en tot cas ho miraríem però bé, a mi m’estranya que sigui Ràpita amb rambla de 
Catalunya seria estrany, perquè jo crec que no toca la rambla de Catalunya amb el carrer Ràpita, però 
bé, li torno a dir el mateix, si vostè això ho planteja a la comissió no quedarà en evidència que vostè no 
sap que la rambla Catalunya i el carrer Ràpita no coincideixen, cosa que, bé, d’acord. Jo crec que li 
dono el benefici del dubte si això ho aclareixen en comissió informativa i quedarà vostè molt millor. 
 
I respecte al tema de Remolins, sí, efectivament, hem fet una actuació al barri de Remolins, una 
actuació que feia molts anys que es tenia que haver fer. De fet, a mi molts veïns m’han dit que feia 
molts anys que no es feien actuacions com aquestes a Remolins, perquè hem actuat sobre varis 
carrers. S’ha fet el carrer David Ferrando íntegrament nou, a més, una actuació de la qual estic 
especialment content perquè és el primer carrer que es estrictament amb els recursos de la pròpia 
Brigada: l’hem dotat de voreres, l’hem dotat d’enllumenat nou, l’hem dotat de nou clavegueram, l’hem 
dotat d’una nova pavimentació. Hi ha altres carrers, com és el carrer Jaume Tió, que hem procedit a la 
seva pavimentació integral i arreglant només alguns espais de les voreres. 
 
Segurament, quan es fa una actuació d’aquestes sí que s’acaba repujant uns centímetres el carrer, 
però molts perquè primer es fa una actuació per intentar eliminar al menys la capa superficial de 
l’asfaltat anterior i, per tant, es fa una nova pavimentació. 
 
Segurament em deu estar parlant d’alguna casa que jo ara tinc present, no tinc el número 
concretament del carrer, de la plaça Immaculada, jo crec que és més plaça Immaculada que Jaume 
Tió al que es refereix vostè, on la vorera ja estava baixa. Estava baixa segurament perquè fa molts 
anys, encara avui, algú deu aparcar el cotxe i deu entrar amb el cotxe a algun lloc que potser haurem 
de plantejar-nos aquesta situació, però en tot cas ho farem mirar i mirarem si realment ha hagut una 
repujada important o simplement s’han guanyat uns centímetres a un lloc on la vorera ja era baixa. 
 
Però en tot cas, m’alegro que estiguin contens de l’actuació que ha fet l’Ajuntament al barri de 
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Remolins, que era demandada pels veïns i, una vegada més, la preocupació aquesta dels carrers 
l’Ajuntament actuarà. 
 
Moltes gràcies, molt bona nit. 
 
 

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-tres hores i 
quaranta minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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	A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova. Saben que jo no intervinc excepte que em provoquin o diguin incerteses. Vostè ha anomenat una persona que li vull recordar que no ha sigut mai càrrec electe de Convergència i Unió, ha estat militant però mai ha estat càrrec electe ni ha representat a Convergència i Unió en cap institució pública. En tot cas, per a que quedi constància a efectes de l’acta. 
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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, com vostès han pogut veure llegint la moció, és una moció bastant senzilla, el contingut. 
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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Entesa per Tortosa - Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta proposta és una moció que presenta el nostre grup municipal, Iniciativa Entesa per Tortosa, davant la situació que està patint moltíssima gent a la nostra ciutat arran de l’apujada de les tarifes, tant de l’electricitat, de l’aigua, del gas, etc., i que està afectant a tanta i tanta gent. 
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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Voldria fer unes reflexions des de fa 300 anys cap aquí, però tres pinzellades eh, que és tard. 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Per exposar la proposta pren la paraula la regidor i portaveu del grup municipal de CiU, senyora Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció que s’ha presentat pels 3 grups polítics que a nivell nacional donem suport a la consulta, a la celebració d’una consulta el proper 9 de novembre i que avui també tenen representació a l’Ajuntament de Tortosa. La moció parteix de la voluntat de poder continuar donant suport al procés de transició nacional que està vivint el nostre país en coordinació amb tots els agents que també a nivell de Catalunya hi estan treballant i, en aquest cas, es tracta de treballar conjuntament amb l’AMI, l’Associació de Municipis per la Independència i l’Assemblea que ens han presentat també aquesta petició de poder donar nosaltres suport a aquesta actuació prevista per als dies 22 i 23 de març, amb l’objectiu d’aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada un dels municipis per tal, a la vegada, de poder fer pedagogia explicant el que realment es vol fer en aquest sentit per tal de poder donar suport a la campanya de “Signa un Vot per la Independència”. 
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