
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

20 / 2014 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes:  
 
− Ordinària 15/2014, de 07 de juliol.   
− Ordinària 16/2014, de 04 d’agost.   
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
02 – Proposta de nomenament del Defensor de la Ciutadania. 
 
03 – Proposta de designació de representants de l’Ajuntament de Tortosa en el Consell 
d’Administració de la societat d’economia mixta Empresa Municipal de Serveis Públics, SL. 
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SERVEIS CENTRALS 
 
04 - Dació de compte línies fonamentals del Pressupost 2015. 
 
05 - Dictamen d’acord de modificació pressupostària número 21/14 de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits finançats amb baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries. 
 
06 - Dictamen de proposta d’aprovació d’assignació del personal municipal als llocs de treball 
determinats per la Relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa aprovada pel Ple en 
data 01/09/2014. 
 
07 - Dictamen de proposta d’aprovació de l’acord / conveni col·lectiu regulador de les condicions de 
treball del personal municipal, funcionari i laboral, de l’Ajuntament de Tortosa (2013-2015). 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
08 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per manifestar el compromís de no 
participar en la votació il·legal del 9-N. 
 
09 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya de condemna a l’Estat islàmic. 
 
10 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la instal·lació d’espais per a 
gossos (pipican) i per a una campanya de control de les defecacions a la via pública. 
 
11 - Proposta del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa sobre el dret de remuneració als 
autors pels préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques. 
 
12 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per demanar la reparació de les 
escales del barri del Garrofer fins a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
13 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a l’arranjament dels camins 
del terme municipal de Tortosa. 
 
14 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la creació d’horts urbans i 
espais d’oci al casc urbà de Tortosa. 
 
15 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya sobre la inclusió de clàusules 
socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Tortosa, previ dictamen de la comissió 
informativa. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
16 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 38/2014, de 25 d’agost. 
- 39/2014, d’1 de setembre. 
- 40/2014, de 3 de setembre (extraordinària i urgent). 
- 41/2014, de 9 de setembre. 
- 42/2014, de 15 de setembre. 
- 43/2014, de 22 de setembre. 
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b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 1913/2014 a la 2081/2014 
 
 
17 - Informes de l’Alcaldia.  
 
18 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

SECRETARIA 
 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 15/2014, de 07 de juliol.   
− Ordinària 16/2014, de 04 d’agost.     
 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que s’ha exhaurit el mandat del senyor Joaquim Ricart Baubí com a Defensor de la Ciutadania 
d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que cal procedir a un nou nomenament del Defensor de la Ciutadania. 
 
Atès allò que es disposa al respecte en els Estatuts que han de regir l’òrgan Defensor de la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Atès que s’ha efectuat per l'Alcaldia l’oportuna consulta amb la Junta de Portaveus i ateses les 
circumstàncies personals que concorren en el senyor Joaquín Ricart Baubí. 
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 2 d’octubre de 2014, pel qual es 
proposa el nomenament del senyor Joaquín Ricart Baubí com a Defensor de la Ciutadania d’aquest 
Ajuntament 
 
Al Ple es proposa l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Nomenar al veí de Tortosa senyor Joaquín Ricart Baubí per al càrrec de Defensor de la 
Ciutadania d’aquest Ajuntament, amb un mandat fins al dia 31 de desembre de 2017. 
 
Segon - Donar compte de l'acord a la persona nomenada, interessant la seva acceptació del càrrec.  ” 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquesta és una proposta 
que ve consensuada, com l’anterior nomenament, per part de tots els grups municipals i proposem 
renovar el càrrec al senyor Joaquim Ricart Baubí, que ha prestat aquest servei i l’ha prestat de forma 
absolutament desinteressada, per a que consti a tothom i, per tant, entenem, hem pactat en Junta de 
Portaveus que no hi haurien més intervencions i entenem que, com que ve pactada, comptarà amb el 
vot favorable de tots els regidors i regidores presents. Moltíssimes 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. 
 
 
 
 
03 - PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN EL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, 
SL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que cal proposar els representants de l’Ajuntament de Tortosa en el Consell d'Administració de 
la societat d'economia mixta "Empresa Municipal de Serveis Públics SL", per a la seva designació per 
la Junta General de la mateixa. 
 
Atès el que es preveu a l’article 17 dels Estatuts socials de l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL. 
 
Al Ple de la corporació, es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Proposar a la Junta General de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL el cessament dels 
actuals quatre membres no nats del seu Consell d’Administració, nomenats en representació de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Segon - Proposar a la Junta General de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL el nomenament com 
a membres no nats del Consell d’Administració d'aquesta societat en representació de l’Ajuntament de 
Tortosa, de les següents persones: 
 
- Vice-presidenta del Consell d'Administració: senyora Meritxell Roigé Pedrola, regidora de l’Ajuntament 
de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat civil casada, nascuda el dia 15 de gener de 1976, amb 
DNI núm. 52602218-E i domicili a Tortosa, Camí de Manyà núm. 9. 
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- Vocal: senyor Emili Xavier Lehmann Molés, regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat 
espanyola, estat civil solter, nascut el dia 20 de febrer de 1976, amb DNI núm. 52609361-N i domicili 
a Tortosa, carrer Castelló núm. 3, 4t, C. 
 
- Vocal: senyor Domingo Tomàs Audí, regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, 
estat divorciat, nascut el dia 30 de novembre de 1975, amb DNI núm. 52604153-W i domicili a 
Tortosa, c. Olivera, 30, 2n, 2a. 
 
- Vocal: senyor Antoni Sabaté Ibarz, regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat 
civil separat, nascut el dia 12 de novembre de 1954, amb DNI núm. 39838089-L i domicili a Jesús, c. 
Camí Vell del Cementiri s/n. 
 
Tercer - Expedir certificació del present acord i lliurar-lo a la societat d'economia mixta Empresa 
Municipal de Serveis Públics, SL per a que la seva Junta General el faci efectiu en la primera sessió 
que celebri.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquest és un tema que 
també els hi he explicat, que de fet renovem tots, però que només renovaria, només caldria renovar 
uns quants i que, en tot cas, és a final de mandat. I a final de mandat es tornen a renovar. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, tal i com vam dir des 
del nostre grup municipal el dia en que es va vendre l’empresa d’aigües o la meitat de l’empresa 
d’aigües i es va fer aquesta nova composició, on els grups de l’oposició no estem representats, només 
està el principal grup de l’oposició, en aquest cas el Partit Socialista, nosaltres, tot i que sigui una 
renovació que s’havia de fer, com vostè ha explicat, votarem en contra. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Davant la insistència, ho he fet vàries vegades, però com que 
veig que no prospera tornaré a insistir-li. No s’ha venut el 50% del capital, és una concessió a 25 anys 
del 49% del capital, el 51% del capital està en mans de l’Ajuntament i la capacitat de decisió última i 
definitiva és d’aquest Ajuntament. 
 
Si volen, algun dia podem fer un debat sobre la bonança o no d’aquesta actuació. I si volen parlar 
d’empreses d’aigua segur que podem parlar llargament d’empreses d’aigua i de gent que treballa a les 
empreses d’aigua. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies. La nostra posició és d’abstenció. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3),  
PP (1) i PxC (1); dos vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal d’I-
ET-E (2); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal d’ERC (2). 
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SERVEIS CENTRALS 
 
 
04 – DACIÓ DE COMPTE LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015. 
 
Es dóna compte al Ple del Decret 2014/2329, expedient 2014-INT-E0305-000002, relatiu a les línies 
fonamentals del Pressupost 2015) 
  

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És una simple dació de 
comptes a una nova informació que s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda per la nova normativa. 
Aquestes línies fonamentals no vol dir que hagin de coincidir fil per randa amb el pressupost que 
s’aprova. Quan s’aprovi el pressupost s’aprovarà i el discutirem. Simplement donem compte d’una 
informació facilitada al Ministeri d’Hisenda. Moltes gràcies. Per tant , no procedeix votació. 
 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
05. DICTAMEN D’ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 21/14 DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS AMB BAIXES DE CRÈDITS D’ALTRES 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'expedient de modificació pressupostària núm. 21/14, consistent en crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries sol·licitada 
per diferents àrees de serveis municipals, atès que es consideren no ajornables les despeses objecte 
de l'expedient, vista la memòria justificativa corresponent, vistos els informes d'Intervenció, i atès el 
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 30 de setembre de 2014, proposo al 
Ple de la corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària núm. 21/14, consistent en crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdits d'altres aplicacions 
pressupostàries, d'acord amb el següent detall: 
 
1 - Crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdits : 
 
Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Aportació club d’atletisme PRE-34200-78002 1.300,00 

 

Crèdit extraordinari   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Aportació de capital Agrupació de Defensa Forestal per 
inversió en maquinària GOV-17200-78000 1.300,00 
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2 - Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits 
 

Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Conservació enllumenat SER-16500-21300 30.000,00 

 

Suplement de crèdit   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Energia elèctrica cultura SER-33000-22100 30.000,00 

 
3 - Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits 
 

Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Ajuts específics execucions hipotecàries BSO-23200-48006 1.200,00 

 

Suplement de crèdit   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Conveni especial Caritas - Menjador social BSO-23200-48005 1.200,00 

 
4 - Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
 

Baixes de crèdits   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Interessos de préstecs de l’interior TRE-01100-31000 14.969,46 

 

Crèdit extraordinari   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 

Préstec a curt termini Tortosa Innova SL ASC-43300-82090 14.969,46 

 
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. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Sí, per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
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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). 
 
 
 
 

06. DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ASSIGNACIÓ DEL PERSONAL MUNICIPAL ALS LLOCS DE 
TREBALL DETERMINATS PER LA RELACIÓ VALORADA DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA APROVADA PEL PLE EN DATA 01/09/2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La Relació de llocs de treball, és una conseqüència del principi constitucional d’autoorganització de 
les Administracions (article 103 de la Constitució). La concreció d’aquesta potestat administrativa dels 
municipis està reconeguda en l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. Aquesta potestat d’autoorganització i l’elevada discrecionalitat tècnica que comporta 
estan subjectes als límits legalment establerts i, en tot cas, han de respectar l’ordenament jurídic 
vigent. 
 
En sessió ordinària de data 1-09-2014 el Ple de l’Ajuntament de Tortosa aprova la Relació valorada de 
llocs de treball. 
 
En data 10 de setembre de 2014 es publica al BOPT núm. 209, inserció 2014-09367, aquesta Relació 
valorada de llocs de treball. 
 
Vist l’expedient 2014-RRH-C0501-000001, relatiu a la Relació valorada de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Tortosa. 2014. 
 
Atès que cal assignar el personal municipal als llocs de treball determinats en aquesta Relació de llocs 
de treball. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 30 de 
setembre de 2014. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar l’assignació del personal municipal als llocs de treball determinats per la Relació 
valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb la següent taula: 
 

DNI Denominació del lloc de treball Número del lloc de treball 
40909133E Netejador/a 1 
40905812J Netejador/a 1 
40903967P Netejador/a 1 
47824312K Netejador/a relevista 1 
43689176D Agent notificador/a 2 
40912075C Treballador/a familiar   3 
40907793Q Treballador/a familiar   3 
47824967D Treballador/a familiar   3 
 NIVELL 1   
40921149D Operari 4 
40913501C Operari 4 
30200826D Operari 4 
40911054B Operari 4 
40916612A Operari 4 
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40929131X Operari 4 
40926392P Operari 4 
40903899D Operari 4 
78582172G Operari 4 
40923489A Operari 4 
40904502Z Operari 5 
 NIVELL 2    
40934805A Oficial 2ª 6 
40931323V Oficial 2ª 6 
40909462Y Oficial 2ª 6 
75659919Q Oficial 2ª 6 
52600130G Oficial 2ª 6 
40923361J Oficial 2ª 6 
40923402P Oficial 2ª 6 
47622396E Aux. Administratiu/va 7 
40931164L Aux. Administratiu/va 7 
40929729X Aux. Administratiu/va 7 
40926032Q Aux. Administratiu/va 7 
47823373W Aux. Administratiu/va 7 
40933555H Aux. Administratiu/va 7 
40912853Q Aux. Administratiu/va 7 
40902396R Aux. Administratiu/va 7 
78582741K Aux. Comercial 8 
 NIVELL 3   
52607360N Conserge 9 
40918501F Conserge 9 
40931287G Conserge 9 
40911572T Conserge 9 
X05436591N Monitor de música 10 
78582182Z Monitor de música 10 
52609044V Auxiliar de Turisme 11 
52603932B Auxiliar de Turisme 11 
47620807C Auxiliar de Turisme 11 
52601175Z Conserge ensenyament 12 
40924768V Conserge ensenyament 12 
10593180R Conserge ensenyament 12 
52435898S Conserge ensenyament 12 
40933911Y Conserge ensenyament 12 
 NIVELL 4   
40912481N Conserge d'instal·lacions esportives 13 
40932351X Aux. Administratiu/va (Comeses Esp. 1) 14 
52603699P Aux. Administratiu/va (Comeses Esp. 1) 14 
52601006Y Aux. Administratiu/va (Comeses Esp. 1) 14 
40935200F Aux. Administratiu/va (Comeses Esp. 1) 14 
VACANT Inspector d'obres 15 
 NIVELL 5   
40929767W Oficial sepulturer 16 
40912591F Oficial sepulturer 16 
52600218T Aux. administratiu/va (Comeses Esp. 2) 17 
47624727F Aux. administratiu/va (Comeses Esp. 2) 17 
40929887F Aux. administratiu/va (Comeses Esp. 2) 17 
47620065Z Aux. administratiu/va (Comeses Esp. 2) 17 
40907473H Aux. administratiu/va (Comeses Esp. 2) 17 
 NIVELL 6   
40924037E Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
40910254Q Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
52602758X Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
47628643J Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
52605305G Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
52603583F Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
52605620C Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
47822975H Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
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47626709B Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
40933711J Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
47622492A Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
47626988Z Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
40935577Q Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
40929475D Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
40928191J Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
40921660Z Aux. administratiu/va (Atenció al Públic) 18 
37637383E Monitor/a Teràpia 19 
40916634W Oficial 1ª 20 
40921852E Oficial 1ª 20 
40914526X Oficial 1ª 20 
43130793S Oficial 1ª 20 
40903229Y Oficial 1ª 20 
47821508T Oficial 1ª  20 
40902732S Oficial 1ª 20 
47625945Y Oficial 1ª  20 
40918991J Oficial 1ª 20 
40903286V Oficial 1ª 20 
40925142T Oficial 1ª 20 
 NIVELL 7   
73384093V Administratiu/va 21 
47627003Y Administratiu/va 21 
40930888L Administratiu/va 21 
39864891A Administratiu/va 21 
40930341R Administratiu/va 21 
40917583P Administratiu/va 21 
40910868D Administratiu/va 21 
40908242M Administratiu/va 21 
40014958H Administratiu/va 21 
40932271E Administratiu/va. 21 
40913497Q Inspector/a de Rendes 22 
40901100Q Oficial electricista 23 
47823802V Oficial electricista 23 
40927490W Oficial electricista 23 
40915861B Oficial electricista 23 
52650360W Professor/a de Música   24 
52603546Q Professor/a de Música   24 
52601894C Professor/a de Música   24 
40932276A Professor/a de Música   24 
52604552X Professor/a de Música   24 
39874454K Professor/a de Música   24 
77788254T Professor/a de Música   24 
 NIVELL 8   
47620117C Tècnic/a Mitjà/na de Joventut 25 
47820633E Tècnic/a Mitjà/na de Turisme 26 
40916160B Tècnic/a Auxiliar de Turisme 26 
52603364H Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica  27 
40926985A Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica  27 
47621143B Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica  27 
40926736F Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica  27 
40918697H Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica  27 
40911349F Tècnic/a Auxiliar d'Arquitectura 28 
52609785E Tècnic/a Auxiliar d'Arquitectura 28 
40901842E Tècnic/a Auxiliar d'Arquitectura 28 
40922577B Tècnic/a Auxiliar d'Arquitectura 28 
40907353J Tècnic/a Auxiliar d'Arquitectura 28 
40900738E Tècnic/a Auxiliar d'Arquitectura 28 
 NIVELL 9   
35080034C Tècnic/a Auxiliar de Comunicació 29 
52609643H Monitor/a Sefed 30 
40932303P Monitor/a Sefed 30 
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47622663J Monitor/a Sefed 30 
 NIVELL 10   
40935243D Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social 31 
40923351A Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social 31 
40930999S Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social 31 
52605111V Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social 31 
40931105Y Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social 31 
47620410Z Tècnic/a Mitjà/na d'Educació 32 
47626283E Tècnic/a Mitjà/na d'Educació 32 
40931577H Tècnic/a Mitjà/na d'Educació 32 
47620025C Tècnic/a Mitjà/na d'Educació 32 
40921888N Tècnic/a Mitjà/na d'Educació 32 
40935805Z Tècnic/a Mitjà/na d'Educació 32 
40927401M Cap d'Estudis del CFO 33 
47624593B Tècnic/a Mitjà/na Acompanyament 34 
VACANT Tècnic/a Mitjà/na Acompanyament 34 
52603171D Tècnic/a Mitjà/na SAD 35 
47821462T Tècnic/a Mitjà/na de Festes 36 
40923336B Encarregat/da de Serveis. Parc mòbil 37 
52604395Z Encarregat/da de Serveis. Via pública 37 
40919196B Encarregat/da de Serveis. Brigada 37 
 NIVELL 11   
78576199B Tècnic/a Mitjà/na de Biblioteca 38 
40930886V Tècnic/a Mitjà/na de Biblioteca 38 
40910212C Cap Unitat. Llicències 39 
40918923Z Cap unitat. Padró 40 
X02195729B Cap unitat. Promoció Econòmica 41 
40910825N Cap Unitat. Gestió Ingressos 42 
40909439Y Cap Unitat. Informàtica 43 
40909739F Cap Unitat. Nòmines 44 
40932115G Tècnic/a Mitjà/na de Protocol 45 
40922802Y Tècnic/a Gestió SAD 46 
 NIVELL 12   
40925875C Cap Unitat. Festes 47 
40923368C Tècnic/a Mitjà/na Adm. General 48 
40928950J Tècnic/a Mitjà/na Adm. General 48 
40920527P Tècnic/a Mitjà/na Prev. Riscos Laborals 49 
40932659L Cap Unitat. Alcaldia 50 
40923461K Tècnic/a Superior de Cultura 51 
40924341G Tècnic/a Superior de Cultura 51 
43513964B Tècnic/a Superior de Patrimoni 51 
40920659W Tècnic/a Superior Arxiver 52 
52602699C Tècnic/a Superior Psicòleg/a 53 
40925069L Tècnic/a Superior Psicòleg/a. 53 
40926092F Tècnic/a Superior Psicòleg/a 53 
40923723F Tècnic/a Superior de Formació 53 
40924588K Tècnic/a Superior Jurista 54 
 NIVELL 13   
40927328R Coordinador/a de Fires 55 
40924822W Responsable de Contractació 56 
40920286C Arquitecte/a Tècnic/a 57 
40936857P Tècnic/a Mitjà/na de Medi Ambient 58 
 NIVELL 14   
52600639F Cap de Servei. Ensenyament 59 
40939445X Cap de Servei. Manteniment Via Pública 60 
47822870M Cap de Gabinet 61 
 NIVELL 15   
40933248X Director/a Escola de Música 62 
40922989D Director/a Biblioteca 63 
40915342K Director/a CFO 64 
40924762B Director/a Atenció Primària 65 
47622481S Arquitecte/a 66 
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 NIVELL 16   
40936543Q Tècnic/a Sup. Administració Especial 67 
40907866C Tècnic/a Sup. Administració General 68 
40927674W Tècnic/a Sup. Administració General 68 
40930538Z Tècnic/a Sup. Administració General 68 
40925655F Cap de Premsa 69 
 NIVELL 17   
40920621X Cap de Departament. Acció Social 70 
40912907R Cap de Departament. Cultura 71 
40922962M Cap de Departament. Recursos Humans 72 
 NIVELL 18   
40904316N Cap d'Àrea 73 
40915189Y Cap d'Àrea 73 
 NIVELL 19   
40922544R Director/a Tècnic/a 74 
53382152A Tresorer/a 75 
 NIVELL 20   
25135750Q Interventor/a  76 
VACANT Secretari/a 77 
NIVELL 21   

 
 
SEGON - La data d’efectes d’aquesta assignació de persones a llocs de treball de la Relació valorada de 
llocs de treball, serà l’1 d’octubre de 2014. ” 

 

*-*-* 
 

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
07. DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD / CONVENI COL·LECTIU REGULADOR DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL, FUNCIONARI I LABORAL, DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA (2013-2015). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès el que estableix l’article 31 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
‘Els empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional 
per a la determinació de les seves condicions de treball.’ 
 
Aquesta mateixa Llei en el seu article 32 disposa que ‘La negociació col·lectiva, representació i 
participació dels empleats públics amb contracte laboral es regeix per la legislació laboral, sense 
perjudici dels preceptes d’aquest capítol que expressament els són aplicables.’ 
 
Per al personal funcionari el dret a la negociació col·lectiva està subjecte al que regula el Capítol IV del 
Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
La negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris públics, que està subjecta als 
principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i 
transparència, s’ha de fer mitjançant l’exercici de la capacitat representativa reconeguda a les 
organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de 
llibertat sindical, i el que preveu el Capítol IV abans esmentat. 
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En virtut del que determina l’article 36.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. ‘Per a la negociació de totes les matèries i condicions de treball comunes al personal 
funcionari, estatutari i laboral de cada Administració pública, s’ha de constituir a l’Administració 
General de l’Estat, en cadascuna de les comunitats autònomes, ciutats de Ceuta i Melilla i entitats 
locals una mesa general de negociació’ 
 
Vista l’Acta 2/2014, de data 26 d’agost de 2014, de la Mesa per a la negociació d’aquelles matèries i 
condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Tortosa, en la qual 
s’adopta, per unanimitat, el següent acord: 1. Aprovació, en un text únic, de l’Acord / Conveni col·lectiu 
regulador de les condicions de treball del personal municipal, personal funcionari i laboral, de 
l’Ajuntament de Tortosa (2013-2015), que s’adjunta com a annex, i que se signa juntament amb 
aquesta Acta. 
 
Vista l’Acta 3/2014, de data 24 de setembre de 2014, de la Mesa per a la negociació d’aquelles 
matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Tortosa, 
en la qual s’han estudiat, analitzat i debatut les propostes formulades en l’informe tècnic de Recursos 
Humans, s’ha decidit modificar determinats punts del text de data 29 d’agost de 2014, i s’adopten, 
per unanimitat, els següents acords: 1. Aprovar, en un text únic, l’Acord / Conveni col·lectiu regulador 
de les condicions de treball del personal municipal, funcionari i laboral, de l’Ajuntament de Tortosa 
(2013-2015), que s’adjunta com a annex, i que se signa juntament amb aquesta Acta; 2. Autoritzar al 
cap del departament de Recursos Humans, un cop aprovat l’Acord/Conveni col·lectiu per part del Ple 
municipal. per tal de dur a terme les gestions necessàries per tal que l'autoritat laboral competent en 
tramiti el registre, dipòsit i publicació oficial. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia 2095/2014, de 2 de setembre de 2014, per la qual s’incoa expedient 
relatiu a l’aprovació de l’Acord / Conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal 
municipal, funcionari i laboral, de l’Ajuntament de Tortosa (2013-2015), i se sol·licita al departament 
de Recursos Humans informe de costos i existència de consignació pressupostària suficient per fer 
front a la despesa i de les condicions particulars que justifiquen aquesta aprovació. 
 
Vist l’informe emès pel cap del departament de Recursos Humans de data 23 de setembre de 2014 i 
referència S-2014-RRH-000269. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari general municipal, de data 24 de setembre de 2014 i núm. 
54/2014. 
 
Vist el text de l’Acord / Conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal municipal, 
funcionari i laboral, de l’Ajuntament de Tortosa (2013-2015), aprovat per la Mesa general de 
negociació, en data 24 de setembre de 2014. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, de data 25 de setembre de 2014 i núm. 481/2014, 
amb nota d’objeccions sense efectes suspensius. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 30 de 
setembre de 2014. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Aprovar, en un text únic, l’Acord / Conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball del 
personal municipal, funcionari i laboral, de l’Ajuntament de Tortosa (2013-2015). 
 
SEGON - Disposar que siguin realitzades les actuacions adients per dur a terme les gestions 
necessàries per tal que l'autoritat laboral competent en tramiti el registre, dipòsit i publicació oficial. ” 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquest és el conveni 
col·lectiu de l’Ajuntament, ja no li cedeixo la paraula a la regidora de personal, n’hem parlat en 
comissió, és un conveni que està pactat amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa per 
unanimitat i que regularà les relacions laborals de tots els treballadors de l’Ajuntament amb la 
institució Ajuntament de Tortosa fins al 2015. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Només per manifestar la 
nostra abstenció. Gràcies. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER MANIFESTAR EL COMPROMÍS 
DE NO PARTICIPAR EN LA VOTACIÓ IL·LEGAL DEL 9-N. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Atès que Catalunya manté vincles històrics i culturals amb la resta de comunitats amb les que de 
manera conjunta forma la nació espanyola. Els catalans han construït Catalunya de la mà de ciutadans 
arribats d'altres comunitats espanyoles, i Espanya és, doncs, l’espai comú de tots ells, en el que es 
comparteixen lligams familiars i han fructificat arrels comunes. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya manté en ferm la seva intenció de celebrar un 
referèndum el proper 9 de novembre de 2014. 
 
Atès que els termes en que esta plantejat el referèndum contravenen la legislació. Pel que fa al 
subjecte jurídic de les consultes, el marc legislatiu actual disposa que les decisions polítiques 
d'especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans 
espanyols, i no només a una part d'ells, com és el cas. D'altra banda, respecte de la seva autorització, 
Generalitat no té competències per convocar-lo. 
 
Atès que la cessió de les dades del Padró Municipal només és legal en processos electorals o un 
referèndum, que la Generalitat no té competència per convocar. De fet, jo mateix i altres tortosins, ja 
hem presentat una instància al Registre General de l’Ajuntament, per sol·licitar que les nostres dades 
del cens municipal no siguin cedides a cap institució, mentre aquest referèndum no sigui autoritzat pel 
Govern central i el Tribunal Constitucional. No obstant això, la Generalitat de Catalunya ha manifestat 
que preveu la utilització d'aquestes dades a mode de cens electoral per a la citada votació 
secessionista, cosa que és contraria a la Llei orgànica de protecció de dades, excedeix les 
competències autonòmiques i per tant, conculca el principi de jerarquia de normes. 
 
Atès que la participació o col·laboració del nostre Ajuntament en un acte que contravé la legislació 
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representa un desafiament contra l’ordenament jurídic que ens situaria en una posició de rebel·lia per 
incórrer en una il·legalitat. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer - Manifestar el compromís de l’Ajuntament de no facilitar cap recurs de caràcter municipal, ja 
sigui humà, tècnic o material, per a la celebració d'un referèndum il·legal. 
 
Segon - Donar trasllat a la Delegació del Govern a Catalunya i als grups polítics del Parlament de 
Catalunya. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, com tots 
sabem avui fa una setmana que el Tribunal Constitucional va suspendre de forma cautelar i per 
unanimitat la consulta convocada pel president Mas per al dia 9 de novembre. Per tant, ha quedat en 
suspens totes les resolucions o actes dictats en aplicació de la norma i el Decret fins que, bé, fins que 
això continuï suspès. 
 
Sembla ser, al menys és la informació que tenim fins avui, que el Govern de la Generalitat manté la 
intenció de celebrar aquest referèndum el dia 9 de novembre. La realitat és que els termes en que 
està plantejat aquest referèndum contravenen la legislació. Pel que fa al subjecte jurídic de les 
consultes, el marc legislatiu actual disposa que les decisions polítiques d’especial transcendència 
podran ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans espanyols i no només d’una part 
d’ells, com és el cas d’aquest referèndum. D’altra banda, respecte a la seva autorització la Generalitat 
no té competències per convocar-lo. 
 
Per altra banda també, i aquí és bàsicament el punt fonamental de la nostra moció, és que la cessió 
de les dades del Padró Municipal només és legal en processos electorals o un referèndum que la 
Generalitat no té competència per convocar. De fet, altres ciutadans i jo mateix ja hem presentat una 
instància al Registre General de l’Ajuntament per sol·licitar que les nostres dades del Cens Municipal 
no siguin cedides a cap institució mentre aquest referèndum no sigui autoritzat pel Govern central i pel 
Tribunal Constitucional. Per tant, aconsellem als tortosins i tortosines que vulguin fer el mateix, que 
contactin amb el nostre grup municipal. 
 
També voldríem recordar que tots els que estem aquí, els 21 regidors que estem aquí, a més de 
presentar-nos a unes eleccions i tenir uns resultats electorals que ens permeten ser aquí, vam jurar o 
vam prometre complir i fer complir la Constitució i per tant tots nosaltres i tots els ajuntaments han de 
respectar la llei. No només l’hem de respectar, sinó que a més l’hem de fer complir. 
 
També vull recordar que la participació o la col·laboració del nostre Ajuntament en un acte que 
contravé la legislació representa un desafiament contra l’ordenament jurídic vigent i que ens posaria 
en una posició de rebel·lia per caure en una il·legalitat. 
 
També voldria recordar que aquest matí l’advocat de l’Estat ha impugnat el Decret de nomenament 
dels membres de la Comissió de Control de la consulta, el que seria la Junta Electoral, i que un dels 
seus membres, un catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja ha renunciat al càrrec i ha 
dit, textualment, perquè aquesta consulta no compleix, segons ell, les garanties democràtiques. 
 
Per tot l’anterior, el nostre grup municipal sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer, manifestar el compromís de l’Ajuntament de no facilitar cap recurs de caràcter municipal, ja 
sigui humà, tècnic o material, per a la celebració d’aquest referèndum il·legal. 
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I segon, naturalment, donar trasllat a la Delegació del Govern a Catalunya i als grups polítics del 
Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo simplement 
diré que estem d’acord en la part “propositiva” de la moció que ha fet i ha llegit el senyor Casanova, tot 
demanant la suspensió de l’execució de l’acord del plenari, d’aquest plenari que en el seu moment va 
prendre, fins que es resolgui en el sentit procedent, en el sentit que sigui, la situació envers la consulta 
anunciada. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que el sentit del vot, senyor Dalmau? D’acord. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: el dia 22 de setembre vam fer un Ple extraordinari i 
urgent per donar suport des d’aquí a l’Ajuntament, o sigui, des del món local a la convocatòria d’una 
consulta el 9 de novembre. L’Ajuntament ens vam posicionar, penso que si els regidors que m’han 
precedit en el parlar haguessin estat en aquest Ple ja sabrien la posició de l’Ajuntament. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Saber-la, una cosa és que no vinguessin, però saber-la ja la 
saben, senyor Monclús, no pensi que es presenta perquè no la saben. 
 
En tot cas, saben que no intervinc, però com que s’ha fet una afirmació que pot generar alguna 
preocupació a algú i per no col·lapsar els serveis de la casa i per a que tothom tingui la informació 
adient, la consulta convocada per al dia 9 no utilitza el Padró Municipal, ni la Llei de consultes diu que 
s’utilitza el Padró Municipal, això és un “bulo” que haurà sortit de no sé on. S’utilitza el Registre de 
Població de Catalunya i, per tant, si volen presentar un escrit el presenten, però no té cap 
transcendència. Ho dic per no generar confusió ni que la gent pugui interpretar res. 
 
Si es volen adreçar al grup del senyor Casanova s’adrecen però no per aquesta qüestió, per altres 
qüestions. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, molt, molt breu. En primer lloc per agrair al senyor 
Dalmau el suport que ens ha donat.  
 
La segona cosa que volia comentar és al senyor Monclús. El dia 22 de setembre el Tribunal 
Constitucional encara no havia obert la boca . I res més que això. Gràcies. 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb dos 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PxC (1) i PP (1); i 
dinou vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), 
PSC (3), ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE CONDEMNA A L'ESTAT 
ISLÀMIC. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
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“ Atès que la negació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la llibertat 
d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra les llibertats individuals i 
més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda a la societat. 
 
Atès que la utilització de la violència amb finalitats ideològiques, religioses i polítiques constitueix una 
fractura en el model de convivència del que ens hem dotat, que se sustenta entre d'altres aspectes en 
el respecte mutu i en el diàleg com a via per resoldre les diferències. 
 
Atès que el grup terrorista Estat Islàmic està sembrant el terror a Síria i a l’Iraq, on ja controla prop de 
56.000 quilòmetres quadrats, una àrea a la que hi viuen 6 milions de persones i que ha servit de punt 
de partida per proclamar el califat que aspira construir. 
 
Atès que l’avanç de l’Estat Islàmic no és una amenaça circumstancial ni ens resulta llunyana, sinó que 
constitueix un perill real en vistes de l’avanç de la gihad per tota la costa sud del Mediterrani i pel 
Pròxim Orient. Resulta especialment preocupant per a la nostra societat, puix que aquest grup fa ús de 
la violència i el terrorisme per consumar el seu desig d'instaurar un califat regit per la xaria o llei 
islàmica del que Espanya en formaria part. Per aconseguir-ho ja ha donat mostres del què és capaç als 
territoris que controla, on ha dut a terme amputacions i decapitacions públiques, saqueigs, violacions i 
ha massacrat cristians i membres d’altres comunitats religioses locals. 
 
Atès que els serveis antiterroristes espanyols han manifestat que tenen la certesa de que gihadistes 
amb passaport espanyol s'han sumat a les files de l’Estat Islàmic. Els informes del Ministeri de 
l’Interior eleven a 60 els ciutadans espanyols que han estat reclutats per les xarxes de captació que 
operen al nostre país i que han anat a Síria i a l’Iraq per fer la guerra santa. D'altra banda els Mossos 
d’Esquadra alerten que els gihadistes que tornen a Europa després d'haver pres part al conflicte del 
Pròxim Orient representen un perill real perquè esdevenen potencials terroristes. 
 
Atès que Espanya en general, i Catalunya en particular, juguen un paper fonamental per al gihadisme 
com a escenari d’adoctrinament, captació de fons i base de reclutament d’activistes. Un centenar de 
terroristes de diverses nacionalitats, fonamentalment francesos i marroquins, han passat per territori 
espanyol abans de traslladar-se a Síria. Barcelona és, juntament amb Ceuta, Melilla i Madrid, un dels 
principals caladors per aquests captadors.  
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer - Manifestar el rebuig i la condemna de l’Ajuntament a l’acció del grup terrorista Estat Islàmic. 
 
Segon - Donar trasllat a les associacions de veïns del municipi, a l’Associació Catalana de Víctimes 
d'Organitzacions Terroristes i als mitjans de comunicació locals. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Casanova i Panisello: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
aquesta moció és una moció que no té, no pretén anar en contra de ningú, ni de cap religió, ni de cap 
persona que tingui una mica de sentit comú. Dit això, passo directament a la moció. 
 
Bé, tots sabem que la negació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la llibertat 
d’expressió o la seguretat personal són violacions molt greus que atempten contra les llibertats 
individuals i més fonamentals de les persones i no tenen cabuda o no l’haurien de tenir a la nostra 
societat. 
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La utilització de la violència amb finalitats ideològiques, religioses i polítiques constitueix una fractura 
en el model de convivència del qual ens hem dotat, i que se sustenta, entre d'altres aspectes, en el 
respecte mutu i en el diàleg com a via per resoldre les diferències i el problemes. 
 
Aquest grup terrorista denominat Estat Islàmic està sembrant el terror a Síria i a l’Iraq, on ja controla 
prop de 56.000 quilòmetres quadrats, un lloc en el que viuen 6 milions de persones i que, segons ells, 
ha servit de punt de partida per proclamar el califat que aspiren a construir. 
 
L’avanç d’aquesta gent de l’Estat Islàmic no és una amenaça circumstancial, això que no s’ho cregui 
ningú, i tampoc no és una cosa que sembla que ens queda molt lluny, també seria falç. És un perill real 
i que està fent avançar la gihad islàmica per tota la costa sud del Mediterrani i pel Pròxim Orient.  
 
Resulta especialment preocupant per a la nostra societat, degut a que aquest grup, l’Estat Islàmic, fa 
ús de la violència i el terrorisme per consumar el seu desig d'instaurar un califat regit per la llei 
islàmica del que Espanya, cal recordar-ho, en formaria part. Per aconseguir-ho ja ha donat mostres del 
què és capaç als territoris que controla, on ha dut a terme amputacions, decapitacions públiques, 
saqueigs, violacions, ha massacrat cristians i membres d’altres comunitats religioses. 
 
També cal recordar que els serveis antiterroristes espanyols, i això no ho diu Plataforma per Catalunya, 
sinó que això ha sortit a la premsa i tothom, tots són conscients de que és així, han manifestat que 
tenen la certesa de que els gihadistes amb passaport espanyol s'han sumat a les files de l’Estat 
Islàmic. Els informes del Ministeri de l’Interior eleven ja a 60 els ciutadans espanyols que han estat 
reclutats per les xarxes de captació que operen al nostre país i que se’n han anat a Síria i cap a l’Iraq 
per fer el que ells diuen la guerra santa.  
 
D'altra banda, també aquí a Catalunya els Mossos d’Esquadra alerten de que els gihadistes que tornen 
a Europa després d'haver pres part en el conflicte del Pròxim Orient representen un greu perill perquè 
esdevenen potencials terroristes. 
 
També cal recordar que a Espanya i a Catalunya, sobretot a Catalunya, juguen un paper fonamental 
per al gihadisme com a escenari d’adoctrinament, captació de fons i base de reclutament d’activistes. 
Un centenar d’aquestos terroristes de diverses nacionalitats, fonamentalment francesos i marroquins, 
han passat pel territori espanyol abans de traslladar-se a Síria. Barcelona és, juntament amb Ceuta, 
Melilla i Madrid, un dels principals captadors d’aquesta gent.  
 
Per tot el que acabem de dir i pel gravíssim perill que tot això representa, el grup municipal de 
Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer, manifestar el rebuig i la condemna més absoluta i profunda de l’Ajuntament a l’acció del grup 
terrorista Estat Islàmic. 
 
Segon, donar trasllat a les associacions de veïns del municipi, a l’Associació Catalana de Víctimes 
d'Organitzacions Terroristes i, evidentment, a tots els mitjans de comunicació locals. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, jo voldria 
destacar de la moció dos punts. Un és el que al·ludeix a que l’Estat Islàmic, que ull, hi ha que separar 
molt clarament del món musulmà i de l’islam, no és el mateix, l’Estat Islàmic està portant una negació 
dels drets essencials, i llegeixo el que diu la moció, com són la vida, drets essencials com són la 
integritat física o psíquica o com són la llibertat d’expressió o la seguretat personal. 
 
Un Estat que, a més, porta endavant un concepte de violència, que també diu la moció, amb 
amputacions, decapitacions públiques, saqueigs, etc., etc., etc., una violència contraposada al 
respecte mutu i al diàleg com a via per resoldre les diferències.  
 
Volem afegir dos punts. Primer, insistir en que l’Estat Islàmic no és ni de lluny la major part del món 
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musulmà, ni de lluny, és un petit nucli del món musulmà però no tot i, per tant, es mereix tot un 
respecte la resta. I segon, destacar i enaltir d’alguna forma, felicitar-nos de que s’hagi iniciat una 
aliança entre els països europeus i també d’alguns musulmans per intentar ficar fre a aquesta 
barbàrie de violència i de negació dels drets essencials. 
 
Per això la nostra posició serà a favor de la moció, manifestant el rebuig i la condemna i demanant que 
ho faci l’Ajuntament, que ho faci aquest Ple, a l’acció del grup terrorista Estat Islàmic. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc, des 
del nostre grup municipal, Iniciativa per Catalunya – Entesa per Tortosa, refermar la condemna total i 
absoluta a qualsevol tipus de terrorisme i també, evidentment, al terrorisme islamista radical. Un 
terrorisme que, com s’ha dit aquí, va en contra dels drets humans, en contra de la democràcia i que és 
un autèntic perill no només per als països d’Europa, sinó per als països musulmans que també l’estant 
patint. 
 
En aquest sentit, també volem matisar que aquest terrorisme està afectant, com ara deia, no només 
als països occidentals, sinó als mateixos països musulmans, un terrorisme que allà és minoritari i que 
està creixent. I prova d’això és que els mateixos governs dels països musulmans estan demanant 
ajuda a l’ONU per combatre aquest terrorisme, el mateix Govern d’Iraq ha reclamat ajuda en aquest 
sentit. Un país que, altrament, hem de recordar que si té aquest terrorisme, en gran part és gràcies a 
les actuacions com guerres il·legals dels Estats Units amb l’ajuda d’Espanya, que el que van provocar 
ha sigut que, precisament, augmentin aquests radicalismes. 
 
En aquest sentit per tant recordar, no?, el mateix que passava al País Basc, que no hem de confondre 
a l’igual que tots els bascos no són terroristes, doncs aquí passa el mateix i penso que és molt 
important per al conjunt de la comunitat musulmana. 
 
Celebrar, també com s’ha dit aquí, l’aliança i la lluita que ja s’està duent a terme per part dels nostres 
governs occidentals amb els governs musulmans en contra d’aquest terrorisme.  
 
I en el cas del nostre grup no votarem favorablement aquesta moció perquè no compartim les idees 
del grup promotor i perquè també pensem que cal condemnar tot el terrorisme, sigui d’on sigui, i no 
només alguns com alguns grups fan. I per això votarem en contra, tot i la condemna màxima a aquest 
terrorisme. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidores, en primer 
lloc agrair el suport del senyor Dalmau. 
 
En segon lloc, al senyor Jordan dir-li que la moció era en contra de l’Estat Islàmic, no parlava en cap 
moment dels musulmans ni de la religió musulmana, em sembla que la moció era claríssima al 
respecte, nosaltres condemnem el terrorisme d’aquesta gent de l’Estat Islàmic. 
 
En quant a la resta de grups municipals, miri, la veritat, jo he de ser molt clar i molt sincer com 
acostumo ja a ser-ho de sempre. Durant els últims 3 anys i pico que porto aquí he vist coses en 
aquesta sala que, la veritat, que m’han fet sentir vergonya aliena.  
 
He sentit coses que no em podia imaginar. Jo no venia de la política, tots vostès ho saben, jo vinc de 
l’empresa privada i per tant per a mi la política ha sigut una novetat. Jo he sentit coses en aquesta 
sala que realment fan posar els pèls de punta, fins i tot a un calb. He sentit vertaderes animalades, he 
sentit coses vergonyoses, infames, indignes i la veritat és que no ho entenc, no ho entenc. 
 
Avui aquesta actuació, i aquí deixo de banda al senyor Dalmau, que el senyor m’ha demostrat ser una 
persona amb seny, cosa que jo ja sabia, i tots vostès la veritat és que m’han demostrat que no són 
dignes representants del poble tortosí. La veritat és que Tortosa no es mereix el que vostès han fet 
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avui aquí. Nosaltres estem demanant una condemna contra un grup terrorista de salvatges assassins i 
vostès callen. Això, això no és presentable a cap lloc del món. Vostès no mereixen la confiança del 
poble de Tortosa i espero que d’aquí 7 mesos això quedi clar, del què en pensa Tortosa de tots vostès. 
 
Més enllà d’això, jo, evidentment, faré el que ja vaig dir que faria i més davant d’aquesta actuació 
miserable que acabem de viure. Per tant, no m’hi estaré ni un minut més en aquesta sala. Molt bona 
tarde. 

 
*-*-* 

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

*-*-* 
 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SR. CASANOVA ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA] 
 

*-*-* 
 
 
 
10. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESPAIS PER A GOSSOS I PER A UNA CAMPANYA DE CONTROL DE LES DEFECACIONS A LA VIA 
PÚBLICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els 
grups que la subscriuen: 
 
“ En l’actualitat, cada vegada són més els ciutadans que disposen de mascotes en habitatges en 
entorn urbans. Diversos estudis han demostrat que tenir animals de companyia pot comportar 
beneficis en la salut i el benestar emocional de les persones, però aquesta realitat social té 
conseqüències en l’espai públic, i des de les institucions cal donar resposta a les necessitats que 
comporta. 
 
Els carrers de Tortosa presenten problemes de neteja que, sovint, són deguts als excrements 
d'animals. La majoria de ciutadans que passegen el seu gos són respectuosos amb el civisme i les 
ordenances vigents, i recullen responsablement les defecacions. Però una minoria persisteix en obviar 
les normes bàsiques de convivència. En conseqüència, els excrements esdevenen un problema 
higiènic que afecta la qualitat de vida de la ciutat, i incrementa les despeses de neteja. 
 
Si aquest ja és un problema en la via pública, encara més en els parcs urbans. Hi ha zones verdes de 
la ciutat en que els excrements de gos es reparteixen per tota la superfície, de manera que ni els 
xiquets i xiquetes no poden ni jugar-hi sense córrer risc de trepitjar-ne. Això, per no parlar dels 
habituals casos en que alguns propietaris porten els animals sense corretja. 
 
En aquest punt, val a dir també que Tortosa està mancada d'espais perquè els gossos facin les seves 
necessitats, que són comuns en la majoria de ciutats. Es tracta d'un espai tancat, integrat a l’entorn, 
en que els propietaris d'animals poden introduir la mascota, perquè facin les seves necessitats. El sòl 
és de terra vegetal o graveta, per filtrar els orins, i mitjançant unes bosses, els amos dels animals 
recullen l’excrement i el dipositen en un cubell especial en el mateix lloc. 
 
Tortosa té diverses zones verdes on aquests espais es podrien encabir sense molestar cap habitatge 
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proper, i alliberant així la resta del parc d'aquesta molèstia. Per tal que hi hagués un espai proper als 
diferents barris del nucli urbà, una possibilitat seria el Parc Teodor González, la zona verda de 
Remolins, Ferreries nord i Sant Llàtzer, entre d'altres, així com els diferents pobles del municipi. Amb la 
progressiva instal·lació d'aquests espais, que beneficiarien tots els propietaris d'animals, junt a una 
campanya per eliminar l’incivisme de la minoria que no recull les defecacions, creiem que milloraria de 
forma substancial la neteja de la via publica i la convivència ciutadana. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció 
de la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER – L’Ajuntament de Tortosa, en el termini de tres mesos, impulsarà una campanya de 
sensibilització perquè els propietaris de gossos siguin conscients de la responsabilitat que representa 
tenir cura de les mascotes. Aquesta campanya anirà acompanyada d'un major control i sanció de la 
minoria de propietaris que mantenen actituds incíviques, d'acord amb les ordenances vigents. 
 
SEGON – Progressivament, als parcs i zones verdes de la ciutat s'introduiran espais o àrees d’esbarjo 
a distancia suficient dels habitatges, integrats en l’entorn, i amb l’equipament mínim necessari 
(bosses i cubell d'escombraries). Es buscarà un equilibri territorial en l’accés a aquest servei, 
prioritzant els espais verds situats en les zones més densament habitades. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Companyes i 
companys bona tarde. 
 
Hem presentat aquesta moció perquè cada dia hi ha més gent que té mascotes a la nostra ciutat, a 
totes les ciutats, però també a la nostra ciutat. I això segurament que té un costat molt bo perquè des 
del punt de vista de salut emocional de molta gent, també des del punt de vista..., els ajuda, també 
des del punt de vista de la salut física els obliga a baixar o a traure els gossos, que són una de les 
mascotes que més abunda i que es trauen al carrer a fer les seves defecacions, i això permet que 
aquesta gent surti, es relacioni, passegi, camini, faci activitat física, en definitiva és bo. 
 
Però també hi ha una vessant que no és bona per a la ciutat perquè pot generar, de fet genera, 
problemes de neteja a la ciutat. Excrements en podem trobar als parcs, excrements en podem trobar a 
les voreres. Això no passa a la majoria de gent. La majoria de gent que té gossets, vull dir, és cívica, ja 
recull les seves dejeccions, els seus excrements del terra. Clar, aquella persona, aquelles persones 
que són incíviques el que fan és que generen problemes als parcs, llavors els xiquets o la gent que 
passeja pels parcs es poden embrutar, si algú vol fer activitat física als parcs i pensa que ha de córrer 
per allí o que també ha de fer exercicis d’estiraments o el que sigui també es pot embrutar. Per tant, hi 
té un aspecte d’aquesta gent incívica que no és bo per a la ciutat, inclús ajuda a augmentar els diners 
que s’han d’invertir en que la ciutat es mantingui neta. 
 
Al mateix temps podem observar que la ciutat de Tortosa no disposa del que entre cometes diem 
pipicans per a que ens entenguéssim, o espais on aquestos animals puguin fer les seves dejeccions. 
Són espais tancats, solen tenir unes tanques de metro 20 o metro 30 d’alçada, estan integrats en 
l’entorn, de manera que es posen en aquells llocs apartats dels edificis, sobretot d’espais com parcs, a 
fi i efecte de que no molestin als veïns que estiguin a prop, són espais que han de tenir el terra de 
soldó o d’arena o  d’alguna terra per a que absorbeixi els excrements i les dejeccions que fan. També 
s’hi fiquen elements per poder recollir, la gent, perquè no es tracta de que es portin les mascotes allí, 
facin els seus excrements i que després allí es quedin, no, s’han de seguir arreplegant i han de ser uns 
espais suficientment grans per a que es puguin passejar per dins aquests animalets. 
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Jo he vist alguns llocs, algunes ciutats, per exemple Milà que inclús té bancs per a que la gent 
s’assegui i després recollir les dejeccions, i solen tenir uns poals a fi i efecte de poder-ho deixar i unes 
bosses de plàstic per poder-ho arreplegar. 
 
Per tant, en funció d’aquests motius que he exposat és que el grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya proposa l’adopció de la següent proposta de resolució: 
 
Primer, que l’Ajuntament de Tortosa, en el termini d’un trimestre, que impulsi una campanya de 
sensibilització a fi i efecte de que els propietaris de gossos siguin conscients de la responsabilitat que 
representa tenir una mascota d’aquest tipus i de la cura que s’ha de tenir. I aquesta campanya ha 
d’anar acompanyada d'un major control i sanció d’aquella minoria de gent que no és cívica i que, al 
mantenir aquestes actituds incíviques, que són d'acord amb el que diu, aquestes actituds incíviques 
no estan d’acord amb el que diuen les ordenances municipals. 
 
I el segon punt seria que progressivament, als parcs i zones verdes de la ciutat es vagin introduint 
espais que en podríem dir pipicans però que tinguin les característiques més adequades en quant a 
dimensions i a tots el serveis que han d’haver allí dins, a una distància suficient dels habitatges, que 
estiguin integrats en l’entorn i amb l’equipament mínim necessari (bosses, poals d'escombraries), i 
que es busqui un equilibri territorial en l’accés a aquest servei, de manera que es prioritzi els espais 
verds que estan situats en les zones més densament habitades. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, en principi 
nosaltres estem d’acord en el fons de la moció, que creiem que és evitar un problema higiènic, sanitari 
i reduir també, complementàriament, reduir les despeses de neteja. 
 
Com diu la moció, disposar d’una mascota en habitatges urbans comporta uns beneficis per a la salut 
i el benestar emocional dels propietaris, però també comporta perjudici per a la resta de la ciutadania 
que fa ús de l’espai públic. La majoria dels propietaris de gossos compleixen cívicament amb els 
reglaments establerts però una minoria, com sol passar sempre, persisteix en no fer-ho i estem, per 
tant, d’acord.  
 
Ara bé, el problema per a nosaltres no s’arregla amb “pipicans”. Els tema, aparentment senzill, és més 
complicat de resoldre. Primer, un aspecte de distància: vostès creuen que les mascotes, per ben 
educades que estiguin, quan tenen ganes de fer les seves necessitats poden i volen esperar-se a 
arribar a un pipicà? Segon, un problema d’organització que vostès no fan esment a la moció: on 
s’instal·laran els pipicans? Han fet un mapa? Han fet una distribució d’aquests pipicans? 
 
Recordo que aquest invent dels pipicans ja es intentar i aplicar envoltes de l’any 2007, va ser un 
fracàs, va ser fracàs. Per la seva valoració de la bondat d’aquella planificació es va ficar un, inclús, a 
les Esplanetes, que jo recordo que estava allí i excuso dir que allò no va anar a cap lloc. 
 
Tercer, han fet un disseny orientatiu?, és a dir, els pipicans del 2007 eren un quadrat amb arena. I tot 
un detall important encara que sigui una “tonteria”, i els tècnics en animalons els ho podran dir: un 
pal. Per què? Perquè els gossos deixen la seva marca territorial i necessiten un pal per fer el seu pipí. 
 
Miri, acabo, el més pràctic per a nosaltres és que tothom, quan surti de casa amb la mascota, porti 
una bosseta de plàstic i reculli els excrements. Les dos coses: porti una bosseta de plàstic i, a més, 
tingui la voluntat de recollir els excrements. Això ha d’anar acompanyat, com diu a la moció, d’una 
bona campanya informativa, estem d’acord, és important informar, i també per a nosaltres el més 
important, d’un major control i sanció d’aquesta minoria de propietaris incívics. Sanció. Les persones 
som com som i si a un propietari incívic se li fica una sanció de 200€ segurament allò tindrà més 
efecte que totes les campanyes informatives i totes les possibles altres actuacions. 
 
La idea de millorar la neteja i la sanitat ens agrada, estem d’acord en el fons del tema, però la forma 
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d’aconseguir aquesta millora en la neteja i aquesta millora en reduir les despeses ens pareix, doncs, 
una passada, per no dir una altra tema un poc més fort, no?, com l’experiència, torno dir, de l’any 
2007 ho va demostrar en aquest mateix Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí , senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
m’agradaria contestar al senyor Casanova. És que abans he demanat la paraula i l’alcalde no m’ha vist 
i només una puntualització, i és que des del nostre grup municipal sí que condemnem totalment el 
terrorisme islamista. I el que hem dit és que no votem a favor perquè el grup que presentava aquesta 
moció no condemna igualment tots els terrorismes. No condemna el terrorisme d’extrema dreta i, per 
tant, nosaltres pensem que s’ha de condemnar qualsevol terrorisme i qualsevol extrem, sigui 
d’extrema dreta, d’extrema esquerra o islamista. 
 
En relació a la moció que presenta el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya donarem suport 
perquè entenem que és una proposta en positiu per a la nostra ciutat. 
 
És evident que cada vegada la tinença d’animals, i concretament de gossos i gosses al nostre municipi 
és més elevada i això, evidentment, genera uns beneficis per als seus propietaris però també genera 
problemes de convivència, sobretot amb aquest problema quotidià que segurament moltíssima gent 
ens ho ha comentat als diferents regidors i regidores, les diferents associacions de veïns, que és la 
situació, no?, de deixadesa de les defecacions, dels excrements. 
 
Abans de també fer una crítica en general, jo crec que també és molt important reconèixer tots aquells 
propietaris d’animals que són cívics i que sí que estan complint i que recullen els excrements perquè 
penso que no s’ha de criminalitzar a tothom. Però més enllà d’aquesta bona actitud, realment sí que hi 
ha un problema, no?, en aquest sentit. 
 
Per tant, veiem positiva aquesta proposta de la instauració de pipicans, com diferents ciutats del 
nostre país tenen i que funciona, a diferència del que comentava el senyor Dalmau, nosaltres pensem 
que sí, que és una bona opció la instal·lació d’aquests pipicans. En el seu dia és cert que es va intentar 
però pensem que no es va fer del tot bé, segurament se n’haguessin de posar més, haguessin hagut 
de ser més grans, haguessin hagut d’estar amb unes tanques i, per tant, pensem que és el moment 
d’intentar canviar aquesta situació fent una planificació correcta al respecte. 
 
Això sumat, i amb això sí que coincidim amb el senyor Dalmau, amb la imposició de sancions a tots 
aquells que estan incomplint les regles. Sabem també, en aquest sentit, que el Govern municipal està 
lluitant en aquest sentit amb la Policia Local, inclús vestits de paisà precisament per a que no els 
reconeguin i, per tant, jo crec que també és just reconèixer aquesta actuació . I sobretot, sobretot fent 
pedagogia i continuar no baixant la guàrdia a l’hora de fer campanyes informatives per conscienciar al 
conjunt de la ciutadania. 
 
Per tant, pensem que més enllà del que s’està fent, del que s’ha intentat fer, és positiva aquesta 
proposta i per això el nostre grup votarà a favor. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. En tot cas, si en algun 
moment em despisto i no els hi dono la paraula, insisteixin com ha fet el senyor Casanova i jo, sense 
cap problema, els hi cediré. 
 
No m’ha quedat clar, no sé si el senyor Dalmau s’ha reservat el sentit del vot o simplement era... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: El meu vot és negatiu a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Ah val. És per computar-ho. 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, vagi per endavant que recolzarem la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
 
De fet, el passat mes de juliol el nostre grup va presentar un seguit de propostes en el mateix sentit 
que va ser rebutjat pel Govern de Convergència i Unió. Esperem, tant de bo, que  tinguem més de sort i 
la seva proposta tiri endavant. 
 
En aquella moció denunciàvem una evidència: que eren molts els veïns que es queixaven dels 
excrements que hi havia als carrers de Tortosa. Hem recollit queixes de la Raval, del Temple, del Parc 
de la Fira, i no hi ha cap barri que no hi hagin queixes en aquest sentit.  
 
En aquell Ple defensàvem actuacions que ara vostès tornen a demanar i, entre elles, la de posar en 
marxa campanyes de control del cens i “xipatge” d’animals de companyia. Aquestes campanyes estan 
recollides al Pla d’acció municipal, el famós PAM, però malauradament encara no s’han realitzat. 
 
De fet, en l’actualitat no existeix un cens d’animals, tal i com mana la normativa, que sigui real, ja que 
només estan censats els gossos que voluntàriament els seus propietaris decideixen “xipar” i, 
evidentment, evidentment, el Registre de gossos perillosos.  
 
Vostès demanen ara el que fa dos mesos nosaltres vam demanar, és a dir, posar en marxa una 
campanya de conscienciació ciutadana a la que demanàvem afegir mesures com un pla de 
comunicació orientat a la sensibilització ciutadana i a la informació, repartint  material divulgatiu en 
centres municipals, educatius i veterinaris; elaborar un mapa de les zones brutes i col·locar 
dispensadors de bosses; organitzar xerrades de sensibilització en els centres educatius; instar a la 
Policia Local per reforçar patrulles de paisà en hores conflictives i llocs bruts per detectar i informar als 
infractors; i demanar la col·laboració d’associacions de veïns. Pensem que són mesures interessants 
que s’haurien d’aplicar a la nostra ciutat.  
 
Respecte al punt segon de la seva moció el recolzarem, encara que se’ns planteja algun dubte. Per 
l’experiència, s’ha demostrat que en molts llocs els pipicans finalment no són utilitzats pels propietaris 
dels gossos i acaben convertint-se en focus de brutícia, per lo que nosaltres preferim apostar per la 
responsabilitat dels propietaris dels animals. No obstant això, pensem que val la pena aplicar mesures 
en aquest sentit i per tant, tal i com hem dit, recolzarem la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, estem d’acord 
amb vostès que cal combatre i cal actuar davant mostres i actituds d’incivisme que mostren certs 
ciutadans i que no actuen complint la normativa pel que fa a la tinença d’animals. I per això, per part 
de la Policia Local s’ha actuat, s’ha sancionat, es continua sancionant amb multes importants a 
aquells que deixen els excrements a la via pública, tot i que també caldria clarificar que és un tema 
molt complexa i que també estaria bé que quan aquella gent es ve a queixar per unes sancions 
rebudes, no hi hagués cap regidor, al menys els que estem aquí presents, que emparés aquestes 
queixes, perquè entenem que molta de la gent només coneix el que és quan se li posa una multa, sinó 
no coneix el que són les respostes..., no coneix algun altre tipus de respostes. 
 
Tot i això, no compartim que els pipicans, ja n’hem parlat, siguin la resposta o la solució a l’incivisme. 
Entenem que aquella gent que no recull els excrements tampoc va a un pipicà, a banda de que tampoc 
creiem que el que és estrictament un pipicà sigui la solució als problemes perquè, a més a més, també 
genera focus de diferents malalties i els propis veterinaris recomanen no portar els gossos als pipicans 
perquè acaben essent un lloc on no acaba de ser del tot correcte ni acaba tenint les condicions que 
acaba tenint; al principi molt bé, però després acaba sense tenir èxit, i això ha succeït a moltíssimes 
ciutats. 
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Nosaltres ja hem fet una proposta de canviar la paraula “pipicà” i posar, parlar d’altres coses com pot 
ser això que comentava: les àrees d’esbarjo per a animals, que són unes àrees que no tenen res a 
veure amb els pipicans, sinó que són unes àrees extenses on els animals poden córrer, poden estar 
per allà solts, però a la vegada cal sempre que els propietaris recullin els excrements. A un pipicà no, 
allí sí i, per tant, com després parlant vostè i també a l’exposició ha fet més referència a això que al 
que seria un estricte pipicà, nosaltres li votarem la moció, sempre tenint en compte que estem parlant 
d’això, que no estem parlant de pipicans a la ciutat, que estem parlant d’àrees més extenses. 
 
També, tenint present que vostè ens demana de forma progressiva, i nosaltres hi afegim: i també en 
funció de les disponibilitats pressupostàries, perquè això no té el mateix cost que una àrea de pocs 
metres quadrats, sinó que té un cost més elevat perquè són àrees més extenses i, per tant, 
absolutament d’acord en això, i en aquest sentit li votarem la moció sempre i quan parléssim 
d’aquestes àrees, que creiem que aquestes sí que poden respondre a les necessitats de la ciutadania, 
tot i continuar sempre amb les sancions a la gent que es deixa els excrements al carrer, que 
malauradament no va lligada amb aquella gent que després actua de forma cívica i no aquella gent 
que porta a les àrees d’esbarjo. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, al que ens referim, hem ficat la paraula pipicans entre 
cometes, el sentit és aquest, zones d’esbarjo, com se li vulgui dir, a fi i efecte que, inclús jo ho he 
comentat, que hi ha llocs on dins i tot hi ha bans per a que la gent pugui estar asseguda mentre els 
gossos corren per allí i que després òbviament, també ho hem dit, es recullin els excrements. 
 
Respecte al que deia el senyor Dalmau, a l’exposició de motius ja hi va a les propostes que fem, vull 
dir, proposàvem, textualment, una possibilitat seria al parc Teodoro González, la zona verda de 
Remolins, al parc de Ferreries Nord i a Sant Llàtzer.  
 
I em sembla bé que al primer trimestre, en tres mesos es faci aquesta campanya de que la gent es 
conscienciï. Crec que aquesta moció pot servir també per a que la gent es conscienciï perquè en 
parlem i això també es veu per les televisions locals, per tant, la gent en pot parlar i, sobretot, és més 
net o ja més neteja aquell que no embruta que no el que “limpia” més vegades. Per tant, estem 
d’acord amb tot això. 
 
I poc a poc, amb el pressupost de l’any que ve tenir-ho en compte per poder començar a ficar alguna 
àrea d’esbarjo o pipicà o com tècnicament se li hagi de dir, és el que nosaltres proposem.  
 
Per tant, agraïm a totes les regidores i regidors que han donat suport a aquesta moció perquè és una 
moció que el que pretén és que la nostra ciutat estigui més neta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc, senyor Monclús o senyora Roigé, que la paraula 
pipicà de l’apartat segon desapareix, no? Seria: espais a distancia suficient, no? 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Es pot canviar i, de fet, és que àrees d’aquestes n’hi ha, o 
sigui, per exemple, començant per baix, des de Castelló cap a dalt, doncs, el mateix Castelló, 
Tarragona, Barcelona n’hi ha 116 o 106, Manresa, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Sant 
Boi, Esplugues, Rubí, Sitges, Vendrell, i això és que és a tot arreu pràcticament, a Badalona també n’hi 
ha. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, entenc que s’aprova la literalitat amb l’únic que a 
l’apartat segon, senyor secretari... Primer em deixen aclarir com ho aprovem i després continuem 
parlant tot el que vulguin.  
 
En tot cas, ho aprovaríem simplement eliminant la paraula “entrecomillada” pipicà, que no respon 

-  Pàg. 25 / 68 -           JACE / sbh 
  



estrictament al que vostès han estat parlant, i seria el que aprovaríem, no? 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Àrees d’esbarjo, si és més correcte. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Espais d’esbarjo? 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Contesta el Sr. Monclús: O espais d’esbarjo. I que disposin de tots aquests estris per recollir i poder 
deixar, vull dir... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Monclús, ara estem en la literalitat de l’acord, em 
penso que ho ha parlat abastament amb la senyora Roigé abans de començar el Ple i li ha explicat 
més o menys la línia de treball del Govern municipal, coincideix amb això. L’únic que no volem cridar a 
l’engany del típic pipicà del 2007, que no és el que es porta. 
 
Per tant, suprimim la paraula pipicà i fiquem espais d’àrees d’esbarjo. 
 
Ara sí, ja una vegada clarificat ... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo simplement fer una postil·la molt petita en el sentit de 
que jo ja he dit que estava d’acord en el fons de la moció, no?, perquè és un tema higiènic i és un tema 
de reduir despesa, perfecte, no? Lo que he dit que no estava d’acord en la forma en que es plantejava 
això. Fixi’s si jo tenia raó que fins i tot han canviat ara el títol de la moció. Ja no parlen de pipicans, 
parlen d’espais.  
 
Segon, senyor, amb tot el respecte i “carinyo”, jo aquí veig 4 espais. Jo crec que són poquets per a 
Tortosa. I, a més, un és molt curiós la denominació: Ferreries Nord, i Ferreries Sud que passa?, que no 
té pipicà?, o no té espai per a que vagin els gossos en pla ampli? Home, a mi la moció em pareix molt 
ben intencionada però molt mal plantejada. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, no em correspon a mi, senyor Dalmau, però ja 
que s’ha canviat, també estaria bé que l’aprovéssim per unanimitat. Vostè coincideix amb el sentit del 
vot, però bé, en tot cas... 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, jo li anava a demanar el mateix però si no vol rectificar i 
seguir pensant que no cal, doncs no cal. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No perquè no em vull afegir a la facilitat en que vostès 
rectifiquen les seves equivocacions. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Intentar que la ciutat estigui més neta no és una 
equivocació, senyor Dalmau. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Això és el primer que he dit, que estic d’acord en el fons, no 
en la forma en que ho han fet i que ho plantegen. I a més, clar ha quedat, vull dir, ja no cal parlar més. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau i senyor Monclús, jo els hi donaré les 
paraules tantes vegades com vulguin, però l’únic que els hi demanaria és que me la demanessin i jo 
els hi dono, perquè si se la van prenent vostès, imaginin que això és un mano a mano, es fica un altre 
tercer pel mig i aquí ja no ens aclarirem. Vostès em demanen la paraula i jo els hi dono la paraula, 
tenint en compte que el debat sempre l’ha de concloure el proposant, que és el senyor Monclús, al 
qual li dono la paraula, no sé si per última vegada. Li dono la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Espero que sigui per última vegada i, repeteixo, per agrair 
a tots els grups municipals que han donat suport a aquesta iniciativa. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), CiU (12), 
PSC (3) i I-ET-E (2); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del 
PP (1). 
 
 
 
 
 
 
11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA SOBRE EL DRET DE 
REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECS DE LES SEVES OBRES REALITZADES A LES 
BIBLIOTEQUES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
“ Atès que recentment el Govern de l’Estat espanyol ha aprovat el Reial decret 624/2014, de 18 de 
juliol, publicat en el BOE número 186 del passat 1 d’agost amb el qual es desenvolupa el dret de 
remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats en determinats establiments 
d'accés públic, incloses les biblioteques excepte si són de municipis de menys de 5.000 habitants o de 
centres docents. Amb aquest Decret, en ple procés d'una nova revisió de la Llei de propietat 
intel·lectual, el Govern de l’Estat espanyol pretén donar resposta a una obligació legal marcada per la 
Llei de propietat intel·lectual (LPI) de 2007 i a la Directiva europea 2006/115/CE sobre drets de 
lloguer i altres drets afins als dreta d’autor en l’àmbit de la propietat intel·lectual, emanada de la 
Directiva europea 92/100/CEE. 
 
El Decret estableix dos tipus de remuneració que se sumen, per obra i per usuari: 0,004 € pel nombre 
d'obres objecte de préstec amb drets d'autor i 0,05 € per cada usuari que hagi fet ús del servei de 
préstec durant un any. 
 
Aquest sistema de càlcul genera importants dubtes tant a les biblioteques com a les seves entitats 
gestores, majoritàriament ajuntaments. El càlcul de la remuneració s’hauria de realitzar, segons 
s'estableix, sobre el préstec d'obres de qualsevol tipologia (llibres, obres fotogràfiques, plànols, mapes, 
cartells, etc.) que no hagin superat el termini de protecció contemplat en la Llei de propietat 
intel·lectual. Per tant, obliga a un càlcul constant de les obres que passen a domini públic, havent de 
tenir en compte variables diferents segons tipus de document, nacionalitat del autor, etc. Així, 
tècnicament resultarà clarament molt més complex que el possible establiment d'una quota fixa. 
També des d'un punt de vista tècnic hi ha una dificultat afegida: el Decret recull que queda exempt del 
càlcul el préstec a persones amb discapacitat en els termes previstos a l’article 31 bis 2 del Text refós 
de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, caldria que les biblioteques coneguin si els seus usuaris 

-  Pàg. 27 / 68 -           JACE / sbh 
  



tenen alguna d'aquestes discapacitats, cosa que atempta, com a mínim, contra el sentit comú. 
 
Més enllà dels aspectes legals i tècnics aquest Decret és un atac a la tasca que realitzen les 
biblioteques. A Catalunya s'ha realitzat una important aposta pel desplegament d'una amplia xarxa de 
biblioteques públiques. Segons dades del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura amb 
dades de l'any 2013 404 municipis (92,93% de la població) disposen de biblioteca (270) o de servei 
de bibliobús (134) amb un total de 3.490.051 d'usuaris inscrits 45,97% sobre total 25.356.484 visites 
anuals i 16.393.856 documents prestats. 
 
Atès que, l’article 6.3. de la Directiva 2006/115/CE diu que els estats membres "podran eximir a 
determinades categories d'establiments del pagament de la remuneració". 
 
Atès que l’Informe de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social sobre 
el dret de préstec públic a la Unió Europea del setembre de 2002, constata que “la major part dels 
països usen la possibilitat d'eximir a  determinades institucions de préstec del dret de préstec públic". 
Per tant, hi ha un mecanisme legal que obriria la porta a no imposar aquest cànon. La majoria de 
països afectats per la Directiva, són els propis estats qui assumeixen el pagament d'aquesta 
remuneració. 
 
Atès que l’extensió de la xarxa de biblioteques públiques a Catalunya ha suposat en les últimes 
dècades un impuls a les polítiques de proximitat cultural. Avui les biblioteques són un servei cultural 
de primer ordre i exerceixen de porta d'entrada d'un gran volum de població a la cultura. Com a 
centres culturals han assolit importants graus de satisfacció entre els seus usuaris i han possibilitat 
l’accés, l’aprenentatge al llarg de la vida i el gaudi de la lectura i altres manifestacions culturals. 
 
Atès que és un error considerar a les biblioteques com a entitats que perjudiquen econòmicament als 
autors com les considera el Decret, tot afirmant en el preàmbul que el cànon s'estableix com a 
“contrapartida al perjudici causat als autors derivada de la utilització de les seves obres en 
establiments accessibles al públic sense necessitat d'autorització". Sembla que el Govern central 
oblida que la relació entre la biblioteca i els autors no s'acaba en la compra i el .préstec de llibres. Cal 
ser conscients que debilitant la capacitat pressupostària de les biblioteques s'està obviant el paper de 
dinamització lectora que exerceixen, així com el fet de ser una tribuna privilegiada de difusió dels 
autors, fet que també comporta una despesa pública significativa. Qui coneix la dinàmica de les 
biblioteques sap que els propis usuaris de les biblioteques són alhora prescriptors i difusors d'obra i 
motors que n'augmenten la difusió i, per tant finalment, la venta de llibres. Cal recordar que la 
indústria del llibre suposa el 38,1% del total de l’aportació al PIB de la cultura. 
 
Atès que el contingut del Reial decret també desincentiva l’ampliació del nombre d’usuaris, ja que es 
pagarà per cada usuari que hagi usat el servei de préstec. Les biblioteques hauran de pagar més si 10 
usuaris utilitzen un cop l’any el servei de préstec que si un sol usuari fa servir 10 cops aquest servei. 
Per tant, es penalitza l’extensió a nous públics. 
 
Atès que l’entrada en vigor d'aquest Decret suposa una nova dificultat per als pressupostos  
municipals, doncs la major part de les biblioteques en depenen. Les finances municipals passen 
moments difícils i afegir-hi noves carregues encara pot empitjorar la situació. 
 
Atès que les biblioteques públiques són un dels principals motors culturals, i d’accés democràtic i 
global a la cultura, amb una forta capacitat inclusiva i d’igualtat d'oportunitats. 
 
Atès que els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel producte de 
la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d'accés a la cultura a tota la ciutadania. 
 
Atès que l’aplicació de la directiva ha de tenir present la doble funció de compensació als creadors i la 
de facilitar l’accés a la cultura. L’existència dels dos drets és compatible, fets pel qual correspon a les 
administracions públiques competents l’establiment de mecanismes i fórmules que el garanteixin. 
Sense autors no hi ha cultura i hem de protegir-los i promoure des de les institucions. 
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Atès que cal considerar aquest cànon fonamentalment una política de suport a les literatures i 
cultures del país, i en aquest sentit, és assumit pels governs nacionals o regionals en la majoria de 
països europeus. 
 
Per tot aquests motius exposats i amb l’objectiu de fer efectiu l’accés a la cultura i a la vegada el 
suport a la creació, el grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa de l’Ajuntament de Tortosa 
proposa els següents acords: 
 
1) Rebutjar el contingut del Reial decret 624/2014 i demanar al Govern de l’Estat espanyol la seva 
retirada. 
 
2) Instar al Govern de l’Estat espanyol a elaborar un nou Reial decret, tenint present les 
consideracions exposades i que siguin els governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya 
qui incorporin en el seus pressupostos les partides per fer front a un cànon fix per l’adquisició d'obres, 
fruit del diàleg i consens amb el conjunt d'actors afectats. 
 
3) Instar el Govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i mecanismes de cooperació previstos 
en el “Plan de Fomento de la Lectura" en el programa d'adquisició i millora de les col·leccions de les 
biblioteques públiques del país i formulat amb l’acord i la cooperació de la Generalitat de Catalunya en 
l’àmbit de Catalunya. 
 
4) Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, i a l’AMC. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Iniciativa - Entesa per 
Tortosa – Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem una 
moció precisament sobre el dret de remuneració que els autors reclamen sobre els préstecs que fan 
les biblioteques a través, evidentment, dels llibres que tenen. 
 
En aquest sentit, el Govern espanyol amb majoria absoluta del Partit Popular, sense consens, sense 
l’acord del municipis, sense l’acord de tots els grups de l’oposició al Congrés dels Diputats ha aprovat 
aquest juliol un Reial decret pel qual es desenvolupa aquest dret, per tal de que els autors dels llibres 
tinguin una remuneració en relació a tots aquells que presten les biblioteques, si aquestes són a les 
ciutats o els municipis de més de 5.000 habitants, com és el cas de la nostra ciutat. 
 
Això ho fan a partir d’una directiva europea de l’any 2006, on precisament es reclama que hi hagi una 
remuneració per part de tots els autors i tots els llibres que es presten. En concret, el Govern del Partit 
Popular el que proposa és que es fixi un nou cànon i, per tant, un nou impost, per a que la gent ens 
entengui, de 0,004€ pel números d’obres que tingui una biblioteca, i per 0,005€ per cada vegada que 
aquest llibre es pugui prestar. 
 
Entenem, des del nostre grup municipal, la necessitat dels drets d’autor però també pensem que la 
cultura és un dret i ha de ser gratuïta, i sobretot si ve, evidentment, de les biblioteques públiques. Per 
tant, pensem que és un atac al sistema de biblioteques públiques del nostre país i també, en aquest 
cas, a la nostra ciutat. 
 
Però, a més a més, hi ha algunes escletxes legals que permetrien evitar fer això, fer aquests drets dels 
autors d’aquesta manera. Tal i com està exposat a la moció, tant a l’article 6.3 d’aquesta directiva 
europea hi ha un text on diu que es poden eximir a determinades categories d’establiments del 
pagament de la remuneració, per tant, hi ha aquesta possibilitat d’excepcionalitat, i també hi ha un 
informe de la comissió del Consell d’Europa que parlava sobre aquest tema de l’any 2002 on constata 
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que la major part dels països usen la possibilitat d’eximir a determinades institucions de préstec del 
dret del préstec públic. Per tant, hi ha mecanismes legals o possibilitats per a que això no es digui a 
terme. 
 
A més a més, pensem que es considera que les biblioteques són entitats que perjudiquen 
econòmicament als autors i en aquest sentit nosaltres no compartim aquesta idea, perquè 
precisament el que pensem és que les biblioteques el que estan fent també és facilitar moltíssim la 
difusió dels llibres, de les diferents obres dels autors perquè són una autèntica plataforma de cara a la 
promoció d’aquests llibres de cara a la ciutadania. I això ho estan fent les biblioteques públiques amb 
diners de tots i, per tant, també pensem que els autors se n’estan aprofitant, en aquest sentit, del 
servei que dóna la biblioteca, en aquest cas també la de Tortosa. 
 
Qui proposen que pagarà, el Govern central, aquest nou cànon? Proposa que ho paguin els ajuntament 
i, per tant, el nostre Ajuntament cada any, si el Govern del Partit Popular no rectifica, haurà de pagar 
un cànon per tots aquests préstecs i tots aquests drets d’autors que abans comentàvem, quan als 
països que això s’està aplicant qui ho paga no són els ajuntaments, sinó que ho paga l’Estat central i, 
per tant, pensem que també hi ha altres maneres, si s’ha de pagar, de dur a terme. 
 
A banda d’aquest tema del Govern central, no ho hem entrat a la moció però sí que ho volem dir i 
segurament farem una moció en el proper Ple, la Generalitat de Catalunya en aquest cas també ha 
anunciat, des del Departament de Cultura, que vol imposar a partir del 2015 un nou cànon, en aquest 
cas per a aquells préstecs que es fan entre biblioteques, el préstec d’interbibliotecari, en aquest cas 
d’1 € i mig per cada préstec que es faci d’aquell llibre que demanes a Tortosa però no està i te’l porten 
d’una altra biblioteca, la qual cosa també pensem que és absolutament negativa. Però en aquesta 
moció no està i, per tant, simplement ho expliquem en el preàmbul. 
 
A partir del que hem exposat i tenint en compte que pensem que la cultura i la lectura ha de ser un 
dret dels ciutadans i ciutadanes, proposem tota una sèrie d’acords on el nostre Ajuntament, en primer 
lloc rebutgi el contingut d’aquest Reial Decret del Govern central i, per tant, demanar al Govern del 
senyor Rajoy que el retiri.  
 
En segon lloc, evidentment volem demanar en un segon acord instar al Govern de l’Estat espanyol que 
elabori un nou Reial decret, tenint present totes aquestes consideracions exposades, totes aquestes 
escletxes legals i també, en tot cas, el Govern de l’Estat o de les comunitats autònomes les que 
assumeixin aquest cànon i no una altra vegada els ajuntaments. 
 
També, en un tercer acord, proposem instar al Govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i 
mecanismes de cooperació previstos en el “Pla de Foment de la Lectura" . 
 
I finalment, com és habitual, traslladar aquests acords als diferents organismes pertinents. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, senyor 
Jordan, una nova moció contra, en aquest cas, un Reial decret estatal que ja té uns mesos de vigència. 
Menys mal que no és contra un avantprojecte o contra una declaració d’intencions de l’Estat central, 
com alguna vegada li he sentit aquí esmenar. 
 
Ara bé, jo li diré que en aquest tipus de mocions vostès no fan res que no els hi manin des de fora. I li 
dic perquè el dia 3 de novembre, el dia passat del 3 d’octubre d’aquest any a l’Ajuntament de Sabadell 
es va aprovar i es va presentar i no sé si es va aprovar una moció exactament com la que vostè 
presenta aquí, és a dir, això és utilitzar com sempre els plens dels ajuntaments com altaveus de les 
consignes del partit. 
 
Diu vostè, i diu la moció, diu: Decret amb que el Govern estatal pretén, i a més, vostè ara ho ha afegit 
“el PP vol ficar un nou cànon”, i dic, i segueixo amb la moció: pretén donar resposta a una obligació 
legal emanada de la direcció europea, perdó, de la Directiva europea 2006/115/Comunitat Europea. 
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En efecte, el Govern espanyol, el Govern de l’Estat central no pretén, no dóna resposta per sí mateix, 
sinó que “inclosa” la legislació europea, perquè està obligada per imperatiu legal comunitari, com ho 
han fet la pràctica totalitat dels països del mercat comú. 
 
El Decret, a més li diré que arriba amb 6 anys de retard, durant els quals ha estat vigent una disposició 
transitòria que el Govern es va negar, no va voler modificar-la per evitar una sanció de la Comissió 
Europea per incompliment reiterat de la Directiva. Fins a tal extrem que va preferir pagar la sanció que 
no rectificar i traure aquest Reial decret, que al final es va traure. I en aquest sentit, el que li dic és ara 
ho ha fet el Govern de l’Estat central. 
 
Tercer, quart punt: aplicació d’aquest Reial decret que ha de tenir present la doble funció de 
compensació als autors i, per altra part, facilitar l’accés a la cultura. Això estic parlant des del prisma 
de la Directiva europea que ha inclòs el Reial decret a la nostra legislació, no s’ho inventa ni ho fica 
perquè vol l’Estat central. 
 
La existència dels dos drets, és a dir, l’existència de compensar els autors per una part, i per l’altra 
part facilitar l’accés a la cultura a tothom, a tota la ciutadania, és compatible i seran les 
administracions competents, en aquest cas l’Estat i en el seu cas també la Generalitat, de – aquí 
últimament amb el de la Generalitat vostè se n’oblida, es veu que no vol enemistar-se amb uns amics 
pròxims actualment – qui administrarà els mecanismes per a la seva aplicació. Serà l’Estat i serà la 
Generalitat qui en el seu moment procuraran finançar el tema. I més endavant explicaré que inclús ni 
la Generalitat tindrà que fer això. 
 
Diu la moció: és un atac a la tasca de les biblioteques. Miri, sense autors no hi ha cultura i el seu dret 
a percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit. Com també és evident que les biblioteques 
públiques municipals desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i en l’equilibri 
social i cultural. La remuneració és una política de suport a la literatura i a la cultura del país, no miri 
atacs a institucions tan preuades per nosaltres com per vostès, no negaré que la cultura és una cosa 
que tothom volem, no?, però no miri atacs on no n’hi ha. Nosaltres, al contrari, les biblioteques 
municipals i qualsevol biblioteca és fonamental per a la cultura i per a la ciutadania. 
 
Sisè punt que jo li diré. El cànon no es cobra als usuaris de les biblioteques, no tenen que pagar cap 
cànon els usuaris. El pagaran les administracions, com he dit abans, l’Estat o, en el seu cas, la 
Generalitat o, en el seu cas, els ajuntaments, en el seu cas, eh, entre cometes i condicional. 
 
Altre cas, i aquí potser aproximaríem posicions, és valorar que davant l’esforç fet pels ajuntaments en 
foment de la lectura pública, i el nostre Ajuntament és un exemple d’això, el cànon del préstec 
bibliotecari recaigui completament o en gran part en l’Estat central. Això és un altre tema i es pot 
parlar i segurament que s’està parlant a instàncies superiors a les nostres.  
 
Però és més, el Decret no compleix el requisit que estableix les directives del mercat comú i les 
sentències del Tribunal de Luxemburg en el sentit de que la remuneració de l’autor, diuen el Tribunal i 
diu la Directiva, no pot ser purament simbòlica. I vostè ha fet aquí un cànon, ens ha dit un cànon que 
és molt baix pràcticament, diu: no pot ser de cap forma simbòlica, sinó que deu ser una retribució que 
permeti l’obtenció d’ingressos equitatius. Senyor Jordan, això ho diu l’Estat central i també ho diuen, 
per exemple, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, per tant, menys “lobos” que diuen, no?, i 
fem les coses com les hem de fer i no féssim política de temes que bé, que són de gestió. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, òbviament és tracta de donar 
compliment a un mandat d’Europa. Un mandat que, com diu el senyor Dalmau, incomplim fa molts 
anys.  
 
Però el que sí que és cert és que això s’ha d’arreglar, però el que sí que és cert és que l’Estat espanyol 
ens ha posat un IVA cultural dels més alts, per no dir el més alt d’Europa, paguem un disbarat d’IVA 
cultural. Si més no, si hem de donar compliment a aquestes directives europees, d’aquest IVA cultural 
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tan elevat se’n podria fer càrrec l’Estat, no oblidant que les aportacions als pressupostos són de tots i 
d’on més diners van són de Catalunya.  
 
Per tant, donarem suport a la moció que presenta el senyor Jordi Jordan en nom d’Iniciativa per 
Catalunya Verds. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, recolzarem aquesta moció perquè lo cert és que ningú recolza aquesta mesura del Partit 
Popular. 
 
Manifestem des d’aquí el nostre rebuig a la implantació d'aquest cànon, no només pel que suposa 
econòmicament per l’actual situació de les biblioteques, sinó perquè obliga a les biblioteques a pagar 
pel fet de prestar llibres. 
 
En aquest Decret és posa en perill la pròpia essència del que és una biblioteca i la supervivència com 
a servei públic. No té sentit que les biblioteques públiques paguin per complir un servei que els hi és 
propi. 
 
Recordem que les retallades també han afectat a tots els serveis, també a les biblioteques i n’hi ha 
que es troben en unes situacions greus. Davant d’aquesta situació, l'aplicació d'un nou cànon pel 
préstec públic pot ser, pot suposar la desaparició de certs serveis bibliotecaris. No podem oblidar que 
les subvencions als ajuntaments també, també, en matèria de biblioteques han estan minvades, per la 
qual cosa carregar als pressupostos municipals un nou concepte de despesa seria realment onerós 
per a les arques locals. 
 
Les biblioteques públiques presten un servei públic, del qual ens beneficiem els lectors i lectores i tots 
els ciutadans. A més, les biblioteques es converteixen en l'únic lloc de públic d’accés a trobar de 
vegades llibres que ja estan descatalogats.  
 
Per tot això, considerem inacceptable sobrecarregar a les entitats que presten serveis bibliotecaris 
públics amb taxes que minvaran els seus pressupostos i que impediran el compliment correcte de les 
seves activitats socials, educatives i culturals, tot i que cal reconèixer que a la nostra ciutat la 
biblioteca Marcel·lí Domingo està fent un gran esforço admirable en l’organització d’aquestes 
activitats. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, ja li avanço, 
senyor Jordan, que aquesta moció comptarà amb el nostre suport perquè, efectivament, des d’aquest 
estiu, a partir de l’aprovació de forma unilateral per part del Govern de l’Estat d’aquest Reial decret, 
ens trobem en que les biblioteques, i també la de Tortosa, hauran de pagar un cànon per cada llibre 
que deixen en préstec en concepte de drets d’autors.  
 
I no entrarem a valorar l’esperit de la normativa, però sí que direm que ha generat el rebuig de totes 
les parts, tant del sector de les biblioteques com de les entitats que gestiona els drets d’autors dels 
escriptors i, evidentment, dels ajuntaments, que al final som els qui ho haurem de pagar. 
 
Ens trobem a trobar amb una actitud del Govern de l’Estat de legislar sense buscar en cap moment el 
consens ni parlar amb la resta de partits polítics. Aquesta situació suposa que, per exemple 
l’Ajuntament de Tortosa, que rebem, tenim més de 150.000 visitants l’any per part de la Biblioteca 
Marcel·lí Domingo, també es generen més de 120.000 préstecs a l’any i, per tant, ens suposaria una 
quantia important pel que fa al que pagaríem els ajuntaments. I que al final, senyor Dalmau, els 
ajuntaments són els ciutadans de Tortosa, els tortosins i les tortosines, que haurien de pagar aquesta 
quantia. 
 
I, a més a més, està implicant una nova penalització al municipalisme, a la feina ben feta dels 

-  Pàg. 32 / 68 -           JACE / sbh 
  



ajuntaments del nostre país, tenint en compte, a més, que la Directiva europea parla en cap cas de 
que siguin els ajuntaments el que se’n facin càrrec d’això.  
 
Per tant, entenem que cal compensar d’alguna manera als creadors, però el sistema proposat pel 
Partit Popular no creiem que sigui el més adient en cap mesura. Per això instem a l’Estat a assumir el 
cost, vostè ha dir que seria parlar-ne d’això, evidentment. El que seria parlar-ne és que l’Estat assumís 
aquest cost i, per tant, a partir d’aquí també busqués el consens amb la resta de les parts, cosa que 
no ha fet a dia d’avui. 
 
Per tant, per tots aquests motius donarem suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí , senyor alcalde, regidors i regidores, agrair el vot favorable 
de tots els grups municipals i, evidentment, respondre al regidor del Partit Popular, que ha sigut l’únic 
que ha votat en contra d’aquesta proposta, defensant més els interessos del Partit Popular que no pas 
de la nostra ciutat. 
 
M’agradaria començar dient-li que jo el que defenso precisament és això, és Tortosa, els tortosins, les 
tortosines i que faig política a nivell de l’Ajuntament, i no me n’amago, per defensar els tortosins i 
tortosines, no com vostè que és un polític i renega de fer política. Suposo que deu tenir problemes en 
el partit que està, en la situació en que estan. 
 
Evidentment, considerem totalment injust aquest cànon per tot el que he explicat. També jo crec que 
ja li he argumentat que hi ha escletxes legals que possibiliten fer les coses d’una altra manera i que, 
per tant, el Govern del Partit Popular ho podria fer totalment diferent, no amb el rodet de la majoria 
absoluta que és el que està fent també des de Madrid.  
 
També, més enllà de si s’aplica o no, vostè diu que potser ho paga l’Estat o les comunitats autònomes; 
i al Reial decret diu que qui ho pagarà és el propietari d’aquella o la institució de la qual depèn aquella 
biblioteca i, per tant, les biblioteques són municipals i, per tant, seran els ajuntaments qui hauran de 
pagar aquesta cànon i, per tant, els tortosins i les tortosines, i no vindrà l’Estat a pagar-ho com sí que 
fan a la resta d’Europa, que és precisament allà l’Estat qui ho paga i no els ajuntaments i, per tant, és 
absolutament indefensable des del nostre punt de vista. 
 
També aprofito per dir-li que amb Convergència i Unió i amb la Generalitat, ja li he explicat, que estan 
també intentant dur a terme una mesura, que portarem una moció, suposo que llavors vostè me la 
votarà a favor perquè va en contra de la Generalitat, a diferència de les que van en contra del Govern 
de l’Estat. I ja li he explicat que volen també imposar, no?, un cànon d’un euro i mig per cada préstec 
entre biblioteques, la qual cosa considerem injusta.  
 
Però li repeteixo que des de la nostra formació política, evidentment, amb Convergència i Unió i amb la 
Generalitat estem a favor i estem lluitant conjuntament a favor del dret a decidir, però paral·lelament 
tenim una oposició total i absoluta a les seves polítiques socials de retallades en sanitat, en educació, 
en polítiques socials que, precisament, són vostès des de Madrid que també les impulsen. Per tant, la 
incoherència del que vostè està dient és espectacular per no dir una altra paraula. 
 
Dit això, en conclusió, el que pensem des del nostre grup municipal és que la cultura ha de ser un dret, 
el nostre país, malauradament, en polítiques culturals està a la cua d’Europa, com en tantes coses i 
aquesta mesura el que pretén és que en lloc d’augmentar en política cultural, anéssim cap enrera com 
els crancs i per tant, evidentment, el nostre Ajuntament s’havia de posicionar en contra. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo dos 
punts únicament, no? 
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Primer, qui està incomplint i qui està atacant a la cultura a nivell local i a nivell autonòmic i a nivell 
estatal no és el Partit Popular exactament, no?, perquè el Partit Popular s’ha atrevit, precisament, a 
una cosa que estava amagadeta entre els calaixos dels governs anteriors, anteriors eh, senyor 
Monclús, els governs anteriors, no l’actual eh, l’ha tret i ha dit: escolta, hem de fer front a aquest 
Decret, l’hem “d’inclosar” a la nostra legislació i bé que malament l’hem de tirar endavant.  
 
No sé si vostès fan el paper dels governants d’abans que, miri, com els estruços, pum, el cap baix el 
forat i au, després ja el que vingui darrera ja arrambarà i, a més, el criticarem i l’atacarem, quan està 
donant la cara i està intentant solucionar un problema. Problema que jo he dit, potser no m’he 
expressat suficientment bé, de que es negociarà i s’està negociant de que qui suporti el cost d’aquest 
cànon no siguin, ni molt menys, les biblioteques municipals, que fa un gran paper per a la cultura 
municipals dels ciutadans de Tortosa i de les ciutadanes de Tortosa, que no ho soportin ells, que no ho 
soportin tampoc els ajuntaments i que ho soportin les administracions superiors, en aquest cas la 
Generalitat i en aquest cas l’Estat central. Inclús pareix que l’Estat central vol fer-se càrrec ell d’aquest 
cànon. 
 
Per tant, escolti, no féssim política de tot, senyor Jordan. És que vostè vinga política, vinga política, 
vinga. A vostè mateix no l’entén ningú. Ara la Generalitat pujarà un cànon que no sé què i nosaltres 
estem en contra de les retallades de la Generalitat, però en lo altre estem, estarem a favor, no? 
Escolti, el tema és aquest. Abans aquest tema no estava regulat perquè qui manava abans no s’atrevia 
a regular-ho, el Govern central s’atreveix en aquest moment a regular-lo bé que malament perquè totes 
les regulacions són per sí imperfectes, el que has d’aconseguir és que siguin el màxim perfectes 
possibles, i en aquest tema el Govern central ha dit: bé, jo em faig càrrec “d’inclosar” la Directiva del 
mercat comú que ens obliga, que ens obliga a aquest tema i immediatament diu: i ens ficarem d’acord 
amb els ajuntaments, amb les biblioteques, amb la Generalitat per a que això suposo cost zero per a 
ajuntaments que ja fan un gran paper en aquest tema, i ho he dit abans, l’Ajuntament nostre és un 
exemple, en les biblioteques a través dels ajuntaments, i en el seu cas, ens fiquem d’acord amb la 
Generalitat per a que qui suporti el cost del cànon sigui l’Estat central. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, jo, senyor Dalmau, li 
demanaria que es llegís, amb tot el respecte del món, el Reial decret amb tot el respecte del món i que 
veiés que en aquest Reial decret que ha aprovat el Partit Popular i el Govern de Rajoy insta a que 
siguin els ajuntaments, si les biblioteques són municipals com en el nostre cas, els qui paguin aquest 
cànon. Per tant, ni negociacions de l’Estat ni negociacions de la Generalitat i, per tant, l’insto a que 
llegeixi aquest Decret. 
 
En segon lloc, ja també li he dit que hi ha diferents escletxes legals que no les repetiré perquè crec que 
és bastant avorrit i, a més, vostè no sé si m’entén o no m’entén però crec que el que no vol és escoltar-
me. 
 
I finalment, dir-li el que li he dit al principi, que la cultura ha de ser un dret i amb aquesta mesura les 
polítiques culturals al nostre país, malauradament, van enrera com els crancs. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo, el senyor Dalmau es pot haver sentit al·ludit però, senyor 
Monclús, vostè al·ludit no s’ha sentit, jo no l’he captat. Per tant, respectem els torns i després parli el 
que vulgui, però si comencem a obrir debats a mesura que..., per tant, el senyor Dalmau si s’ha sentit 
al·ludit té un minut, bé, té els temps que vulgui perquè això dels temps ja ha passat a la història i 
clourà el senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No, jo amb menys d’un minut, amb 20 segons en tinc 
prou. 
 
Anem a veure, senyor Jordan, jo em llegiré a fondo el Decret que vostè diu però també, amb molt de 
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respecte, li diré i li diré a la inversa per a que vegi el que el respecto, diré que no m’he expressat potser 
bé quan dic que el Decret diu el que vostè diu però és que el Govern ha dit negociaran per evitar que 
les biblioteques públiques municipals siguin les que sofreixen aquest cànon i, en conseqüència, el 
ciutadà. Inclús que siguin els ajuntaments els que tampoc soportin aquest cost del cànon. Ho 
negociarà inclús amb la Generalitat per a que sigui l’Estat central el que pagui aquest cànon. 
 
Jo sento si m’he expressat malament i no vull dir el contrari en aquest sentit, amb tots els respectes. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí , senyor alcalde, regidors i regidores, el Decret que és 
llei, i vostès que són els grans defensors de les lleis, sobretot ara en relació a algunes sentències del 
Tribunal Constitucional, diu el que diu. I per tant, la Llei, el Decret diu el que diu, i les paraules del 
Govern del Partit Popular són paraules que se les pot emportar el vent. De fet, de fet se les ha 
emportat el vent en tot el que portaven al programa electoral i tot el que han fet. No retallarem en 
educació, no retallarem en sanitat, lluitarem contra la corrupció, no farem una reforma laboral en 
contra dels treballadors, i el vent se les ha emportat. 
 
En tot cas, acabo dient-li que si tan bé ho haguessin fet no tindrien tota la oposició de tots els grups 
parlamentaris, tots els ajuntaments, inclús alguns governats pel Partit Popular, en contra i, per tant, ja 
que tinc que tancar jo, torno a dir una altra vegada que les polítiques culturals del nostre país amb 
aquesta mesura, malauradament, aniran cap enrera en lloc de progressar, tot i que estem a la cua 
d’Europa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement dir que vostè ha fet ara una última demostració 
de la política i del sentit de la política que vostè fa gala en aquest Ple i en aquest plenari 
constantment.  
 
Parla de política, que si retallades per allí, que si no sé què, puja o baixa, eh. Escolti, no és així. Aquest 
Decret, a més li recordo que el Govern central té molt poca participació en ell, perquè no és més que la 
transcripció d’una Directiva europea d’obligada, a més, d’obligatòria assoliment dintre de 
l’ordenament jurídic estatal, vull dir que el que ha fet és poc. La mateixa Directiva diu que s’ha de 
cobrar més el cànon, perquè l’autor té dret a cobrar, com el ciutadà té dret a la cultura. I això ho diu la 
Directiva, que l’Estat central ha “inclosat” tal qual perquè estava obligat a “inclosar-lo”, home, escolti, 
a veure si ho entenem i sinó, doncs bé, fem política. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Tindrà la paraula el senyor Jordan. Jo els hi recordo que els 
torns d’al·lusions són per contestar les al·lusions, no per tornar a reobrir, allargar, intensificar, 
complementar el debat. Si són per al·lusions, es contesten les al·lusions i ja està, perquè sinó... A mi la 
paciència ja saben que no me l’esgotaran, jo donaré tantes paraules com vostès demanin, però és que 
podíem estar tota la nit així, perquè el senyor Jordan ara li contestarà, li demano que faci un esforç de 
no al·ludir al senyor Dalmau perquè sinó tornarem a fer-ho, però les al·lusions són al·lusions, no 
allarguen el debat. No tenen limitació del temps, als seus torns s’allarguen el que vulguin, però 
desprès utilitzin els torns per al que toca. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí , senyor alcalde, regidors i regidores, reiterar que hi ha 
escletxes legals, que es pot fer d’una altra manera, que tot el Parlament a nivell espanyol està en 
contra. I agrair el vot favorable de la immensa majoria d’aquest Ajuntament. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), CiU (12), 
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PSC (3) i ERC (2); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del 
PP (1). 
 
 
 
 
12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA 
REPARACIÓ DE LES ESCALES DEL BARRI DEL GARROFER FINS A L'HOSPITAL VERGE DE LA CINTA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els 
grups que la subscriuen: 
 
“ Atès que les escales del barri del Garrofer han estat històricament la via natural d'accés de molts 
tortosins i tortosines des dels barris del Garrofer, Centre, Remolins i Santa Clara a l’Hospital Verge de 
la Cinta. 
 
Atès que aquestes escales tenen una importància estratègica pels desplaçaments d'aquelles persones 
que no disposen de vehicle i pugen caminant des del carrer Sant Blai al centre hospitalari. 
 
Atès que en l’actualitat les escales es troben en mal estat de conservació i els desperfectes que hi ha 
són perfectament visibles i es poden constatar. 
 
Atès que no s'han produït obres de condicionament d'aquestes escales des de fa molt de temps, el 
que ha fet que el problema s'hagi aguditzat, comportant ara una veritable dificultat que inquieta als 
veïns del barri i a aquelles persones que les utilitzen habitualment, així com als tortosins i tortosines 
en general, en veure com s’està caient a trossos un lloc entranyable com pocs a la nostra ciutat. 
 
Atès que estem parlant d'un indret de la ciutat amb un enorme potencial per al turisme el que fa 
encara més urgent la intervenció encara que tan sols sigui per imatge turística. 
 
Atès que els veïns del barri del Garrofer i d'altres barris de la ciutat pateixen el mal estat de les escales 
des de fa anys. 
 
Atès que l’estat en el que es troben les escales requereix d’una intervenció urgent per tal d'evitar el 
seu deteriorament total. 
 
Atès que aquest deficient estat de conservació transmet una imatge negativa, no només  a tots els 
tortosins i tortosines, sinó a les persones que ens visiten, perjudicant el comerç i el turisme en un 
moment en el que hauríem de lluitar molt més per a tractar de potenciar la nostra imatge. 
 
Atès que després de conèixer les queixes veïnals i haver-nos personat en les mencionades escales per 
comprovar in situ la veracitat dels fets, s'han pogut constatar les deficiències, s'adjunten algunes 
fotografies de l’estat de les mateixes. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
ÚNIC. Que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa sol·liciti a l’equip de Govern que finalitzi les tasques per a 
la reparació de les escales del barri del Garrofer, per tal d'evitar accidents i recuperar aquest indret per 
al gaudi ciutadà. ” 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, presentem aquesta moció per posar de palès l’estat de deteriorament de les escales d’accés 
l’Hospital Verge de la Cinta des del centre de la ciutat.   
 
Com vostès ja saben les escales que uneixen el barri del Garrofer han estat històricament la via 
natural d’accés a peu de molts tortosins i tortosines a l’Hospital Verge de la Cinta des de l’Ensanche.  
 
Avui en dia, aquestes escales es troben en un mal estat de conservació. Els desperfectes que hi ha 
són perfectament visibles i són constatats per totes les persones que les utilitzen. És preocupant 
aquest estat lamentable de conservació i un bon exemple del que nosaltres entenem que passa a 
molts carrers de la nostra ciutat.  
 
Des del Partit Socialista fa 2 anys que denunciem el deficient estat de conservació de l’espai públic a 
la nostra ciutat. Aquest estat de conservació transmet una imatge, al nostre entendre, no només a tots 
els tortosins i tortosines, sinó a les persones que ens visiten, perjudicant el comerç, el turisme en un 
moment en que hauríem de lluitar tots més que mai per potenciar la nostra imatge.  
 
És evident que manquen obres de condicionament i manteniment d'aquestes escales, fet que ha 
empitjorat el seu estat. Això comporta un estat que inquieta als veïns del barri i a aquelles persones 
que les utilitzen habitualment, així com als tortosins en general, en veure com s'està caient un tros 
d’un lloc tan entranyable de la ciutat.  
 
Avui, un cop més tornem a reclamar a l’equip de Govern que faci el possible i de forma urgent  que es 
redacti un Pla integral de manteniment de la via pública i la reposició del mobiliari urbà amb la finalitat 
de donar les solucions als greus problemes de manteniment de la ciutat. Un Pla anual en que l’equip 
de govern havien promès que faria al PAM i que no ha fet. El manteniment de la via pública haurà de 
ser una de les nostres prioritats, no només d’aquest Ajuntament, sinó dels tortosins i de les tortosines. 
 
També els hi demanem que reparin de forma urgent els desperfectes d’aquestes escales que, a banda 
del mencionat eix de comunicació entre els barris de Santa Clara - Garrofer amb l’Hospital Verge de la 
Cinta, és, al nostre entendre, un atractiu turístic de primer ordre.  
 
Avui en aquest Plenari tornem a recordar de la importància de mantenir els espais públics que tenim. 
Aquest deficient manteniment comença a ser preocupant perquè la ciutat està cada vegada més 
descuidada. És evident que no és dediquen suficients esforços al manteniment de la via pública, ni es 
prioritzen, al nostre entendre, les necessitats dels tortosins i tortosines en aquest aspecte. 
 
Tortosa és la nostra ciutat i amb les escales de l’Hospital no ens hem donat, no donem una bona 
imatge a la gent que ve a visitar-nos o que té que utilitzar aquestes escales per anar a visitar-se. 
Moltes gràcies!  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, les escales 
que porten a l’Hospital Verge de la Cinta, com vostès tots saben, han estat històricament via natural 
d’accés als barris del Garrofer i al barri de Santa Clara. Avui aquest accés ha esdevingut residual 
davant la seva conformació i estat de manteniment, i davant l’accessibilitat amb automòbil, malgrat 
els problemes d’aparcament que té l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
Cal recordar el temps de resoldre el problema instal·lant unes escales mecàniques que inclús van 
figurar al Pla d’acció municipal i que per raons econòmiques finalment es va rebutjar. Inclús en el seu 
moment va estar dintre del projecte del PinCat, però també per raons econòmiques que són evidents 
es va deixar de costat. Les possibilitats d’actuació, al marge del manteniment correcte, són escasses, 
sobretot donada l’especial orografia del Turó del Sitjar.  
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No obstant, creiem que l’actual estat de les escaletes, com així s’han denominat sempre, és 
deplorable, i encara que sigui una via residual d’accés a l’Hospital Verge de la Cinta mereix una 
reparació a fons o, en el seu cas, un redisseny per acollir les queixes dels veïns i per potenciar la vena 
turística de la ciutat i de l’indret en concret. 
 
Per tant, el nostre posicionament és favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, és un fet, no?, que les 
escales que donen accés a l’Hospital Verge de la Cinta del barri de Santa Clara i del Garrofer estan en 
un estat de deteriorament greu i que, tal i com amb les imatges que aquí ens han mostrat, no?, el grup 
proposant, és un element més que negatiu, no?, per a un dels principals accessos a l’Hospital, 
sobretot, evidentment, si estem parlant a nivell peatonal, és a dir, dels vianants quan van a peu. 
 
També és una de les reivindicacions de l’associació de veïns d’aquest barri aquest arranjament. Ara 
també han comentat que en el seu dia va haver un projecte per fer unes escales mecàniques, potser 
no havíem de fer aquell projecte sobre les escales mecàniques, tot i que a moltes ciutats hi ha escales 
mecàniques en espais públics, però tampoc, pensem, que arribar a la situació que s’ha arribat en 
aquests moments de degradació és bo. 
 
Per tant, evidentment, tenint en compte que és una proposta positiva per a Tortosa, votarem a favor de 
la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Qualsevol que vagi a la residència Hospital Verge de la Cinta per aquelles escales se’n donarà compte 
que estan malament. Això no és d’ara només, ja fa anys que estan malament, però cada vegada estan 
més deteriorades, per tant, ja la cosa clama al cel i fa falta que s’hi faci una reparació urgent i per això 
el nostre grup municipal vota afirmativament a aquesta proposta que fan. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, 
vostè sap o hauria de saber, tot i no fer-ne cap referència, que s’ha actuat en aquest àmbit, és més, 
vostè diu textualment a la moció, dintre de la part expositiva “atès que no s’han produït obres de 
condicionament d’aquestes escales des de fa molt temps” i això o és que no ha passat des de fa molt 
temps o és que està mentint. A banda de parlar de coses que no estan a la moció. Perquè sí que s’ha 
actuat i s’ha actuat en diferents espais del que és l’accés a l’Hospital per aquestes escales del 
Garrofer.  
 
A finals del 2013 es va resoldre part del problema amb la reconstrucció de la part de l’accés de la 
pujada a la Murada de Sant Joan des de les escales que parteixen del carrer Sant Blai i també es va 
arranjar l’accés que ve des del barri del Garrofer, des del carrer Progrés fins a aquestes escales. 
 
Després s’ha portat a terme l’arranjament, concretament, del que vostè ha portat com a foto, que avui 
no està i com vostè ho ha portat com a foto perquè es va arreglar abans de que vostès entressin la 
moció, per tant, no ha degut passar tampoc aquesta setmana, al menys a comprovar el que estava 
vostè presentant i que, per tant, ja està arreglat. I continuem treballant per tal de finalitzar-ho. 
 
Per això jo li proposaria, si vol que li aprovéssim, és que sol·liciti al Govern, a l’equip de Govern que 
finalitzin de forma urgent les tasques de reparació de les escales, no que iniciïn, perquè iniciar ja fa 
mesos que ho vam iniciar amb les diferents actuacions que s’han fet al llarg de tot el recorregut.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyors regidors, senyores 
regidores, gràcies als grups que ens han donat suport a la moció. 
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Miri, senyora Roigé, aquestes fotos estan fetes dos dies abans, justament, de presentar jo la moció, 
vull dir, és així, és així, si s’ho creu, s’ho creu i si no s’ho creu, no s’ho creu. L’estat de les escales és 
deplorable.  
 
Nosaltres el que volem és que les escales s’arreglin, per tant li accepto la modificació per tal de que 
les escales s’arreglin. Però, certament, les escales estan malament i les fotografies estan fetes dos 
dies abans de jo presentar la moció. 
 
Per tant, el que ens congratula a aquest grup municipal és el fet d’haver pogut aprovar avui una moció 
que millorarà segur, segur, la qualitat de vida dels usuaris que pugen a peu a l’Hospital Verge de la 
Cinta i la imatge de la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. 
 
Entenc que, per la literalitat i per a que el senyor secretari ho tingui, senyor secretari, que s’aprovaria 
amb una únic punt de la moció, que era la que es plantejava, que diria així: 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa sol·liciti a l’equip de Govern que finalitzi les tasques per a la 
reparació de les escales del barri del Garrofer, per tal d'evitar accidents i recuperar aquest indret per al 
gaudi ciutadà.  
 
D’acord? Moltes gràcies. Entenc que la proposta queda aprovada amb la modificació proposada pel 
grup municipal de Convergència i Unió. 
 

*-*-* 
 
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 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A 
L’ARRANJAMENT DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa ha pogut comprovar que en tot el terme 
municipal podem trobar alguns camins rurals en un molt mal estat. 
 
Atès que en ocasions aquests camins rurals, que uneixen nuclis importants de les pedanies i EMD’s i 
fins i tot que arriben al casc urbà de Tortosa, es troben en un estat que no fan possible que els veïns o 
habitants de les mateixes puguin circular amb normalitat.  
 
Atès que les deficiències en aquests camins poden provocar accidents i greus perjudicis per a la 
circulació, a més de la gran incomoditat que això entranya.  
 
Atès que és possible observar trams d’aquests camins amb molts sots, despreniments del terreny i 
enfonsament del ferm, sense que s'hagin reparat gens, malgrat la seva perillositat.  
 
Atès que és possible trobar camins que, tot i que han estat arreglats recentment per l’Ajuntament, és 
troben en molt mal estat.  
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Atès que les prioritats en quant a la reparació de camins les fixa el propi Ajuntament com a 
responsable que és del seu manteniment.  
 
Atès que veient la situació de molts d’aquests camins sembla ser que els habitants de les zones 
disseminades no tenen ni gaudeixen dels mateixos drets que els habitants del casc urbà, tal com ho 
mostren amb les contínues queixes que ens transmeten sobre l’estat dels camins.  
 
Atès que en els últims anys les partides dedicades a la reparació i manteniment de camins rurals han 
patit una rebaixa considerable.  
 
Atès que malgrat que es reben subvencions de les entitats supramunicipals aquestes, per si soles, no 
són suficients per al manteniment dels camins del terme municipal.   
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer - Que l'Ajuntament de Tortosa elabori i executi un Pla Urgent de reparació del ferm dels camins 
rurals de la nostra localitat. Que aquest pla de reparació contempli, respecte a tots els camins del 
nostre municipi, entre altres:  
 
a. El seu estat. 
b. Les prioritats de reparació. 
c. Pressupost. 
d. Calendari de reparació assumible per l'Ajuntament.  
 
I que una vegada realitzat el Pla es doni compliment als següents punts d’aquesta moció. 
 
Segon - Instar al Govern municipal per a que intensifiqui les gestions per tal de sol·licitar ajudes per a 
la reparació dels danys produïts en camins municipals a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
Tercer - Instar al Govern municipal per a que intensifiqui els treballs de neteja i reparació de camins 
rurals i accessos als habitatges en zones disseminades per facilitar el trànsit de persones i vehicles 
pels mateixos. 
 
Quart - Instar al Govern municipal per tal de en els propers Pressupostos Municipals de 2015 
incrementi la consignació de partides pressupostàries per a la reparació de camins, per col·laborar 
amb els veïns en la millora de camins rurals i d'accés a habitatges rurals del nostre municipi. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, hi ha molta gent a Tortosa que utilitza els camins que uneixen els diferents disseminats amb 
els pobles i els diferents nuclis urbans de Tortosa. 
 
Alguns d’aquests camins han patit danys a causa de les inclemències climàtiques i pels anys que 
aquests porten sense arreglar-se. Per això des del nostre grup creiem que és necessari dur a terme un 
estudi de necessitats d’arranjaments dels camins, classificant-los segons el seu estat i el seu ús i 
reparar-los. 
 
Som conscients de la situació econòmica actual i també que són molts els camins rurals que hi ha en 
el nostre municipi, així com la dificultat de dur a terme les reparacions necessàries i el manteniment 
de tots d’ells.  
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Els hi reconeixem també que en els últims anys s’han procedit a realitzar millores en els camins de la 
localitat, però aquestes sempre han estat per subvencions o per ajudes de les diferents 
administracions després d’episodis d’aiguats breus. 
 
Sigui com sigui, és evident que els recursos destinats són insuficients, al nostre entendre, i que cada 
dia que passa la reparació dels camins serà més costosa. Per aquest motiu, considerem essencial 
realitzar i elaborar i que s’executi un Pla urgent de reparació del ferm dels camins rurals de la nostra 
localitat.  
 
Aquest Pla de reparació hauria de contemplar, respecte a tots els camins del municipi, l’estat,  
prioritats de reparació, el pressupost i un calendari de reparació assumible per l'Ajuntament. 
 
Aquest Pla hauria d’anar acompanyat d’un seguit d’actuacions per a intensificar les gestions per tal de 
sol·licitar ajudes per a la reparació dels camins municipals a altres administracions amb competències 
com, per exemple, la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial de Tarragona o el Consell 
Comarcal del Baix Ebre.  
 
Alhora, pensem que també des del Govern municipal seria necessari intensificar els treballs de neteja i 
reparació de camins per facilitar el trànsit de persones i vehicles pels mateixos. Per això proposem que 
en els propers pressupostos municipals l’Ajuntament incrementi la consignació de les partides 
pressupostàries per a la reparació de camins, una partida que ens últims anys ha estat infradotada, al 
nostre entendre. 
 
Considerem el manteniment d’aquestes vies de comunicació com una prioritat que hauria de posar en 
marxa el Govern municipal l’any 2015. És essencial, ja que el deficient manteniment dels camins pot 
acabar representant un risc per als usuaris, a més d’una incomoditat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, el terme 
municipal de Tortosa és gran i molts són els nuclis urbans i rurals que tenen en els camins rurals el 
seu mitjà de comunicació principal. 
 
Aquesta amplitud del terme i el nombre de camins determina, per raons de seguretat viària i de 
greuges comparatius i també de qualitat de vida, que demanden una tasca de manteniment important 
i constant en la que, hi ha que reconèixer, l’Ajuntament de Tortosa manté una activitat notable. 
 
En la majoria del casos es tracta de vials amb un ferm en mal estat que requereixen el 
condicionament de la cada de rodament per tal de millorar la circulació dels vehicles, i en molts casos 
són conseqüència d’episodis de força aiguats, un exemple repetitiu és el camí de Tortosa al Perelló per 
la zona del Coll de l’Alba. 
 
Reafirmant la positiva acció de manteniment que porta l’Ajuntament de Tortosa, és cert que les 
peticions de la moció són genèricament positives per a la ciutat i terme municipal, per tant, el nostre 
posicionament serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, ja s’ha comentat aquí 
que el nostre municipi, el municipi de Tortosa és molt extens, té una gran superfície, de fet és un dels 
municipis amb més extensió de Catalunya, i això té unes conseqüències positives i negatives. 
 
Pel que fa al es negatives, és evident la dificultat del manteniment, no?, de tants de camins rurals que 
tenim al nostre municipi que van a parar a les diferents finques, als pobles o als diferents disseminats. 
 
En aquest sentit, des del nostre grup municipal sempre hem dit que cal un pla de manteniment i 
actuació, i aquest pla d’actuació i manteniment hauria de marcar clarament quines són prioritats, 
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marcar un calendari a diferents anys vista, cosa que ara per ara això no ha succeeix. 
 
També entenem que és positiva la proposta que fan de que de cara al pressupost de l’any 2015 hi hagi 
un augment en aquest sentit pel que fa a la partida pressupostària i, per tant, tenint en compte totes 
aquestes consideracions, votarem a favor de la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: És evident que cal tenir els camins del terme municipal 
amb les millors condicions possibles. I que Tortosa té molts camins que serveixen per comunicar-se i 
també per traure la pagesia les olives, tots els productes del camp. 
 
I també està clar que els diners per arreglar-los no arriba per a tothom. És un municipi, Tortosa, que té 
molts de deutes, més de 50 milions d’euros i, per tant, les coses s’han de prioritzar. 
 
Hi ha camins que a trossos estan bé, a trossos estan malament. Per exemple, jo que sé, si puges pel 
camí del Cèlio, arribes fins la Mare de Déu de la Roca i hi ha alguns clots que en alguns s’ha actuat, 
però trenques a mà esquerra, puges cap a dalt, camí de Palmers, baixes pel camí del Torrent, aquella 
zona que corona està molt reasfaltada, està bé, probablement sigui de l’any 2009 – 2010, però 
després baixes, per exemple, per la costa del Torrent i hi ha uns clots i s’està començant a deteriorar. 
 
Bé, això és un exemple de camins. Això passa a molts indrets, per tant, fer un pla amb aquestes 
característiques que apunten a la moció i destinar més recursos econòmics per a que l’any que ve es 
pugui fer un pla i que prioritzi aquelles zones que estan més degradades, pensem que és una bona 
pensada i, per tant, el vot del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya és en positiu. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tenim, com ja 
ho han exposat alguns del portaveus que m’han precedit, una xarxa important d’una gran extensió de 
camins al nostre terme municipal, més de 400 quilòmetres de camins municipals, on estem actuant 
també en funció de les disponibilitats pressupostàries perquè, evidentment, no podem arribar a tots 
els quilòmetres i quilòmetres de camins que tenim a la nostra població. 
 
I estem actuant de forma contínua, per això també al pressupost de l’any 2015 hi continuarà havent 
partida per a això. Mentrestant el que fem és diferents actuacions d’estricte manteniment, amb una 
brigada de manteniment i neteja de totes les herbes i totes les maleses que puguin haver dintre 
d’aquests camins. També una brigada de manteniment en asfalt.  
 
I a banda, hem realitzat en el decurs d’aquest mandat, acollint-nos a col·laboracions i convocatòries, 
en aquest sentit no cal que ens digui, que ens demani que intensifiquem les accions per tal d’acollir-
nos a subvencions perquè ens presentem a totes les subvencions que ja surten, i en col·laboració amb 
la Diputació de Tarragona i amb la Mancomunitat de Tortosa – Roquetes i amb el Consell Comarcal 
hem pogut portar a terme diferents actuacions, com són en aquest cas a camins de terra com als del 
Cèlio, la Mola Porquera, la Font de Gràcia, el Favaret, amb reg asfàltic al dels Bandejats, la pujada del 
cementiri, el barranc de Sant Llàtzer, el barranc de Caputxins, el de la Galera, Mianes, el barranc de 
Roé, el Lligallo, camins amb aglomerat asfàltic com Sant Francesc.  
 
I tenim actuacions previstes ja per començar de forma imminent com són, amb reg asfàltic, al camí de 
Salva-aigües, consolidació de la pujada de Tenasses o el manteniment amb asfalt en fred al camí de 
Tortosa al Perelló, Vell de la Galera, continuació Sant Francesc, Pasqualet o al camí del barranc de 
Fullola i Filato de Camarles.  
 
Per tant, és un dels nostres objectius, per tant, els regidor de Serveis se n’ocupa de que els camins 
estiguin, i també en col·laboració amb els diferents alcaldes que tenim als nostres pobles, perquè 
realment és una necessitat de que estiguin en condicions. Però acabo dient-li que tot això ja ho estem 
fent, però que en tot cas, malgrat l’escassetat de recursos que estem tenint, si al llarg d’aquests set 
anys, si al llarg d’aquests anys anteriors s’hagués aplicat i s’hagués fet el que hem fet en aquests 7 
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anys, els recursos que hem aplicat en aquests 7 anys als camins municipals, als camins avui de la 
nostra xarxa de camins municipals, no estarien en les condicions que estan avui. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Roigé. No ha dit el seu sentit del vot i, 
per tant, l’hauria d’explicitar per poder continuar amb el debat. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, gràcies, és veritat. Tenint en compte que nosaltres 
considerem que tot això ja hi estem actuant i que no és necessari, a dia d’avui, disposar, perquè a la 
comissió ja els han informat de tot això, no comptarà amb el nostre suport. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
agrair, evidentment, el vot favorable de tots els regidors que així ho han fet. 
 
I miri, senyora Roigé, és una moció en positiu, de programar, de preveure, de quantificar, de saber quin 
és el tros que està bé, quin és el tros que està malament. 
 
Tothom té dret a poder-se moure pel terme municipal en condicions. Aquí hi ha hagut regidors que han 
descrit situacions que són reals, en camins reals, que hi ha queixes de veïns que utilitzen aquests 
camins. Per tant, avui hem vingut aquí a fer una proposta en positiu que entenem que programar i 
preveure no és res dolent. Vostès diuen que ja ho han fet, benvingut sigui, els emplaço a continuar 
fent-ho, si és que diuen que ho han fet, però nosaltres entenem que la proposta era en positiu i per 
això l’hem presentat. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2),I-
ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grups 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ 
D’HORTS URBANS I ESPAIS D’OCI AL CASC URBÀ DE TORTOSA   
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que en el moment actual de crisi són necessaris nous processos recuperació de l'espai urbà que 
millorin la sostenibilitat integral del municipi, tant a nivell ambiental com  relacional.  
 
Atès que els horts urbans i espais d'oci són instruments que responen a aquest requeriment donat que 
col·laboren en el tancament de cicles del metabolisme urbà i proporcionen una major qualitat de vida 
als ciutadans.  
 
Atès que alguns experts urbanistes i botànics defineixen l’hort urbà i d'oci com a parcel·les per al cultiu 
o activitats botàniques d’oci que pertanyen a l'administració local, que manté la gestió dels mateixos i 
estableix els horaris d'accés i treball o activitats. 
 
Atès que la gestió d’aquests espais és beneficiosa per l’Ajuntament, ja que els horts s'adjudiquen 
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durant un determinat període de temps als participants (3 o 5 anys), recuperant en qualsevol moment 
la titularitat.  
 
Atès que aquestes cessions estan lligades a projectes més amplis ja que es poden associar a activitats 
prèvies de formació.  
 
Atesa la utilitat de la moció, ja que els seus objectius principals són la recuperació d'espais urbans, 
l'educació ambiental i la creació d'espais de socialització. 
 
Atès que aquestes espais es poden assignar a un segment concret de la població, com ara jubilats, 
aturats, joves o a persones en situació d'exclusió social.  
 
Atès que, a més del cultiu, aquestes zones, ara sense ús, es poden emprar com a zones d'oci i esplai 
especialment per a menors i jubilats, a més de la resta de població del municipi.  
 
Atès que en el terme municipal de Tortosa l'agricultura extensiva ha anat desapareixent pel propi 
procés de creixement i la transformació en models d'agricultura intensiva.  
 
Atès que si a mitjans del segle XX la major part dels pobladors del municipi depenien directament del 
treball en el camp, avui és cada vegada més gran el percentatge de persones del municipi que no 
treballen al camp, i que no disposen de terrenys per realitzar aquest tipus de pràctiques molt 
relacionades amb la nostra història i cultura.  
 
Atès que el municipi disposa d’un seguit de solars municipals abandonats que es troben en estat 
degradat, i que no aporten res a la població més que un gran impacte visual negatiu i una zona 
d'acumulació de brutícia en moltes ocasions. 
 
Atès que aquesta mesura que avui proposem pot transformar aquests espais en llocs nets, mantinguts 
i aprofitats per la població local. 
 
Atès que el nostre municipi compleix amb els paràmetres socials i ambientals per fomentar aquest 
tipus d'experiències d'horts urbans i oci a petita escala.  
 
Atès que aquests horts urbans i d'oci podrien complir una funció social com fomentar cursos 
ocupacionals per a aturats en activitats d'agricultura ecològica i activitats lúdiques per a majors i joves.  
 
Atès que també podrien complir una important funció ambiental com la recuperació de zones urbanes 
degradades i el foment de bones pràctiques ambientals i saludables, així com una important funció 
cultural com recuperar el nostre llegat patrimonial natural i històric, recuperant vells oficis i models 
d'agricultura extensiva. 
 
Atès que en altres ciutats aquestes experiències estan sent pioneres i estan rebent un important 
suport institucional on el camp està entrant a la ciutat de la mà dels urbanistes.  
 
Atès que diversos fenòmens connectats entre si han crescut en els últims anys i indiquen que, en 
temps de globalització, contaminació, velocitat i consumisme, molts ciutadans estan optant per tornar 
a posar les mans a la terra.  
 
Atès que els horts urbans, en totes les seves modalitats, són una tendència sense adscripcions socials 
ni generacionals, que enllaça amb l'augment de l'agricultura ecològica i el consum de productes locals. 
 
Atès que l'Ajuntament de Tortosa hauria de buscar formes de col·laboració públic - privades amb 
propietaris, administracions i organitzacions agrícoles i socials per fomentar aquest tipus 
d'experiències.  
 
Atès que aquesta proposta no tindria una gran despesa econòmica per a les arques municipals ja que 
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és una activitat que no requereix una important aportació material, encara que sí humana que es pot 
trobar en les entitats socials, veïns i xarxes de voluntaris.  
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer - Que l'Ajuntament de Tortosa realitzi una aposta decidida pel foment i promoció dels horts 
urbans i d'oci en el municipi, així com la realització d'una reglamentació que reguli la cessió, els usos i 
activitats permeses, així com el perfil dels possibles usuaris sol·licitants dels horts urbans i d'oci, per 
posteriorment, mitjançant un procés de participació, poder aprovar-la com a ordenança municipal . 
 
Segon - Que l'Ajuntament de Tortosa fomenti un procés de participació ciutadana per buscar la 
implicació i col·laboració amb entitats socials, xarxes de voluntaris, organitzacions agrícoles, 
ecologistes i socials per fomentar els horts urbans. 
 
Tercer - Que l'Ajuntament de Tortosa realitzi un catàleg de terrenys públics i privats aptes per poder 
realitzar aquesta activitat lúdica i ambiental, i que aprofiti així l'oportunitat de transformar espais en 
mal estat, que de vegades poden resultar perillosos per a la població, en espais mantinguts per a 
aprofitament i gaudi de la ciutadania.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el PSC de Tortosa presenta avui una moció que té com a objectiu contribuir a la millora del 
paisatge urbà, així com la sostenibilitat de la ciutat, essent respectuosos amb els diferents elements 
del mitjà natural, com és la implantació d’horts urbans a Tortosa. 
 
En el moment de l’actual crisi econòmica pensem que és una bona proposta que l’Ajuntament aposti 
per promoure bones pràctiques d'agricultura ecològica basades en criteris de sostenibilitat ambiental.  
 
Aquesta iniciativa pretén rescatar les tradicions agrícoles a la nostra ciutat i fomentar l'ús de l'espai 
públic per als ciutadans, ordenant l'ús i connectant entre si un seguit d’activitats de caràcter social, 
lúdiques i educatives. Aquesta activitat serviria, alhora, per potenciar la conciliació entre iaios i xiquets, 
aprofitant els coneixements i experiència de la nostra gent gran.  
 
Presentem un projecte que vol exercir una doble funció d’ús, com a hort i com a zona verda, just en 
terrenys municipals, on actualment hi ha descampats. La nostra proposta es desenvolupa al voltant 
d’una cessió temporal de terrenys municipals, en la ciutat, mantenint, això sí, la gestió dels mateixos.  
 
Els horts serien espais regulats, en els quals, mitjançant programes municipals, s'adjudicarien per un 
període determinat de temps, uns terrenys públics als participants. Aquestes cessions estarien 
associades a activitats prèvies de formació, emprant per aquestes els serveis municipals.  
 
La iniciativa ens permetria recuperar espais urbans com ara al barri del Castell, per exemple, o al barri 
de Sant Jaume, entre d’altres, que ara presenten una mala imatge als visitants de la ciutat. Aquesta 
proposta ens permetria fomentar l'educació ambiental i els aspectes socials, ja que es podrien 
destinar a segments concrets de la població, com ara jubilats o persones amb problemàtiques.  
 
El control dels terrenys, el seu accés i els horaris de treball estarien marcats per responsables del 
servei municipal competent, els quals prestarien algun suport per al seu manteniment i 
assessorament, fins que siguin autosuficients i els mateixos usuaris s'encarreguin de la seva gestió. 
 
Els usuaris tenen, així, un paper essencial en la gestió dels horts perquè aporten el seu esforç diari al 
conrear la terra i són els responsables del seu manteniment.  
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Considerem essencial, per a garantir l'èxit de l'organització dels horts, promoure un procés de 
participació de les activitats i actuacions que es realitzin, a fi de conciliar les necessitats i demandes 
de tots i els objectius que es volen aconseguir amb el projecte. De igual forma, el projecte pot incloure 
la cessió de terrenys privats, emprant els mecanismes de col·laboració administratius existents. 
 
En definitiva, presentem una proposta, que creiem interessant per al municipi de Tortosa. Es tracta 
d’una proposta oberta, que no es tanca a qualsevol aportació que ens vulguin fer els diferents grups 
municipals, especialment l’equip de Govern. Una proposta que afavoriria especialment a la gent gran i 
als grups més desfavorits socialment i que, sense dubte, contribuiria a millorar la imatge de la nostra 
ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
habitualment els horts són espais agrícoles de petites dimensions, on es cultiven o solen cultivar-se 
hortalisses, generalment verdures com enciams, cols, tomàquets, i llegums, pèsols, faves i tot això. 
 
A més, és l’important, són peces molt importants en la cultura de la sostenibilitat, fan més habitable el 
nostre paisatge quotidià, naturalitzant-lo, enbellint-lo i fent-lo menys gris, contribuint a la millora de la 
qualitat ambiental de la ciutat, per exemple la qualitat de l’aire, i alhora esdevenen espais de relació 
social, espais de lleure i espais d’oci. Estimulen també la participació i l’autoestima de les persones 
que els cultiven, dotant a la ciutat d’un nou espai de convivència i d’intercanvi d’experiències. 
 
Cal constatar que els horts urbans són avui una realitat a moltes ciutats. L’experiència avala que una 
xarxa d’horts gestionats per l’Ajuntament aporta moltes avantatges, tant per a les persones que es 
beneficien d’un espai per treballar com per a la resta de la comunitat ciutadana. 
 
Cal apostar, creem, per la innovació. Cal apostar creant espais públics que generin sinèrgies positives, 
que portin valors afegits i que reverteixin directament o indirectament en el conjunt de la ciutadania, 
apostant també per una agricultura sostenible, ecològica i per una xarxa social transversal i dinàmica. 
 
Cal valorar, no obstant, acuradament els beneficis globals reals d’aquesta iniciativa cara a la ciutat i a 
la ciutadania i, sobretot, cara al comerç local d’aquest ram productiu. 
 
Per últim, dir que nosaltres donarem el vot favorable a la moció que vostès presenten i, per tant, 
demanar que l’Ajuntament de Tortosa procuri el foment en la promoció dels horts urbans i d’oci, així 
com la seva reglamentació. I que també busqui la implicació i la col·laboració amb entitats socials, 
amb les xarxes de voluntaris, amb les organitzacions agrícoles, ecologistes i socials per fomentar els 
horts urbans. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí ,senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem davant 
d’una proposta de la creació i foment d’horts urbans al nucli urbà de Tortosa, una proposta que des 
del nostre grup municipal, Iniciativa per Catalunya, entenem que és una proposta positiva, innovadora 
i, tal i com ara també s’ha comentat aquí, que s’està portant a terme a moltes ciutats de Catalunya de 
les dimensions de Tortosa, també a altres ciutats més grans com més petites i que, per tant, és 
absolutament factible i possible. 
 
Pensem que, de dur-se a terme aquest projecte, hi haurien diferents elements positius, com el foment 
de l’agricultura, de l’agricultura ecològica, com el foment de la cohesió social amb la participació de 
gent jubilada, dels infants, també crec que seria molt important la implicació dels aturats i aturades, 
que a la nostra ciutat són molts i que també aquí, malauradament, podrien, haurien de trobar alguna 
sortida, com a mínim pel que fa als aliments bàsics. I, a més a més, també fomentaria l’ús dels solars i 
terrenys que hi ha al nostre municipi, tan privats com públics que estan en desús i que, 
malauradament, també en són molts, som una de les ciutats que tenim més solars i terrenys en desús 
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per també la forma, no?, i la morfologia del nostre nucli urbà. 
 
Per tant, també veiem positiva aquesta proposta, fomentaria també un oci alternatiu a partir dels 
valors ambientals, a partir dels valors socials. I si tot això es fes a través de la participació ciutadana, 
si tot això es fes a través d’un reglament correcte com tenen les altres ciutats del nostre país, pensem 
que seria molt positiu per a Tortosa, millorant el paisatge urbà, que seria molt més amable, molt més 
agradable i molt més verd i, per tant, nosaltres votarem favorablement aquesta proposta que durant 
els últims anys s’està implementant en diferents ciutats de Catalunya. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, està clar que 
els horts urbans produeixen un benefici social destacable. Destacable per la seva funció de lleure 
productiu, que això és una alternativa al lleure de consum. També és destacable per la seva funció 
educativa, ja que se pot incorporar als programes de les escoles. També per la seva funció terapèutica, 
ja que es pot fer una teràpia ocupacional de gent gran, de discapacitats, la gent que està aturada 
també se’n pot beneficiar. 
 
I això de fet està passant, els horts urbans, que en tinguessin a moltes poblacions de Catalunya, uns 
exemples: Vendrell, Sitges, Olot, Girona, Vic, Mataró, tot i que aquí a Tortosa molta gent ja té un trosset, 
un trosset per fer plantes o per poder anar els caps de setmana a cuidar les oliveres. De totes 
maneres, ens pareix que desenvolupar una xàrcia d’horts urbans, de fet nosaltres ho portàvem al 
programa de les municipals, és una cosa bona. 
 
Vostès demanen que l’Ajuntament faci una aposta decidida pels horts urbans, és bona idea, però 
potser a aquestes altures de legislatura que només li queden dos afaitades, es quedaria en una 
declaració d’intencions. 
 
Pensem que es tractaria d’implementar o d’implantar un projecte per poder-ho tirar endavant la 
pròxima legislatura. 
 
I abans de fer això cal una diagnosi dels problemes més habituals, com són la ubicació, els elements 
hidràulics i els sistemes de reg, la vegetació per a que pugui haver una integració paisatgística, la 
xàrcia de camins i accessos, definir els elements constructius per donar serveis als hortolans, com 
han de ser les casetes per guardar els estris allí dins. 
 
No obstant, creiem que s’hauria i es podria iniciar els treballs per desenvolupar aquest projecte, com 
he dit abans i, per tant, nosaltres votarem que sí. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la creació 
d’horts urbans, com ja els explicaré i ara els ho detallaré, ja s’està tractant a l’Ajuntament, tot i que 
considerem que potser és més propi d’altres ciutats més allunyades de l’entorn agrícola, de l’entorn 
natural, del sòl no urbanitzable, però en tot cas aquí a Tortosa, tot i no saber si realment existeix 
aquesta demanda o no, dintre del grup de treball d’Espai Públic del projecte d’Intervenció comunitària 
intercultural ja s’ha proposat la creació d’horts urbans, però sempre que existeixi una demanda real i 
amb col·laboració amb les associacions de veïns o entitats del barri en qüestió on existeixi aquesta 
demanda o aquesta necessitat. 
 
Un incís al senyor Monclús: les escoles que volen tenir horts ja els tenen, vull dir que nosaltres ens 
hem posat a disposició de les escoles i així moltes escoles han tirat endavant horts i tenen horts a les 
seves escoles, però això no són horts urbans, per tant, també diferenciem-ho. 
 
I per tant, tornant al tema de la moció, un cop existeixi la demanda nosaltres estem d’acord en regular-
ho, en fomentar-ho, en fer un catàleg o fer una ordenança, però ara encara creiem que es troba en una 
fase inicial de treball dintre d’aquest grup de treball que els hi he dit, dintre del projecte d’intervenció 
comunitària, que jo crec que és un projecte que a més a més funciona molt bé a la nostra ciutat i que, 
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per tant, entenem que dintre d’aquest grup de treball es continuï avançant en aquest sentit i que més 
endavant, quan ja es determini que realment existeix aquesta demanda, es pugui efectuar el que ens 
estan demanant vostès a la moció i, per tant, ens mostrem oberts a tirar endavant amb aquesta 
iniciativa si realment existeix aquesta demanda, però creiem que a hores d’ara no pertoca aprovar tot 
el que ens estan demanant avui perquè no sabem tampoc si tirarà endavant, no tirarà endavant i si hi 
haurà la demanda necessària. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, agrair el vot favorable als grups municipals que així ho han fet i lamentar que no vegi 
Convergència i Unió en aquesta proposta una oportunitat de millorar, tot i que com sempre diuen que 
ja ho estan fent, que ja ho estan pensant. 
 
Jo, tant de bo, tant de bo, i li dic així de cor, si vostès ara no ho veuen clar, guardessin, tingueu present 
i, per tant, més endavant es pugi tirar. Perquè nosaltres pensem, i ho hem proposat aquí perquè 
pensem que és una bona idea. Pensem que podem recuperar, com s’ha dit aquí, molts espais per a la 
ciutat que ara tenen una mala imatge i, evidentment, amb la tasca educativa i una finalitat social, 
també d’arrelar l’ocupació de la ciutat, pot, pot, pot funcionar. 
 
Per tant, lamentar que no l’hagin aprovat però dic que “ojalà” en un futur es pugui tirar endavant. 
Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2),I-
ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grups 
municipal de CiU. 
 
 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA INCLUSIÓ 
DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA - PREVI 
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que des de l’any 2008 fins avui el drama social de la desocupació ha enregistrat una alarmant 
evolució negativa en les nostres terres i en el nostre municipi, comptant en aquests moments amb un 
alt percentatge d'atur.  
 
Atès que des de 2008 fins avui al nostre municipi hem passat de tenir 1.591 aturats en aquest any a 
3.245 en el mes de maig de 2014, el que implica un increment de 1.654 persones en aquest període, 
segons les dades de l’IDESCAT.  
 
Atès que Tortosa lidera en aquest moment les taxes d'atur de les Terres de l’Ebre i és una de les més 
altes de Catalunya.  
 
Atès que l'ocupació s'està destruint en tots els sectors però especialment en el sector serveis, motor 
de l'economia del nostre municipi.  
 
Atès que aquesta situació està provocant una fractura considerable en la cohesió social, condemnant 
a molts veïns i veïnes de Tortosa a situacions de drama personal que els posa en risc d’exclusió social. 
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Atès que les administracions públiques, i a Tortosa l'Ajuntament mateix, han d'aprofitar la capacitat 
inversora, això és, la inversió pública com a motor de creixement ja que, com tothom sap, sense 
creixement econòmic no hi ha ocupació i no és possible revertir o pal·liar la situació actual.  
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa considerem que és necessari aprofitar 
la inversió pública, que en temps difícils ha de realitzar-se amb criteris d'eficiència econòmica, això és, 
gastar bé, juntament amb la inclusió dintre de les possibilitats legals de clàusules socials en la 
contractació pública (per exemple d'obres de l'Ajuntament). 
 
Atès que aquest aprofitament resulta avui imprescindible per afavorir l'ocupació i per contractar als 
aturats del municipi als quals la crisi econòmica, que ells no han provocat, els està passant una 
factura impagable, i que són les persones que pitjor ho estan passant. 
 
Atès que en el Ple de juny de 2012 aquest plenari va aprovar, amb el vot a favor de tots els grups 
polítics, una moció proposada pel Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa en matèria d’integració 
laboral de persones amb discapacitat, en la que s’acordava “Potenciar clàusules socials en la 
contractació pública d’aquest mateix Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la 
compra de serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres 
Especials de Treball d‘iniciativa social”. 
 
Atès que en la mateixa moció s’acordava que “en el termini de tres mesos farà pública una quota de 
reserva en aquest concepte”, referint-se a les classes socials. 
 
Atès que en el mateix plenari és va acordar “establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els 
contractes realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especial els contractes reservats als 
Centres Especials de Treball “. 
 
Atès que a data d’avui el Govern municipal de Tortosa no només no ha potenciat les clàusules socials, 
sinó que no ha fet pública cap quota de reserva, ni ha establert cap sistema de seguiment, en el que 
és una manifesta burla als acords que pren el plenari, a la democràcia i a la resta de grups municipals 
que van aprovar la moció, el que demostra el seu absolut menyspreu per les clàusules socials i allò 
que aquestes signifiquen.  
 
Atès que amb la finalitat d'afavorir la contractació de persones aturades i/o en risc d'exclusió social, en 
tant que sigui possible i dins de la legalitat vigent, i com a proposta en positiu que vagi a favor de 
determinats col·lectius socials com dones, joves, aturats de llarga durada de Tortosa, amb o sense 
responsabilitats familiars i hipoteques, el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa proposa per al 
seu estudi, aprovació i inclusió amb caràcter obligatori i transitori en tant duri la difícil conjuntura 
econòmica, una instrucció de caràcter tècnic per a la inclusió d'aquestes clàusules socials.  
 
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 - L'Ajuntament de Tortosa insta a l'equip de Govern a que examini la instrucció, que acompanya 
a aquesta moció per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública, per a que aquells 
articles que tinguin cabuda legalment es recullin en una instrucció definitiva, realitzada i validada pels 
serveis tècnics. Aquesta instrucció definitiva de clàusules socials en la contractació pública de 
l’Ajuntament de Tortosa tractarà, segons la legislació vigent, d’ajudar als veïns i veïnes aturats i/o en 
risc d'exclusió social del municipi. 
 
Segon - L'Ajuntament de Tortosa adopta el compromís polític d’incorporar, d’ara en endavant, als plecs 
de clàusules administratives particulars que regeixen l'activitat contractual de qualsevol contracte de 
l’Ajuntament, el contingut d’aquesta instrucció definitiva, que possibilitarà la introducció de clàusules 
socials que afavoreixin l'ocupació en el municipi, com a compromís d'execució als adjudicataris, 
sempre que no resultin condicions discriminatòries i contràries al dret europeu.  
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Tercer - El Ple de l'Ajuntament de Tortosa insta a l'equip de Govern a elaborar i posar a la disposició de 
totes les empreses participants en les contractacions públiques de l'Ajuntament una llista de treball de 
les persones aturades del municipi a fi d'afavorir la seva contractació per part d'aquestes empreses. 
 
Quart - El Ple de l'Ajuntament de Tortosa insta a l'equip de Govern a que es comprometi a establir un 
sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de les clàusules socials 
emanats de la instrucció definitiva que es desenvolupi. 
 
 
Annex:  
 
INSTRUCCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE CRITERIS SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE 
L'AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
CAPÍTOL I: CONTRACTES RESERVATS 
Article 1. General. 
Article 2. Contractes als quals s'aplica la reserva 
Article 3. Declaració de la reserva 
Article 4. Entitats beneficiàries de la reserva  
Article 5. Procediments d'adjudicació 
Article 6. Règim jurídic 
 
CAPÍTOL II: INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  
Article 7. General 
Article 8. Contractes als quals s'incorporen els criteris 
Article 9. Vinculació a l'objecte contractual 
Article 10. Criteris aplicables 
Article 11. Selecció i ponderació dels criteris aplicables 
Article 12. Justificació de la no inclusió 
Article 13. Millores o variants 
Article 14. Efectes del incompliment dels criteris socials d'adjudicació  
Article 15. Manteniment dels percentatges compromesos en els criteris socials d'Adjudicació.  
 
CAPÍTOL III: INCLUSIÓ DE CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
Article 16. General  
Article 17. Àmbit d'aplicació de les condicions especials d'execució  
Article 18. Condicions especials d'execució aplicables  
Article 19. Compatibilitat de les condicions d'execució i criteris d'adjudicació  
Article 20. Condicions en els contractes l'objecte principal dels quals sigui la inserció Sociolaboral 
Article 21. Adaptació i no inclusió 
Article 22. Declaració de Compromís 
Article 23. Efectes de l'incompliment de les condicions especials d'execució de caràcter social  
Article 24. Manteniment dels percentatges compromesos en les condicions especials d'execució de 
caràcter social  
 
CAPÍTOL IV: ÒRGANS COMPETENTS 
Article 25. Competències 
 
CAPÍTOL V: AVALUACIÓ DE RESULTATS 
Article 26. Dació de comptes  
 
Disposició final. Única. Entrada en vigor 
 
Annex I: Declaració de compromís amb els criteris i les condicions especials d'execució de caràcter 
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social.  
 
Annex II: Protocol de les obligacions i compromisos adquirits en relació amb la contractació de 
persones desfavorides del mercat laboral i amb la inserció sociolaboral.  
 
INSTRUCCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE CRITERIS SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE 
L'AJUNTAMENT DE TORTOSA 

Preàmbul 
La Constitució espanyola en el seu article 40.1 imposa als poders públics l'obligació de promoure el 
progrés social i econòmic, una distribució de la renda més equitativa i una política orientada a la plena 
ocupació, sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social (art. 14), promoure la formació i 
readaptació professional i la seguretat i higiene en el treball (art. 40.2.), o la integració dels disminuïts 
físics, sensorials i psíquics (art.49).  
 
La Directiva 2004/18/CE, de 31 de març de 2004, sobre procediments d'adjudicació de contractes 
públics d'obres, subministraments i serveis, la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector 
públic i actualment el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), recullen en el seu articulat la inclusió de 
criteris socials en els procediments d'adjudicació i execució, amb referències empreses a la igualtat de 
sexe, les persones discapacitades, la inserció sociolaboral o les polítiques d'ocupació.  
 
L'Ajuntament de Tortosa ha de prestar els serveis públics municipals amb eficàcia i eficiència a 
satisfacció dels seus ciutadans i ciutadanes, proporcionant-los un elevat nivell de benestar i qualitat 
de vida, al mateix temps que vertebra una ciutat moderna, emprenedora, oberta, dinàmica i 
cohesionada social i territorialment.  
 
L'Ajuntament de Tortosa, conscient que les dones encara no disposen de les mateixes oportunitats 
que els homes en el desenvolupament de la vida quotidiana i de l'existència de discriminacions que 
limiten la seva projecció personal, social, política, laboral i econòmica, va aprovar el Pla d’igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes, doncs la discriminació de les dones constitueix un obstacle per al 
seu ple desenvolupament personal, sent, per tant, incompatible amb la dignitat humana i amb els 
valors en els quals s'assenta una societat moderna i democràtica.  
 
L'Ajuntament de Tortosa ha d'implantar mesures que afavoreixin l'accés a l'ocupació, la inclusió social, 
la lluita contra la discriminació al mercat de treball, la igualtat de gènere i el desenvolupament 
econòmic sostenible. 
 
En aquesta línia de ciutat cohesionada social i territorialment és el moment d'impulsar una gestió 
socialment responsable de l'Ajuntament de Tortosa a través de la contractació pública, amb l'objectiu 
d'impulsar una cultura de corresponsabilitat entre els actors del territori (empresariat administració, 
tercer sector, ciutadania...) que amb un sistema de governança participativa de resposta als reptes de 
sostenibilitat ambiental, creixement econòmic, ocupació i inclusió social. 
 
Per a això, aquesta instrucció incorpora en el contractes públics criteris socials relacionats amb la 
inserció sociolaboral de persones en situació d'exclusió social i/o afectes de discapacitat, amb la 
promoció i la qualitat en ocupació, i amb l'impuls de la igualtat efectiva entre dones i homes, que 
tenen la seva empara competencial en els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de regim local.  
 
Al seu torn, l'article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), permet que es dictin instruccions i circulars 
mitjançant els quals els òrgans administratius estableixin criteris d’aplicació o interpretació 
administrativa de disposicions i normes.  
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Sobre la base de l'exposat es dicta aquesta instrucció, amb l'objectiu de materialitzar amb plena 
seguretat jurídica les possibilitats d'incorporar diferents temàtiques socials en les distintes  fases del 
procediment de licitació de contractes públics.  
 
El resultat es materialitza mitjançant clausulats concrets que han d'incorporar-se de forma preceptiva 
als contractes públics que encaixin en els supòsits establerts i s'estructura en cinc capítols:  
 
1) contractes reservats. 
2) criteris socials d'adjudicació. 
3) condicions especials d'execució del contracte de caràcter social. 
4) competències. 
5) avaluació de resultats i finalment dos annexos: la declaració de compromís amb els criteris i les 
condicions especials d'execució de caràcter social, i el protocol relatiu a Inserció sociolaboral i la 
contractació de persones desfavorides del mercat laboral.  
 
CAPÍTOL I: CONTRACTES RESERVATS 
 
Article 1. —General. 
Conforme a la disposició addicional cinquena del RDL 30/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i la Directiva 2004/18/CE, de 31 de 
març de 2004 en el seu article 19 i el considerant 28, l'Ajuntament de Tortosa reservarà la 
participació en el procés d'adjudicació de determinats contractes a programes d'ocupació protegida, 
d'acord amb disposat en aquest capítol.  
 
Article 2. —Contractes als quals s'aplica la reserva. 
Seran contractes reservats aquells oferts pel propi Ajuntament de Tortosa que el seu objecte faciliti la 
contractació de mà d'obra intensiva i d'escassa qualificació que permeti una adequada labor 
d'acompanyament i seguiment i en els quals es limita la participació en el procés d'adjudicació a 
programes d'ocupació protegida i a les entitats assenyalades en l'article 4.  
 
Article 3. —Declaració de la reserva. 
1. L'òrgan de contractació competent determinarà l'aplicació de la categoria de contracte reservat per 
a cada licitació concreta.  
 
2. De manera complementària, l'Ajuntament, a través de les bases d'execució del pressupost, podran 
fixar un import econòmic mínim anual per ser adjudicat a través de contractes reservats.  
 
Article 4. —Entitats beneficiàries de la reserva. 
1. Es reservarà la participació en l'adjudicació de contractes públics reservats a entitats que tinguin la 
qualificació de centres especials d’ocupació, o empreses d'inserció que tinguin per objecte la 
integració laboral o social de persones en situació o risc d'exclusió social. 
 
2. Les empreses d'inserció hauran d'estar legalment constituïdes i classificades conforme a la 
legislació laboral vigent.  
 
3. Els centres especials d’ocupació hauran d'estar legalment constituïts i registrats conforme a la 
legislació laboral vigent .  
 
Article 5. —Procediments d'adjudicació..  
1. La reserva a empreses d'inserció s'aplicarà exclusivament a través del contracte menor i/o el 
procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia, de conformitat amb l'establert en els 
articles 138.3 i 177.2 del TRLCSP.  
 
2. La reserva a centres especials d’ocupació  o programes d'ocupació protegida quan almenys el 70 
per 100 de les persones treballadores siguin persones amb discapacitat, podrà aplicar-se sense límit 
de quantia ni de procediment.  
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3. La reserva haurà d'esmentar-se en l'anunci de licitació, de conformitat al que es disposa en la 
Disposició addicional quarta del TRLCSP.  
 
Article 6. —Règim jurídic. 
Als contractes reservats se'ls aplicarà el règim jurídic establert en la normativa reguladora de la 
contractació pública, podent l'òrgan de contractació eximir-los de constituir la preceptiva garantia, 
conforme a l'article 95.1 del TRLCSP.  
 
CAPÍTOL II: INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 
 
Article 7. —General. 
1. Conforme a l'article 150 del TRLCSP es podran incorporar al plego criteris d'adjudicació de caràcter 
social vinculats a fi del contracte, de conformitat amb el que es disposa en aquest capítol.  
 
2. En aquells contractes en els quals no sigui obligatòria l'elaboració i aprovació dels plecs de 
clàusules administratives particulars o de prescripcions tècniques, els criteris establerts en el present 
capítol es podran incloure en els documents contractuals i de preparació del contracte que, si escau, 
es realitzin.  
 
Article 8. —Contractes als quals s'incorporen els criteris. 
S'incorporaran criteris socials per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, en els contractes administratius que hagi de licitar l'Ajuntament de 
Tortosa, el valor benvolgut del qual del contracte sigui superior a seixanta mil euros i el seu termini 
d'execució sigui superior a quatre mesos. En el supòsit de contractes el valor benvolgut dels quals i 
termini d'execució sigui inferior a l'establert serà potestativa la inclusió de clàusules socials en els 
criteris d'adjudicació.  
 
Article 9. —Vinculació a l'objecte contractual. 
Per a la incorporació de criteris socials d'adjudicació, a més de complir-se els requisits establerts en 
l'article 150 del TRLCSP, serà imprescindible que l'objecte del contracte faci referència als criteris 
socials que caracteritzen el seu contingut.  
 
Article 10. —Criteris aplicables.  
Els criteris d'adjudicació de caràcter social s’hauran de seleccionar obligatòriament entre els següents: 
 
A) Creació d'ocupació per a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral.  
Es valorarà fins a amb 25 punts al licitador/al fet que es comprometi a emprar per a l'execució del 
contracte un major nombre de persones amb discapacitat i/o amb dificultats d'accés al mercat laboral 
(aturats de llarga durada amb responsabilitats familiars, dones, joves… etc.). Haurà de realitzar-se la 
selecció per un servei d'ocupació pública i Centre de Formació Ocupacional de Tortosa facilitarà 
aquesta labor als licitadors/as que així ho demandin. El percentatge mínim haurà de superar el 
percentatge obligatori assenyalat en les condicions d'execució.  
 
La resta obtindran una puntuació decreixent i proporcional, conforme a la següent fórmula:  
 
P= NPD /NMPD X 25 
 
Resultat: P (Puntuació obtinguda pel licitador/a) = NPD (Nombre de persones amb dificultats d'accés 
al mercat laboral que es compromet a contractar el licitador/a) / NMPD. 
 
(Nombre de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral contingut en la millor oferta dels 
licitadors/as) X 25.  
 
B) Subcontractació amb Centres especials d’ocupació, Empreses d'Inserció i entitats sense ànim de 
lucre que desenvolupin programes d'ocupació protegida.  

-  Pàg. 53 / 68 -           JACE / sbh 
  



 
Es valorarà fins a amb 20 punts al licitador/al fet que es comprometi a subcontractar un percentatge 
del pressupost d'adjudicació del contracte a través d'empreses d'inserció, centres especials 
d’ocupació, o entitats sense ànim de lucre que desenvolupin programes d'ocupació protegida. Aquest 
criteri d'adjudicació podrà ser alternatiu o complementari amb el criteri assenyalat en la lletra A). La 
puntuació s'obtindrà en proporció a l'import i percentatge sobre el pressupost de contractació que es 
comprometi a subcontractar el licitador/a amb les entitats descrites, establint en tot caso un màxim de 
20 punts, i conforme a la següent fórmula: 
 
P = (PCS / PL ) X 100 
 
Resultat: P (Puntuació obtinguda) = PCS (pressupost que es compromet a subcontractar el licitador/a) 
/ PL (pressupost de licitaciócontingut en la proposta econòmica) X 100.  
 
C) Igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 
 
Es valorarà fins a un màxim de 20 punts la integració de la perspectiva de gènere en l'oferta 
presentada pel licitador/a, desglossant-se la puntuació en un o varis dels següents apartats:  
 
1. En aquells sectors amb menor índex d'ocupació femenina es valorarà fins a amb 10 punts, el 
compromís del licitador/a de contractar per a l'execució del contracte a un major nombre de dones, 
sempre que sigui superior a l'establert com a condició d'execució i que sigui almenys cinc punts 
superior al percentatge mitjà recollit per gènere i branca d'activitat en l'última Enquesta de Població 
Activa de l'Institut Nacional d'Estadística per al sector corresponent. La resta obtindran una puntuació 
decreixent i proporcional, conforme a la següent fórmula:  
 
PL=NM /NMM X10 
 
Resultat: P (Puntuació obtinguda pel licitador/a) = NM (Nombre de dones que es compromet a 
contractar el licitador/a) / NMM (Nombre de dones que es compromet a contractar la millor oferta dels 
licitadors/as) X 10.  
 
2. Considerant que certs sectors d'activitat estan notòriament feminitzats i no existeix 
subrepresentació de dones, se substituirà o complementarà la redacció anterior per la següent:  
 
Es valorarà fins a amb 10 punts a l'empresa que es comprometi a contractar per a l'execució del 
contracte a un major nombre de dones en llocs de responsabilitat. La resta de licitadors/as obtindrà 
una puntuació decreixent i proporcional, conforme a la següent fórmula:  
 
P = NMR /NMM X 10 
 
Resultat: P (Puntuació) = NMR (Nombre de dones que es compromet a contractar el licitador/a en llocs 
de responsabilitat) / NMM (Nombre de dones en llocs de responsabilitat que es compromet a 
contractar la millor oferta de les i els licitadors) X 10.  
 
3. Es valorarà fins a amb 10 punts a l'empresa que es comprometi a contractar per a l'execució del 
contracte a un major nombre de dones amb una situació acreditada de víctimes de violència de 
gènere. La resta de licitadors/as obtindrà una puntuació decreixent i proporcional, conforme a la 
següent fórmula:  
 
P = NMV / NMM X 10 
 
Resultat: P (Puntuació) = NMV (Nombre de dones víctimes de violència de gènere que es compromet a 
contractar el licitador/a) / NMM (Nombre de dones víctimes de violència de gènere que es compromet 
a contractar la millor oferta dels licitadors/as) X 10.  
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4. Es valorarà fins a amb 5 punts el disseny i presentació pels licitadors/as d'un Pla d'igualtat específic 
que qui licita es compromet a aplicar en l'execució del contracte i que detalli les polítiques d'igualtat de 
l'empresa en relació amb l'execució del contracte quant a l'accés a l'ocupació, classificació 
professional, qualitat i estabilitat laboral, durada i ordenació de la jornada laboral, o unes altres.  
 
5. Es valorarà fins a amb 5 punts, les mesures concretes de conciliació entre la vida personal, laboral i 
familiar i de foment de la coresponsabilitat entre dones i homes que el licitador/a se compromet a 
aplicar per a la plantilla que executi el contracte, i que millorin els mínims establerts en la Llei 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones. L'empresa licitadora haurà de presentar una 
proposta tècnica amb indicació concreta de mesures com a xec servei o accés a recursos 
sociocomunitaris que facilitin l'atenció de menors o persones depenents; millores sobre la reducció de 
jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; la flexibilització, adaptació o 
reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació; o altres similars. Per a la 
seva valoració l'empresa licitadora haurà d'especificar en la seva proposta tècnica de forma detallada 
les mesures de conciliació prevista, el calendari d'aplicació i les mesures de seguiment i avaluació.  
 
D) Qualitat en l'ocupació. 
 
Es valorarà amb un màxim de 20 punts les propostes de les i els licitadors que impliquin una millora 
en les condicions laborals, podent desglossar-se la puntuació en un o varis dels apartats següents:  
 
1. Les propostes concretes i detallades sobre condicions laborals i salarials que millori el que es 
disposa en l'Estatut dels treballadors/as o si escau en el conveni col·lectiu d'empresa o del sector de 
legal aplicació, i es comprometi l'empresa licitadora a aplicar al personal que executarà el contracte.  
Per a la seva valoració l'empresa licitadora haurà de presentar una proposta tècnica que detalli les 
condicions laborals concretes i les millores específiques.  
 
2. El compromís d'integrar la plantilla que executarà el contracte amb personal amb contractes 
indefinits. S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa amb un major compromís de contractació 
indefinida i es puntuarà a la resta de licitadors/as de forma decreixent i proporcional sempre que 
superin el mínim assenyalat. 
 
3. El compromís de subcontractar un major percentatge del pressupost de licitació amb els 
treballadors/as autònoms, valorant-se amb la major puntuació el major compromís i la resta de 
proposicions de forma proporcional. En el cas d'assumir el compromís de subcontractar amb 
treballadores autònomes (dones), el percentatge de subcontractació es multiplicarà per dos.  
 
E) Projecte d'Inserció Sociolaboral. 
 
Solament en aquells casos en els quals la inserció sociolaboral constitueixi l'objecte principal del 
contracte, es valorarà fins a un màxim de 30 punts el projecte d'inserció sociolaboral presentat per 
l'empresa licitadora. A aquest efecte, es desglossarà la puntuació entre un o varis dels següents 
apartats:  
 
Nombre i percentatge de persones en situació o risc d'exclusió social que el licitador/a se compromet 
a contractar per a l'execució del contracte, dins dels perfils assenyalats en la legislació vigent.  
 
Personal tècnic especialitzat en l'acompanyament cap a la inserció. 
 
Metodologia de treball prevista per a la realització d'itineraris d'inserció, i indicadors d'avaluació dels 
processos personalitzats d'inserció sociolaboral, atenent a l'operativitat i pertinència dels mateixos.  
 
Pla de formació general i específic. 
 
Proposta de coordinacions al territori amb entitats públiques i privades per a l'execució de les tasques 
d'inserció objecto del contracte. 
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Mecanismes previstos per a la incorporació de les persones amb contractes d'inserció al mercat 
laboral ordinari.  
 
F) Qualitat social. 
 
Es valorarà amb 5 punts a les empreses que  assumeixin el compromís de destinar un percentatge del 
pressupost del contracte a finançar projectes d'interès social i solidari relacionades amb l'objecte del 
contracte. Es valoraran igualment les propostes de les empreses licitadores que es comprometin a 
subscriure acords de col·laboració amb el teixit associatiu local en accions d'interès social i comunitari 
relacionades amb l'execució del contracte. En aquests casos la proposta haurà de detallar la 
descripció, import i volum d'actuacions socials en relació amb l'objecte social del contracte que les 
empreses licitadores es comprometen a desenvolupar en el marc de l'execució del contracte.  
 
Article 11. —Selecció i ponderació dels criteris aplicables. 
1. L'objecte del contracte haurà d'assenyalar expressament si es refereix a un o varis dels criteris 
assenyalats en els punts A a F de l'article 10.  
 
2. Si el criteri triat inclou diferents subcriteris, l'òrgan de contractació podrà incorporar al plec un d'ells, 
varis, tots o uns altres similars.  
 
3. Els criteris d'adjudicació de caràcter social regulats en aquest capítol tindran una ponderació entre 
el 10% i el 25% sobre el total. Amb aquest límit global i els màxims establerts per a cada criteri, l'òrgan 
de contractació adoptarà per a cada criteri i els diferents subcriteris la puntuació que estimi oportuna.  
 
4. En tot cas, la puntuació i les ponderacions assenyalades, podran adaptar-se a l'objecte, el sector 
d'activitat, la finalitat i el contingut de cada contracte.  
 
Article 12. —Justificació de la no inclusió.  
De forma excepcional l'òrgan de  contractació podrà considerar que les característiques del contracte 
no resulten adequades per incorporar criteris socials d'adjudicació o que procedeixen percentatges o 
puntuacions inferiors a les assenyalades. En aquests casos es justificaran públicament les raons de la 
inconveniència en un informe motivat que s'incorporarà a l'expedient.  
 
Article 13. —Millores o variants. 
1. Conforme a l'article 147 del TRLCSP, l'òrgan de contractació podrà prendre en consideració les 
millores que ofereixin els licitadors/as quan hagin de tenir-se en compte criteris diferents del preu.  
 
2. Quan l'objecte contractual no faci referència a exigències socials segons allò establert en l'article 
11.1 d'aquesta Instrucció, els criteris socials es podran incloure en tots els contractes públics— amb 
independència d'import i termini d'execució — com a millores amb una ponderació màxima del 10% 
sobre el total.  
 
3. A aquest efecte, s'atorgaran 2 punts per cadascun dels criteris establerts en l'article 10.A, 10.B, 
10.C i 10.D d'aquesta Instrucció, o ben seleccionant i ponderant els criteris conforme estimi oportú 
l'òrgan de contractació.  
 
4. El plec de clàusules administratives haurà de fer esment exprés a la possibilitat d'incloure en les 
propostes tècniques variants o millores, precisant sobre quins elements i en quines condicions queda 
autoritzada la seva presentació, i advertint aquesta possibilitat en l'anunci de licitació.  
 
Article 14. —Efectes de l'incompliment dels criteris socials d'adjudicació. 
Tots els plecs recolliran i assenyalaran expressament que els criteris d'adjudicació de  caràcter social 
es consideren obligacions contractuals de caràcter essencial, podent optar l'òrgan de contractació en 
cas d'incompliment de les mateixes per:  
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Resoldre el contracte per incompliment culpable segons l'article 223.f) del TRLCSP, i la declaració de 
la prohibició de contractar durant el termini màxim d'un any en qualsevol procediment públic de 
licitació amb l'Ajuntament de Tortosa conforme a l'article 60.2.i) i 61 del TRLCSP.  
 
Continuar l'execució del contracte, amb la imposició d'una penalitat que l'òrgan de contractació haurà 
d'estimar en funció de la seva gravetat i conseqüències entre el 3% i el 10% del pressupost del 
contracte, conforme a l'article 212.1 del TRLCSP.  
 
Article 15. —Manteniment dels percentatges compromesos en els criteris socials d'adjudicació.  
En els casos que durant l'execució del contracte es produeixin baixes i/o substitucions de personal que 
ocupi plaça reservada a donar empleno als criteris socials d'adjudicació, s'hauran de cobrir amb 
persones del municipi que reuneixin els mateixos requisits.  
 
CAPÍTOL III: INCLUSIÓ DE CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ. 
 
Article 16. —General. 
Conforme a l'article 118 del TRLCSP i l'article 26 de la Directiva comunitària 2004/18/CE, es podran 
incorporar al contracte condicions especials d'execució de tipus social. Aquestes condicions es 
configuren com a obligacions per a l'empresa adjudicatària en la fase d'execució del contracte.  
 
Article 17. —Àmbit d'aplicació de les condicions especials d'execució. 
1. S'incorporaran les condicions especials d'execució regulades en aquest capítol en tots els 
contractes administratius que hagi de licitar l'Ajuntament de Tortosa el valor benvolgut del qual sigui 
superior a seixanta mil euros i tinguin un termini d'execució superior a quatre mesos. En el supòsit de 
contractes el valor benvolgut dels quals i termini d'execució sigui inferior a l'establert serà potestativa 
la inclusió de clàusules socials entre les condicions d'execució.  
 
2. Les condicions especials d'execució de caràcter social hauran de figurar en l'anunci de licitació i en 
el plec.  
 
3. Les obligacions i els percentatges establerts, hauran d'adaptar-se a l'objecte, el sector d'activitat, la 
finalitat, la naturalesa i el contingut de cada contracte.  
 
4. En aquells contractes en els quals no sigui obligatòria l'elaboració i aprovació dels plecs de 
clàusules administratives particulars o de prescripcions tècniques, els criteris establerts en el present 
capítol, es podran incloure en els documents contractuals i de preparació del contracte que si escau 
es realitzin.  
 
Article 18. —Condicions especials d'execució aplicables. 
Les condicions especials d'execució que han d'incorporar-se a la licitació són les següents:  
 
A) Discapacitat. 
1. Les empreses que comptin amb més de 50 treballadors/as en el total de la seva plantilla hauran 
d'acreditar que està composta almenys per un 2% de persones amb discapacitat igual o superior al 
33%.  
 
2. Complementària o subsidiàriament l'empresa adjudicatària podrà acreditar el seu compliment a 
través de les mesures alternatives de la Llei d'integració social de minusvàlids previstes en el Reial 
Decret 364/2005, de 8 d'abril (B.O.E. Núm. 94, de 20 d'abril de 2005) del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials i resta de normativa autonòmica. 
 
B) Creació d'ocupació per a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral. 
1. L'empresa adjudicatària haurà d'emprar en la plantilla que executi el contracte almenys a un 10% 
de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral. Haurà de realitzar-se la selecció per un servei 
d'ocupació pública i el Centre de Formació Ocupacional de l'Ajuntament de Tortosa facilitarà aquesta 
labor als licitadors/as que així ho demandin.  
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2. S'estableix en l'annex II d'aquesta Instrucció la metodologia i obligacions detallades d'aquesta 
condició, havent de formar aquest annex parteix del plec.  
 
3. Si existís el deure subrogar al personal o altres circumstàncies que en el moment d'iniciar-se 
l'execució del contracte impedissin complir el percentatge assenyalat, l'empresa haurà de contractar 
aquest perfil de persones en totes les noves contractacions, baixes i substitucions que precisi o es 
produeixin fins a aconseguir aquest percentatge.  
 
4. Complementària o subsidiàriament l'empresa adjudicatària podrà acreditar el seu compliment 
mitjançant el compromís de subcontractació amb una empresa d'inserció per idèntic percentatge 
respecte al pressupost d'adjudicació del contracte.  
 
C) Igualtat entre dones i homes. 
1. L'o l'adjudicatari haurà d'establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral de les persones adscrites a l'execució del contracte conforme estableix la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
 
2. Les empreses amb més de 250 treballadors/as hauran d'acreditar el disseny i aplicació efectiva del 
Pla d'Igualtat previst en la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones.  
 
3. En aquells sectors d'activitat amb subrepresentació de dones, l'empresa adjudicatària haurà de 
contractar per a l'execució del contracte a un percentatge superior en cinc punts al percentatge mitjà 
recollit per gènere i branca d'activitat en l'Enquesta de Població Activa de l'Institut Nacional 
d'Estadística per al sector corresponent. El propi plec haurà d'especificar per a la data indicada el 
percentatge mitjà de dones en aquest sector d'activitat conforme a l'estadística de la EPA.  
 
D) Estabilitat Laboral. 
L'empresa adjudicatària es compromet a executar el contracte amb un percentatge de plantilla 
indefinida que es fixarà per l'òrgan de contractació entre el 40% i el 80% segons l'objecte contractual i 
el sector d'activitat.  
 
E) Comerç Just. 
En aquells contractes susceptibles d'incorporar en la seva prestació productes de comerç just, i 
sempre que l'òrgan de contractació determini expressament aquesta possibilitat, l'empresa 
adjudicatària haurà d'incorporar en la prestació del servei o en el contingut del subministro productes 
de comerç just.  
 
L'obligació s'estableix de la següent manera (que haurà de singularitzar l'òrgan de contractació):  
 
Sobre determinats productes (cafè, te, infusions, cacau, sucre, arròs, mel, sucs, fruita fresca, espècies, 
va venir, cotó, flors, fruita seca, productes tèxtils, pilotes, o uns altres).  
 
Sobre un import determinat o un percentatge de productes de comerç just sobre el total de pressupost 
de licitació.  
 
La utilització de productes de comerç just, haurà d'acreditar-se mitjançant els dos sistemes de 
garantia reconeguts a nivell internacional són l'acreditació de WFTO —atorgada per l'Organització 
Mundial de Comerç Just— que avala a entitats, o el Segell Fairtrade (atorgat per la Fair Labelling 
Organization/Organització del Segell de Comerç Just), que certifica productes i és accessible a 
empreses convencionals.  
 
Article 19. —Compatibilitat de les condicions d'execució i criteris d'adjudicació. 
Les condicions especials d'execució de caràcter social són compatibles amb els criteris d'adjudicació 
de caràcter social. En aquests casos, la coherència sempre vindrà determinada pel fet que les 
condicions d'execució marquin uns mínims que qualsevol empresa adjudicatària hagi de complir i els 
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criteris d'adjudicació puntuïn a les o els licitadors que voluntàriament assumeixin compromisos per 
millorar dites mínimes obligatòries en l'execució del contracte.  
 
Article 20. —Condicions en els contractes l'objecte principal dels quals sigui la inserció sociolaboral.  
1. En aquells contractes el principal objecte dels quals contractual ho constitueixi la inserció 
sociolaboral s'establirà en el clausulat l'obligació d'emprar entre la plantilla que executarà el contracte 
a un percentatge, entre el 30% i el 50%, de persones en situació o risc d'exclusió social segons els 
perfils assenyalats per la legislació vigent.  
 
2. S'estableix en l'annex II d'aquesta Instrucció la metodologia i obligacions detallades d'aquesta 
condició, havent de formar aquest annex parteix del plec amb ple caràcter contractual, i amb el 
caràcter de condició especial d'execució i condició contractual de caràcter essencial. 
 
Article 21. —Adaptació i no inclusió 
1. Les condicions especials d'execució de tipus social s'estableixen com a criteris de caràcter general, 
sense perjudici que puguin adaptar-se a les característiques de cada contracte, o afegir altres 
condicions d'execució no incorporades a la Instrucció.  
 
2. De forma excepcional, l'òrgan de contractació podrà considerar que les característiques del 
contracte no resulten adequades per incorporar alguna o algunes de les condicions especials 
d'execució de caràcter social, o que procedeixen percentatges inferiors als assenyalats. En aquests 
casos es justificaran les raons de la inconveniència en un informe motivat que s'incorporarà 
l'expedient per a la seva aprovació per l'òrgan de contractació.  
 
Article 22. —Declaració de Compromís. 
Els licitadors/as hauran de presentar el document de compromís amb les condicions especials 
d'execució de caràcter social i els criteris d'adjudicació de caràcter social que s'estableixen en l'annex I 
i que es corresponguin amb el plec regulador de la contractació.  
 
Article 23. —Efectes de l'incompliment de les condicions especials d'execució de caràcter social.  
Tots els Plecs recolliran i assenyalaran expressament que les condicions especials d'execució de 
caràcter social es consideren obligacions contractuals de caràcter essencial, podent optar l'òrgan de 
contractació en cas d'incompliment de les mateixes per:  
 
Resoldre el contracte per incompliment  culpable segons l'article 223.f) del TRLCSP, i la declaració de 
la prohibició de contractar durant el termini màxim d'un any en qualsevol procediment públic de 
licitació amb l'Ajuntament de Tortosa, conforme a l'article 60.2.i) i 61 del TRLCSP.  
 
Continuar l'execució del contracte, amb la imposició d'una penalitat que l'òrgan de contractació haurà 
d'estimar en funció de la seva gravetat i conseqüències entre el 3% i el 10% del pressupost del 
contracte, conforme a l'article 212.1. del TRLCSP.  
 
Article 24. —Manteniment dels percentatges compromesos en les condicions especials d'execució de 
caràcter social.  
 
En els casos en què durant l'execució del contracte es produeixin baixes i/o substitucions de personal 
que ocupi plaça reservada a donar empleno a les condicions especials d'execució de caràcter social, 
s'hauran de cobrir amb persones que reuneixin els mateixos requisits.  
 
CAPÍTOL IV: ÒRGANS COMPETENTS. 
 
Article 25. —Competències. 
1. Correspondrà a l'òrgan competent de contractació en el moment d'efectuar l'aprovació de 
l'expedient de contractació:  
 
a) La materialització o concreció de la figura del contracte reservat en cada licitació. 
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b) La selecció i ponderació dels criteris socials d'adjudicació o si escau de les millores socials 
propostes en funció de les característiques de cada contracte.  
 
c) Els informes d'excepcionalitat a la incorporació de criteris socials o condicions especials d'execució.  
 
2. Correspondrà a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Tortosa, la preselecció de 
persones procedents dels programes d'inserció i formació i en col·laboració amb SIAD de l'Ajuntament, 
la preselecció de dones víctimes de violència de gènere.  
 
3. Correspondrà als Serveis Socials municipals l'acreditació de les situacions d'exclusió social de 
conformitat amb la legislació vigent 
 
CAPÍTOL V: AVALUACIÓ DE RESULTATS 
 
Article 26. —Dació de comptes  
Cada 12 mesos es donarà comptes a l’òrgan que es creï a aquest efecte, de tots els contractes 
realitzats amb inclusió dels criteris socials per avaluar resultats.  
 
Disposició final. Única. —Entrada en vigor. 
La present Instrucció entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
 
Annex I 
 
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMB ELS CRITERIS I LES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE 
CARÀCTER SOCIAL  
 
Sr./Senyora………………………………,amb DNI………………, actuant com ……............... (Administrador/a, 
Gerència, representant legal) de l'empresa………………………… i amb poder bastant per obligar-se en 
aquest acte, Declara i manifesta sota la seva responsabilitat:  
 
Que coneixent, de conformitat i acceptant en la seva integritat els continguts establerts en el “Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de el …………………………… 
……………”, i respecte a les condicions especials d'execució  del contracte de caràcter social establertes 
en el citat plec, així com si escau respecte als criteris d'adjudicació de caràcter social:  
 
L'empresa es compromet a reservar un……….% dels llocs de treball necessaris per a l'execució del 
contracte, per ser ocupats per persones amb dificultats d'accés a l'ocupació (o en situació o risc 
d'exclusió social). Haurà de realitzar-se la selecció per un servei d'ocupació pública i el Centre de 
Formació Ocupacional de l'Ajuntament de Tortosa facilitarà aquesta labor als licitadors/as que així ho 
demandin. O bé a subcontractar amb una Empresa d'Inserció o un Centre Especial d'Ocupació el ……% 
del pressupost de licitació.  
 
2. L'empresa es compromet a integrar en la plantilla que executarà el contracte a un mínim d'un …… % 
de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, o bé a complir les mesures alternatives 
previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE Núm. 94, de 20 d'abril de 2005) del Ministeri 
de Treball i Assumptes Socials.  
 
3. L'empresa es compromet a integrar en la plantilla que executarà el contracte a un mínim d'un …… % 
de plantilla indefinida, o de treballadors/as autònoms/as, i/o a millorar les condicions establertes en 
l'Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu d'empresa o del sector corresponent.  
 
4. L'empresa es compromet a integrar en la plantilla que executarà el contracte a un mínim de el ……%, 
de dones, considerant que la representació mitjana de dones recollit per gènere i branca d'activitat en 
la EPA de l'Institut Nacional d'Estadística per al sector corresponent és de el ……%.  
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5. L'empresa es compromet a integrar en la plantilla que executarà el contracte a un……% de dones 
víctimes de violència de gènere, preferentment entre les preseleccionades per l'Agència de 
Desenvolupament Local en col·laboració amb el SIAD de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
6. L'empresa es compromet a respectar els principis i obligacions establertes en la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Igualment l'empresa manifesta el seu compromís amb el disseny i aplicació efectiva del Pla d'Igualtat 
previst en aquesta Llei, així com a dissenyar i aplicar les mesures de conciliació entre la vida personal, 
familiar i laboral detallada en la proposta tècnica.  
 
7. L'empresa es compromet a respectar els drets laborals bàsics al llarg de tota la cadena de producció 
i al compliment de les convencions fonamentals de l'Organització Internacional de Treball, així com a 
utilitzar productes de comerç just en l'execució del contracte per un import respecte al pressupost de 
licitació de el ……%.  
 
I prova de conformitat i compromís, se signa la present, 
 
En………………, a… de…………de… 
 
 
Signatura i segell de l'empresa. 
 
 
Annex II 
 
PROTOCOL DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS ADQUIRITS EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONES DESFAVORIDES DEL MERCAT LABORAL I AMB LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL  
 
1. El present protocol s'aplicarà quan l'empresa adjudicatària hagi de contractar a persones 
desfavorides del mercat laboral per aplicació de la condició d'execució establerta en l'article 18.B) o 
hagués incrementat aquest percentatge a través del compromís assumit per mitjà de l'article 10.A) 
d'aquesta Instrucció com a criteri d'adjudicació: 
 
2. L'empresa adjudicatària haurà d'emprar entre la plantilla que executarà el contracte a un 
percentatge de el… % entre les preseleccionades dels programes d'inserció i formació de l'Ajuntament 
de Tortosa o a través d'un servei d'ocupació pública. Es tracta de persones plenament capacitades per 
a l'ocupació però amb escasses oportunitats laborals.  
 
3. En la seva proposta tècnica, els licitadors/as hauran de concretar el nombre exacte de treballadores 
i treballadors desfavorits del mercat laboral que precisarà per complir la condició i/o el compromís 
adquirit, així com un cronograma amb les dates previstes de la seva contractació, durada del 
contracte, quantificació de la seva jornada laboral, i la seva qualificació o perfil professional necessaris 
per al correcte acompliment correcte dels llocs. 
  
4. Els licitadors/as i posteriorment l'empresa adjudicatària podran en qualsevol moment dirigir-se a 
>Centre de Formació Ocupacional de l'Ajuntament de Tortosa per obtenir informació detallada sobre el 
contingut i obligacions derivades de la condició d'execució o els compromisos adquirits sobre la 
contractació de persones desfavorides del mercat laboral.  
 
5. Una vegada resolta la licitació, l'empresa  
L’adjudicatària ratificarà les dades assenyalades en el punt 3, i conforme als mateixos, si així ho 
demanda, l'Agència de Desenvolupament procedirà a preseleccionar dels programes d'inserció i 
formació i facilitarà a l'adjudicatari una relació mínima de tres candidats/as per cada lloc de treball 
que hagi de cobrir l'empresa amb persones desfavorides del mercat laboral, devent l'empresa procedir 
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a la selecció definitiva i la corresponent contractació de les persones treballadores entre les 
candidatures proposades. O bé l'empresa adjudicatària efectuarà la selecció a través d'un servei 
d'ocupació pública.  
 
6. Una vegada formalitzat el contracte l'empresa adjudicatària designarà una persona de referència  
de la para totes les qüestions relacionades amb les obligacions de caràcter social.  
 
7. Per a l'eficaç verificació del compliment, l'òrgan de contractació o bé el o la responsable del 
contracte que a aquest efecte es designi, podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària:  
 
Relació nominal de les persones contractades, i còpia de l'alta a la Seguretat Social i del contracte de 
treball, així com copia dels TC1 i TC2.  
 
Còpia del contracte civil o mercantil acreditatiu del centre especial d'ocupació o empresa d'inserció 
subcontractada, amb indicació de les partides o conceptes subcontractats, import econòmic i dates 
d'execució. Alternativament podran aportar-se les factures acreditatives d'aquests conceptes 
expedides per aquest centre especial d'ocupació o empresa d'inserció.  
 
8. L'empresa adjudicatària mantindrà íntegrament les seves atribucions en la relació laboral i per tant, 
la facultat d'emprendre les accions disciplinàries que siguin procedents, encara que haurà de 
comunicar-ho a l'o el responsable del contracte i a l'Agència de Desenvolupament Local, en el termini 
màxim d'1 mes, als exclusius efectes de complir la reserva de llocs de treball per a persones 
desfavorides del mercat laboral. En aquest cas (i en el de baixes laborals de llarga durada) es 
realitzarà una nova selecció per cobrir novament el lloc objecto de reserva conforme al sistema abans 
assenyalat.  
 
9. Les obligacions i compromisos ho seran sense perjudici de la subcontractació que realitzi l'empresa  
adjudicatària, en aquest cas seria assumida igual i íntegrament per l'o les empreses subcontractades.  
 
Contra l'esmentat acord podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que va 
dictar l'acte, en el termini d'un mes, explicat a partir de la seva publicació, de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 
107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, o alternativament, recurs contenciós - administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, en virtut del que es disposa 
en els articles 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 8, 45 i 46 de 
la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.  
 
En tots dos casos, el termini es computarà des de l'endemà a la publicació del present anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, presentem avui una moció en la que demanem a l’equip de Govern que introdueixi clàusules 
socials en els nous contractes d'obres i serveis que a partir d’ara, en aquest moment se signin en el 
nostre Ajuntament.  
 
Entenem que és un exercici de sentit comú que ens hauria de portar a la conclusió que és més 
coherent utilitzar els fons públics per contractar amb aquelles empreses que no sols evitin perjudicis, 
sinó que cooperin en la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. 
 
Habitualment, per norma general i és lògic, la contractació municipal atén de forma preferent el preu i 
a les millores, obviant criteris com la inserció laboral de persones amb discapacitat i evitant així 
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l’oportunitat de generar un benefici afegit. 
 
No podem obviar que correspon als poders públics el deure de promoure les condicions favorables per 
al progrés social i econòmic. L’Ajuntament de Tortosa té l’oportunitat de convertir-se en un referent a 
les nostres Terres, mostrant de forma exemplar el camí a les empreses i a la ciutadania per adoptar 
conductes sostenibles i responsables.  
 
Pensem que de cap manera seria coherent requerir a les empreses privades que fomentin polítiques 
d’igualtat o que compleixin la Llei d’integració de minusvàlids, si aquest requisit no s’integra en la 
contractació pública. 
 
Creiem que les xifres d’atur de la nostra ciutat són greus i important, i per això proposem una moció 
per a que el nostre Ajuntament fomenti la responsabilitat social i mesures que contribueixin, no 
solament al manteniment de l'ocupació, sinó a la contractació d'aquelles persones aturades amb 
especials dificultats. 
 
L’aprovació d’aquesta moció implicaria, per exemple, que els aturats de la nostra ciutat amb majors 
dificultats per tornar al món laboral poden beneficiar-se dels nous contractes que se signin a 
l'Ajuntament. La nostra iniciativa consisteix en determinar que cadascuna de les empreses que 
formalitzin un contracte amb el nostre Ajuntament, així com qualsevol dels seus organismes i societats 
municipals, es vegin obligades a contractar amb un percentatge d’aturats del municipi amb majors 
dificultats d'inserció laboral, com poden ser majors de 45 anys o dones. Pensem que no podem deixar 
passar aquesta oportunitat. 
 
Les clàusules socials permeten generar un cercle virtuós d’enorme impacte. Si l’Ajuntament exigeix als 
seus licitadors el compliment d’uns estàndards socials i ambientals, les empreses competirien entre 
elles per complir-los i, fins i tot, millorant-los per ser-ne les adjudicatàries.  
 
Per tant, el que demanem és que a través de la incorporació de clàusules socials i ambientals en les 
licitacions, es prevalgui, s’exigeixi o es valori les empreses que segons el seu percentatge de plantilla 
indefinida contracti a persones de difícil inserció laboral o qualitat ambiental de la proposta. 
 
Les clàusules socials respecten la legalitat i conjuguen la salvaguarda de principis com la lliure 
concurrència amb el benefici social i ambiental. La contractació pública socialment responsable és 
susceptible de proporcionar molts beneficis i les experiències ja aplicades en altres administracions 
han estat un èxit. Són nombroses les administracions públiques les que han aprovat instruccions o 
circulars molt similars a la que nosaltres proposem per al seu estudi que incorporen de forma 
preceptiva les clàusules socials en els seus contractes públics. 
 
A més, aquesta opció facilita molt la seva aplicació en òrgans de contractació per la qual creiem que 
es tracta d’una bona pràctica que es pot aplicar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, bé, 
jo senyor Roig començaré per llegir-li un paràgraf que apareix al començament de la pàgina número 2 
perquè és prou interessant. 
 
Diu: atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa consideren que és necessari 
aprofitar la inversió pública, que en temps difícils, que en temps difícils, repeteixo, ha de realitzar-se 
amb criteris d'eficiència econòmica, això és, gastar bé, jo voldria remarcar-li, senyor Roig, que no sols 
en temps difícils, sinó en els bons hi ha que gestionar bé la despesa pública, perquè sinó deixem un 
país com el que han deixat i que el Partit Popular s’ha tingut que fer càrrec a partir de l’any 2011 i que 
realment hi ha hipotecat durant molts anys aquest Estat i dintre d’ell les diferents nacionalitats. 
 
Dit això, li diré que la xifra que vostè fica a la moció és esfereïdora, realment dramàtica, que copsa el 
cor quan diu de que al 2008 hi havia 1.591 aturats a Tortosa i que al 2014 aquesta xifra va pujar a 
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3.245. 
 
Taxes d’atur a Tortosa i que Tortosa com a ciutat lidera el percentatge d’aturats dintre de les Terres de 
l’Ebre, per això jo crec que vam aprovar tots per unanimitat en el Ple de juny de 2012 una sèrie de 
clàusules, a les quals jo torno a afegir-me en aquest moment, d’integració laboral de persones amb 
discapacitat, de dones, de joves, aturats de llarga durada de Tortosa amb responsabilitats o sense 
responsabilitats familiars i hipotecàries, per a que aconsegueixin treballar dintre els contractes, a ficar 
una quota reserva en aquests conceptes en qualsevol contracte que faci l’Ajuntament de Tortosa i a 
establir un sistema de seguiment. 
 
En definitiva, jo estem d’acord en els quatre punts que vostè fica aquí relatius a aquesta moció i li 
votarem a favor la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí ,senyor alcalde, regidors i regidores, votarem a favor també 
d’aquesta moció tenint en compte que pensem que aquestes clàusules socials i ambientals són 
positives a l’hora de crear riquesa a la nostra ciutat, tenint en compte la situació que viuen 
moltíssimes persones, com els col·lectius que ara mateix acaba de dir el senyor Dalmau i, per tant, 
també tenint en compte que en el seu dia es va aprovar i no s’ha dut a terme, tornarem, evidentment, 
a votar-la a favor per a que l’equip de Govern ho inclogui en el seu moment. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
també els hi donarà suport perquè de fet vostès demanen que l’equip de Govern que examini una 
instrucció que acompanya a la moció i que si legalment es pot incloure, s’inclogui. Bé doncs, si ja ho 
han mirat que ho mirin, però al nostre entendre no veiem molt clar que les clàusules socials en la 
contractació, perdó, no veiem molt clar que es pugui prioritzar a ningú pel fet d’estar empadronat al 
municipi en un procés de contractació pública de personal. Llavors, si és així, per molt que volguéssim, 
per molt que volguéssim que la gent més necessitada, la que més necessita tenir feina se la pugui 
contractar, aquesta és la nostra voluntat, doncs, però que ens diguin els serveis jurídics si realment es 
pot o no es pot incloure el que vostès demanen que mirin. 
 
Per tant, donem suport a la moció per tal de que reafirmin si es pot o no es pot incloure. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc, 
pel que fa a les polítiques portades a terme vers als col·lectius amb més dificultats hi estem actuant i 
per això hem actuat en diferents aspectes pel que fa als col·lectius, per exemple, de discapacitats. 
L’Ajuntament de Tortosa compleix i fins i tot supera, va més enllà del que exigeix la normativa. 
 
I també contractem amb empreses amb producció lligada al tercer sector, també des de l’Ajuntament 
com des de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, com des de la Clínica Terres de l’Ebre, que ja estem 
contractant sempre que hi podem. 
 
Vostè ens fa referència a una moció i ens parla d’uns incompliments d’una moció aprovada ara fa dos 
anys. Jo li voldria recordar, vostè llavors no era el portaveu, però li voldria recordar que aquesta moció 
va ser esmenada i va ser aprovada per tots i que hi ha un compliment pel que fa a la moció, és a dir, hi 
havia una part que afectada al Govern de la Generalitat, una part al Govern de l’Estat i una part de 
l’Ajuntament de Tortosa que és el que vam arribar a un acord de consens entre tots de modificar-ho, 
exactament amb el senyor Sabaté, per tant, potser que miri al final quina és la moció que es va 
aprovar i vegi que realment s’ha complit per la part d’aquest Govern municipal. 
 
D’altra banda també ens esmenta la taxa d’atur i ens diu que és capdavanter l’Ajuntament de Tortosa, 
el municipi de Tortosa. Això tampoc és cert perquè, malauradament, no ens agrada la taxa d’atur que 
tenim i voldríem que fos el mínim possible, però no és cert això, vull dir, no som capdavanters. Hi ha 
altres poblacions de les Terres de l’Ebre que ens estan superant, alguna 10 punts més d’atur que el 
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municipi de Tortosa, també malauradament, tant de bo no ho tinguéssim, però les coses s’ha de ser 
rigorós i no dir mentides per tal de generar encara, anar-ho més embolicant tot. 
 
Després ens diu que, li ha dit també el senyor Monclús, ens fa referència a coses que no són legals. 
Però, a més a més, ens demana que, textualment, diguem a totes les empreses participants en les 
contractacions, els hi passéssim un llistat de les persones aturades del municipi. Primer que no el 
disposem un llistat de les persones aturades del municipi amb noms i cognoms, però és que tampoc 
ho podem fer perquè això afecta a la protecció de les persones, la intimitat de les persones, no es pot 
fer això, per tant, estan demanant coses que no pot ser. 
 
Però el que més ens sorprèn i no entenem que avui ens estigui passant per part del Partit Socialista de 
Tortosa és que ens presenti aquesta moció com ens la presenta. No ens sorprèn les seves intencions, 
però ens presenta una moció que no esmenta en cap moment la normativa catalana, en cap moment 
esmenta la normativa catalana.  
 
No esmenta la guia per a la inclusió de clàusules contractual de caràcter social aprovada per la Junta 
Consultiva del Govern de la Generalitat, que és la que hauria de ser referència. Ni esmenta els acords 
de Govern de l’any 2009 aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. I no sé si saben per què 
no ho esmenta tot això? Perquè el que han fet el Partit Socialista de Catalunya és copiar amb comes, 
amb punts, textualment, amb els mateixos articles la normativa de l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana. Han agafat la mateixa normativa, textualment i ho poden trobar a Internet, és a dir, busquin, 
fiquen el mateix exactament, estan comes, punts, tot i, per tant, evidentment, Castelló de Plana no 
està dintre de Catalunya, està a propet però no està dintre de Catalunya, i té una normativa que no es 
regeix per la normativa catalana, per tant, està aplicant una altra normativa. 
 
I, a més a més, ens està dient, perquè l’Ajuntament de Castelló de la Plana, doncs, pobres van fer, van 
agafar i van cometre un error pel que fa a l’enunciat. Fan referència al Reial decret llei 30/2011 pel 
qual s’aprova la Llei de contracte del sector públic i es van equivocat, com ens passa a tots, però clar, 
és que vostès també s’han equivocat perquè han citat un Reial decret llei que no és correcte, que en 
aquest cas és el 3/2011, no és el 30/2011.  
 
Per tant, entendrà que nosaltres primer,  demana coses que no són legals; després còpia, però còpia 
totalment i animo a tothom a que ho busqui perquè còpia exactament tot el que diu aquesta normativa 
de l’Ajuntament de Castelló, que és molt digna i ells sabran si els ho apliquen o si els hi funciona, però 
que en tot cas no és d’aplicació aquí a Catalunya perquè no regeix la normativa catalana. Per tant, 
evidentment, amb aquestes mocions d’aquesta manera no ens hi trobaran. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyores regidores, senyors regidors, alcalde, agraeixo de tot cor 
als grups que han donat el vot favorable a la nostra moció i lamento, com sempre, la manera de la 
portaveu de Convergència i Unió de tractar les propostes que vénen del grup socialista. 
 
Miri, és una proposta totalment realitzable, és un punt de partida, absolutament obert, absolutament, 
per poder tirar endavant aquestes polítiques socials que tanta falta fan a la nostra ciutat. Com sempre 
vostès “nosaltres ja ho fem, nosaltres ja ho fem, nosaltres ja ho fem”. Però miri, una altra proposta en 
positiu que l’equip de Govern i la majoria absoluta de Convergència i Unió tira a terra. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2),I-
ET-E (2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grups 
municipal de CiU. 
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16 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
38/2014, de 25 d’agost. 
39/2014, d’1 de setembre. 
40/2014, de 3 de setembre (extraordinària i urgent). 
41/2014, de 9 de setembre. 
42/2014, de 15 de setembre. 
43/2014, de 22 de setembre. 
   
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
De la 1913/2014 a la 2081/2014 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
17 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
18- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

*-*-* 
 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL Sr. JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí ,senyor alcalde, regidors, regidores, dos preguntes. Una en 
relació al llaüt, al llaüt turístic que durant aquests últims anys no ha funcionat i que, si no recordo 
malament, la gestió la portaven unes altres administracions i des de fa uns anys ens va passar la 
gestió al nostre Ajuntament. Ha tornat a passar un estiu i aquest llaüt no funciona. I la pregunta és: 
què pensen fer i en quina situació està aquest tema, que pensem que és important per a la promoció 
turística de Tortosa i, concretament, del nostre riu. 
 
I en segon lloc, és una pregunta relaciona amb les depuradores que hi ha al nucli de Vinallop. Tenim 
entès hi ha una nova depuradora que no funciona, n’hi ha una d’antiga que, segons ens ha arribat, 
tampoc està funcionant. No ho sé. Jo el que els hi vull preguntar precisament aquí és si això és cert, si 
funciona l’antiga o no i, en tot cas, si és cert que no funciona l’antiga, quina situació es preveu també 
en quant a que entre en funcionament la nova.  
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Per tant, són aquestes dos preguntes per conèixer la situació concreta, tant del llaüt com de les 
depuradores. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: El tema del llaüt va ser informat a l’última comissió informativa per 
part del regidor. El llaüt no havia passat unes inspeccions quan ja el vam, no adquirir, sinó ens vam fer 
càrrec per part de l’Ajuntament de Tortosa, per part de Capitania Marítima. Aquestes inspeccions, 
malgrat ens hem encastat bastants de recursos, encara avui no han passat. Havia canviat la 
normativa des de que es va passar la primera inspecció quan es va construir, a dia d’avui. Se’ns 
demanava fer una inversió, aquestes inversions s’han anat complimentant, s’ha anat dotant partides 
pressupostàries addicionals per fer front i ara estem pendents de l’última inspecció. 
 
Tanmateix, vam procedir al concurs per poder adjudicar això a una empresa, perquè l’Ajuntament no 
volíem rebre-la. Aquesta empresa, va sortir una empresa guanyadora que no va complir, no per no la 
disponibilitat del propi llaüt, sinó no va complir les obligacions legals del contracte, dipositar les 
fiances, etc. etc., i es va procedir a rescindir el concurs.  
 
Fins que no disposéssim, jo mateix vaig donar instruccions, que fins que no disposéssim de la 
corresponent llicència per part de Capitania Marítima i aclaríssim en quins termes podem traure el 
concurs, no tornarem a traure el concurs. Però en tot cas, això ja s’havia informat per part del regidor 
de Turisme en comissió informativa. 
 
I respecte al tema de les depuradores, també li explicaré. No és que no funcioni la vella, sí que 
funciona. Funciona perquè l’hem reparat i estem gastant-nos l’Ajuntament, quan no ens correspondria, 
més recursos dels que foren necessaris per a que funcionés. En tot cas, no funciona com voldríem que 
funcionés i per això se’n va fer una nova. Dissortadament, la que es va fer nova, que entrava en un 
PESARU gestionat per la Generalitat, va generar unes certes deficiències que no van ser resoltes 
abans de la seva entrega perquè l’empresa a la qual se li havia adjudicat per part de la Generalitat de 
Catalunya, estic parlant de ja fa uns quants anys, va fer fallida.  
 
L’ACA, recentment, va tornar a contractar una empresa, una empresa diferent per a que procedís a la 
seva finalització, no tant de l’obra, sinó la contractació de l’energia elèctrica que era necessària i 
“solventar” alguns problemes que ara ja seran inclús de manteniment. 
 
Tenim el compromís de l’ACA, personal del director de l’ACA amb aquest alcalde, que abans de final 
d’any aquesta depuradora entraria en funcionament, no tant perquè l’altra no funcionés, sinó perquè 
entenem que aquests costos addicionals, els quals ens tenim que fer càrrec l’Ajuntament de Tortosa, 
no ens corresponen i, per tant, això quedarà “solventat”. 
 
Tanmateix, aprofito per informar-los, que els problemes de depuració que hi ha a l’Ajuntament de 
Tortosa no estan precisament a Vinallop, que sí que hi ha una depuradora i es va decidir construir-ne 
una altra, que benvinguda sigui, sinó que els problemes de depuració d’aigua els tenim a altres 
indrets. Al poble del Reguers, que malgrat aquest alcalde va insistir moltíssim en l’anterior 
administració de l’ACA i en l’actual, inclús ens vam oferir en aquell moment per part de l’Empresa 
Municipal de Serveis Públic, amb el senyor Manel Hernández que vostè recordarà, a avançar nosaltres 
els recursos sempre que ens donessin una data de garantia. No va ser possible i és on realment tenim 
un problema, que a mi personalment em preocupa. 
 
També tenim una situació sense resoldre, estem parlant de que no està resolta mai, a Campredó. 
També, malgrat hem millorat moltíssim, moltíssim no, que complim en les xifres, en les dades 
d’abocament autoritzades, hem tingut històricament un problema al polígon Baix Ebre. Problema 
perquè al polígon Baix Ebre no hi ha depuradora ni mai ningú s’ha preocupat de fer depuradora ni de 
prendre les mesures necessàries per a que les indústries aboquessin en condicions de que 
l’Ajuntament després pogués complir. 
 
Com vostès recordaran, i si no recorden els hi recordo jo, va ser aquest Govern municipal que va 
canviar la normativa per donar noves llicències al polígon Baix Ebre i obliguem a totes les empreses 
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que s’estableixen, siguin grans o siguin petites, a establir un sistema de depuració, de forma que quan 
aboquen a la xarxa que no va a depuració, que aboca directament al riu, aboquin en uns paràmetres 
que ens facin a l’Ajuntament complir els paràmetres autoritzats d’abocament, que no els havíem 
complit i que ja al llarg dels últims mesos els estem complint.  
 
Per tant, el tema de Vinallop està resolt i estarà molt més resolt a curt termini en quant a la depuració 
d’aigües. En canvi, tenim altres llocs on jo crec que la situació és més delicada.  
 
També està sense resoldre al poble de Bítem dins del municipi, perquè també es tenia d’haver fet una 
depuradora, però vull recordar que tant a Campredó, com a Bítem i als Reguers el PESARU va quedar 
paralitzar ja fa molts anys i no va ser possible. Malgrat això, s’està parlant amb l’ACA per buscar 
aquestes col·laboracions interadministratives i nosaltres hem ficat a l’Aca, davant l’ACA, ho vam fer 
amb l’anterior Govern de la Generalitat i ho hem fet amb l’actual, la capacitat o la disposició de 
l’Empesa Municipal de Serveis Públics a avançar alguna inversió sempre que ens donessin garanties 
de quan es pagaria aquesta inversió, no cal que sigui ni a un any, ni a dos, ni a tres; si tenim data certa 
i signada, òbviament, de pagament d’aquesta inversió, algunes d’aquestes inversions les podríem 
assumir. És més, la que més ens preocupa perquè aboca directament al barranc, que és la dels 
Reguers, ens vam cuidar que quan va sortir el concurs de depuradores del Consell Comarcal del Baix 
Ebre establíssim una clàusula per la qual l’empresa que s’ha adjudicat aquest concurs de 
depuradores, que es va adjudicar fa 3 anys o 4 anys, té l’obligació, sempre que li donéssim data certa 
de pagament, d’avançar la inversió i fer aquesta inversió, cosa que vull agrair especialment al 
president del Consell Comarcal i als tècnics del CODE que van tenir aquesta sensibilitat. 
 
 
 

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