
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

24 / 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: 
GARCÍA EGEA, MANUEL 
 
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i trenta-cinc minuts 
del dia ú de desembre 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 

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

01 - Dictamen de proposta d'acord per a sancionar infraccions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2014-GOV-K0402-
000181. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

02 – Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2014. 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de les ordenances 
fiscals per a l’exercici 2015. 
 

-
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04 – Dictamen de proposta d’acord de desistiments dels projectes 2008 2 EQ 2 i 2010 2 EQU 14 i 
transferència de les desviacions al projecte 2014 2 LOG 1, i modificació del nivell de vinculació jurídica. 
 
05 – Dictamen de modificació de la tarifa segona de les del servei d’abastament domiciliari d’aigua 
potable. 
 
06 – Dictamen de proposta d’aprovació de mantenir la vigència durant l’any 2015 de les actuals tarifes 
del servei de clavegueram. 
 
07 – Dictamen de proposta de modificació de la tarifa per la prestació de serveis de Tortosasport, SL. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
08 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en defensa i suport als clubs 
esportius de base. 
 
09 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en defensa de les polítiques de lluita 
contra la violència masclista vers les dones. 
 
10 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per resoldre la manca de 
conciliació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament amb les dades comptables. 
 
11 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya de declaració de responsabilitat 
pel 9N. 
 
12 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per demanar que la Policia Local actuï d’ofici 
els propers 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1 i el 6 de gener en compliment de la Llei d’horaris 
comercials. 
 
13 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per demanar inspeccions als establiments 
multipreu. 
 
14 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per sol·licitar un calendari per a la 
construcció de les noves piscines municipals. 
 
15 - Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa per a la realització de millores al barri 
del “Grup del Temple”. 
 
16 - Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa en relació a la querella presentada per 
la Fiscalia General de l’Estat contra el president i altres membres del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
17 - Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa per a la celebració d’una consulta sobre 
el manteniment d’aparcaments a la plaça Mossèn Sol en el barri del Rastre. 
 
18 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar la reparació del ferm 
de la rambla de Felip Pedrell des de l’avinguda Lleida fins a la plaça de la Pau. 
 
19 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en relació a la querella presentada 
per la Fiscalia General de l’Estat contra el president i altres membres del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
20 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a que els aparcaments públics 
de la plaça Alfons, plaça del Carrilet i el futur pàrquing del carrer Montcada ofereixin la primera hora 
d’estacionament gratuïta als clients del comerç local durant la campanya de Nadal. 
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PART DE CONTROL 
 
21 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 49/2014, de 27/10/2014 
- 50/2014, de 03/11/2014 
- 51/2014, de 05/11/2014 (extraordinària i urgent) 
- 52/2014, de 10/11/2014 
- 53/2014, de 17/11/2014  
  
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2354/2014 a la 2609/2014 
 
22 - Informes de l’Alcaldia.  
 
23 -  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: 
 

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER A SANCIONAR INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 30 DE 
JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2014-GOV-K0402-000181. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ FETS IMPUTABLES 
Vista l'acta denúncia núm. 355/2014, realitzada pels agents municipals núm. 9696-8896, en  data 10 
d'abril de 2014, a les 18:12 hores al Sr. Guas Solà, Antonio, amb NIF 40925641Q i domicili a c/ St. 
Josep, 11-1a, de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès 
que en l'esmentada acta s'identifica la raça pitbull per les infraccions següents: 
 
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal. 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública. 
Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. 
Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal. 
Incomplir amb l'obligació d'identificar l'animal. 
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Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i del Decret 
legislatiu 2/2008 de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals: 
 
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal. Art. 7.2 a)  Llei 10/1999 

No tenir assegurança de responsabilitat civil Art. 7.3 b)  Llei 10/1999 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. Art. 7.3 e)  Llei 10/1999 

Portar el gos sense la llicència municipal. Art. 7.2 a)  Llei 10/1999 

Incomplir amb l'obligació d'identificar l'animal amb microxip Art. 44,2 f) DL 2/2008 

 
L’Alcaldia en data 3 de juny de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr. Guas Solà, Antonio, en qualitat de responsable el dia dels fets del gos 
de raça pitbull. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador.  
 
Atès que no s'han presenta al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor 
probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix 
com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció Tipificació 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens 
municipal. Lleu segons art. 7.2 a)  de la Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de responsabilitat civil. Greu segons art. 7.3b)  de la Llei 10/1999. 

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

Incomplir amb l'obligació d'identificar l'animal amb microxip. Lleu segons art. 44,2 f) del Text refós 2/2008. 

 
SANCIONS APLICABLES 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció Sanció 
Portar el gos sense la llicència municipal i sense el 
certificat del cens municipal. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 60,10 € fins a 150,25€. 

No tenir assegurança de responsabilitat civil. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2 € fins a 1.502,53€ 

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

Incomplir amb l'obligació d'identificar l'animal. Art. 46.1 del Text refós 2/2008. Multa de 100 € fins a 400€. 

 
RESPONSABILITAT 
És responsable en els fets del present expedient, Sr. Guas Solà, Antonio, en qualitat de responsable el 
dia dels fets del gos de raça pitbull. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
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municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sr. Guas Solà, Antonio, responsable de les infraccions comeses als articles 7.2 a), 7.3 b), 
de la Llei 10/1999 e 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i art. 
44,2 f) del Text refós 2/2008. 
 
2 - Imposar a Sr. Guas Solà, Antonio, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els 
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 

Portar el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens municipal.  60,10 € 

No tenir assegurança de responsabilitat civil 150,20 € 

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

Incomplir amb l'obligació d'identificar l'animal. 100,00 € 

TOTAL 460,50 € 

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

 
*-*-* 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
02 – DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2014. 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014 ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/9/2014   
           

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

Devolucions 
d´ingressos 

Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobr. Estat d´execució 

CAPÍTOL                     
1 Impostos directes 14.301.254,80   14.301.254,80 14.184.886,13 7.772.232,53 1.456,24 7.770.776,29 6.414.109,84 -116.368,67 

2 Impostos indirectes 140.000,00   140.000,00 81.993,76 103.300,82 21.307,06 81.993,76   -58.006,24 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.701.351,48 768.306,99 6.469.658,47 5.773.435,73 4.370.145,48 18.334,38 4.351.811,10 1.421.624,63 -696.222,74 

4 Transferències corrents 9.285.032,96 859.002,54 10.144.035,50 7.225.369,81 7.271.391,17 46.021,36 7.225.369,81   -2.918.665,69 

5 Ingressos patrimonials 855.769,63 352.703,95 1.208.473,58 699.109,71 394.641,84   394.641,84 304.467,87 -509.363,87 

6 Alienació d´inversions reals 140.000,00   140.000,00           -140.000,00 

7 Transferències de capital 393.588,73 60.998,00 454.586,73 368.392,92 368.392,92   368.392,92   -86.193,81 

8 Actius financers 107.000,00 4.587.726,72 4.694.726,72 6.493,47 6.493,47   6.493,47   -4.688.233,25 

9 Passius financers       -147.986,82   147.986,82 -147.986,82   -147.986,82 

  Suma total ingressos 30.923.997,60 6.628.738,20 37.552.735,80 28.191.694,71 20.286.598,23 235.105,86 20.051.492,37 8.140.202,34 -9.361.041,09 

           
PRESSUPOST DE DESPESES 2014          
           

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

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

CAPÍTOL                     
1 Despeses de personal 9.688.756,92 636.920,72 10.325.677,64 6.545.659,80 6.554.001,50 8.341,70 6.545.659,80   3.780.017,84 

2 Despeses corrents en béns i serveis 10.523.876,20 571.434,46 11.095.310,66 6.346.085,82 4.738.136,34 593,06 4.737.543,28 1.608.542,54 4.749.224,84 

3 Despeses financeres 1.845.516,46 -36.780,00 1.808.736,46 1.240.591,13 1.240.969,58 570,37 1.240.399,21 191,92 568.145,33 

4 Transferències corrents 2.595.944,70 204.932,02 2.800.876,72 2.479.069,03 1.686.073,58   1.686.073,58 792.995,45 321.807,69 

6 Inversions 818.588,73 3.334.489,45 4.153.078,18 503.496,14 503.496,04   503.496,04 0,10 3.649.582,04 

7 Transferències de capital 219.610,00 1.911.793,26 2.131.403,26 1.074.502,24 158.354,85   158.354,85 916.147,39 1.056.901,02 

8 Actius financers 4.000,00 5.948,29 9.948,29 5.000,00 5.000,00   5.000,00   4.948,29 

9 Passius financers 5.227.704,59   5.227.704,59 3.709.314,96 3.709.314,96   3.709.314,96   1.518.389,63 

  Suma total despeses 30.923.997,60 6.628.738,20 37.552.735,80 21.903.719,12 18.595.346,85 9.505,13 18.585.841,72 3.317.877,40 15.649.016,68 

           
 Diferència. . .       6.287.975,59 1.691.251,38 225.600,73 1.465.650,65 4.822.324,94 6.287.975,59 



*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És un tema, simplement de 
dació de comptes i, per tant, el tenen ja a la seva disposició i figurarà així a l’acta del Ple. 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'expedient de modificació d'ordenances fiscals tramitat per aquest Ajuntament d’acord amb 
l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist que en data 13 d'octubre de 2014 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial i es va obrir termini 
d’informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Tarragona núm. 240 de data 18.10.2014, 
durant el qual es va presentar una única l'al·legació formulada per Promociones Levantino Aragonesas, 
S.A. sol·licitant establir, en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), una bonificació del 50% en la quota de l’impost en el supòsit de determinades transmissions, a 
l’empara de l’article 108.5. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.   
 
Vist l’informe envers la al·legació referida, emès per la Unitat de Gestió d’Ingressos en data 25 de 
novembre de 2014. 
 
Atès que la bonificació en la quota de l’IIVTNU, quin establiment es sol·licita mitjançant l’al·legació 
referida, tot i disposar d’empara legal, constitueix un supòsit de bonificació potestativa i, per tant, el seu 
establiment és una potestat discrecional del Ple d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que no es considera oportú establir la bonificació sol·licitada en l’al·legació referida. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 27 de 
novembre de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Desestimar l'al·legació presentada per Promociones Levantino Aragonesas, S.A., pels motius 
indicats anteriorment. 
 
Segon - Aprovar definitivament per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les ordenances 
fiscals en els mateixos termes en què va ser aprovada inicialment. 
 
Tercer - Notificar aquest acord a Promociones Levantino Aragonesas, S.A., amb el corresponent peu de 
recurs.  
 
Quart - Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les ordenances fiscals per a l’exercici de 
2015 i següents al BOP de Tarragona.  ” 
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*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Hi ha hagut una al·legació 
d’una societat promotora immobiliària que vostès ja coneixen i que tampoc no cal reproduir, de 
Promociones Levantino Aragonesas, SA entorn a la plusvàlua i, per tant, la proposta és de desestimació. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar la nostra abstenció, tal com ja vam fer a la comissió corresponent. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, també per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, també abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, per manifestar la nostra abstenció també. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i PP (1); i vuit 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-
E (2), PP (1) i PxC (1) . 
 
 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE DESISTIMENTS DELS PROJECTES 2008 2 EQ 2 I 2010 2 EQU 
14 I TRANSFERÈNCIA DE LES DESVIACIONS AL PROJECTE 2014 2 LOG 1, I MODIFICACIÓ DEL NIVELL DE 
VINCULACIÓ JURÍDICA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que els projectes 2008 2 EQ 2 “Millora de camins municipals” i 2010 2 EQU 14 “Inversió de 
reposició camins municipals” tenen desviacions acumulades positives i que aquests projectes ja estan 
finalitzats. 
 
Vistes les resolucions de subvencions del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per executar l’obra de 
reconstrucció de camins municipals afectats pels aiguats de novembre de 2012, que requereixen 
finançament municipal pel 10% de l’import del projecte. 
 
Atès, per tant, la necessitat de finançament del projecte 2014 2 LOG 1 “Inversió de reposició camins 
municipals aiguats 2012” pel 10% del projecte, que correspon finançar a l’Ajuntament, i atès el que 
disposa l’article 6.3 b) relatiu als nivells de vinculació jurídica, i en particular, que les partides que tinguin 
associades projectes de despesa amb finançament afectat vincularan a nivell del propi projecte, llevat 
dels casos en què excepcional i motivadament es decideixi un altre. 
 
La necessitat i excepcionalitat de la modificació del nivell de vinculació jurídica està motivada per la 
urgència en la licitació de l’obra esmentada, ja que ha d’estar adjudicada en el termini de tres mesos des 
de la notificació de la resolució, i la dificultat d’efectuar una modificació pressupostària per suplementar 
el crèdit per motius de temps, tenint en compte que ens trobem al final de l’exercici pressupostari. Cal 
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tenir en compte, a més, que els altres dos projectes de l’aplicació pressupostària ja estan finalitzats i, per 
tant, els crèdits sobrants, es poden destinar al projecte de reconstrucció de camins municipals afectats 
pels aiguats de novembre de 2012. 
 
Vist l’informe de l’interventor, es motiva la necessitat i excepcionalitat de la modificació del nivell de 
vinculació jurídica per la urgència en la licitació de l’obra esmentada, ja que ha d’estar adjudicada en el 
termini de tres mesos des de la notificació de la resolució, i per la dificultat d’efectuar una modificació 
pressupostària per suplementar el crèdit per motius de temps, tenint en compte que ens trobem al final 
de l’exercici pressupostari. Cal tenir en compte, a més, que els altres dos projectes de l’aplicació 
pressupostària ja estan finalitzats i, per tant, els crèdits sobrants es poden destinar al projecte de 
reconstrucció de camins municipals afectats pels aiguats de novembre de 2012. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 27 de novembre de 2014. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer:  El desistiment dels projectes 2008 2 EQ 2 “Millora de camins municipals” i 2010 2 EQU 14 
“Inversió de reposició camins municipals” i transferir les desviacions acumulades positives al projecte 
2014 2 LOG 1 “Inversió de reposició camins municipals aiguats 2012”. 
 
Segon: Establir, de forma excepcional, el nivell de vinculació jurídica a nivell d’aplicació pressupostària 
per a l’aplicació LOG-45400-61900 “Inversió de reposició camins municipals”. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És agrupar projectes que no 
van acabar executant-se en la seva integritat i agrupar en un nou projecte. Com saben, a l’Ajuntament de 
Tortosa no només estem treballant amb les diferents partides pressupostàries, sinó que des de ja fa 2 o 
3 exercicis, en l’àmbit de les inversions, també treballem en projectes d’inversions, amb el qual això 
garanteix un millor seguiment del finançament d’aquestes inversions i dels propis projectes d’inversions i 
facilita també les coses a efectes de justificació a posteriori en quant a subvencions possibles. Bé, és un 
tema de tràmit, conegut. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
05 – DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LA TARIFA SEGONA DE LES DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL de modificació de la vigent tarifa 
segona, relativa a la utilització de comptadors, de les del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable 
al terme municipal de Tortosa, motivada per la implantació del projecte de telelectura de comptadors, 
mantenint-se invariables la resta de conceptes integrants de les tarifes del servei. 
 
Atès que l’esmentada tarifa resta exclosa de l’àmbit d’autorització de la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Centrals, en 
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sessió de data 20 de novembre de 2014. 
 
Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats, i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les normes a què 
han d’ajustar-se les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i tarifes de subministrament 
d’aigua. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació de la tarifa segona, relativa a la utilització de comptadors, de les del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable, la qual es detalla en l’annex del present acord. 
 
Segon - Aquest acord tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2015. 
 
Tercer - Publicar la tarifa objecte del present acord al BOP de Tarragona.   
 
Quart - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL. 
 
 
 
ANNEX 

 
Tarifa segona. Utilització de comptadors 
 

DIÀMETRE mm. 2015 (€/mes) 

13 1,255 
15 1,314 

20 1,489 
25 1,898 

30 i majors 3,282 

 
 ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquest, conjuntament amb 
el següent, que és mateix respecte al servei de tarifes de clavegueram, que és conjuntament amb l’aigua, 
també és un tema conegut, implica la congelació de les tarifes, tant de l’aigua i de clavegueram, si no 
recordo malament, per segon any consecutiu. També és un tema conegut. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
manifestar la nostra abstenció al punt aquest i al següent. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, nosaltres també ens abstenim en aquest i al punt 6. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, el nostre grup vota en contra del punt 5 i a 
favor del punt 6è. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre sentit del vot és el mateix, al 5 votem que no i el 6 
a favor. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: A la congelació de les tarifes d’aigua? 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: No. Nosaltres votem que no perquè entenem que per a una 
millora del servei s’implanten uns comptadors... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no.., això ja està aprovat. Ja es va aprovar, es van 
implantar i l’únic que fem és reproduir-ho, és a dir, quan es van implantar aquests comptadors, es va 
aprovar que es finançaven amb una aportació que ja es va fer l’any passat, la qual vostès van votar a 
favor, i que es feia l’any passat, dic vostès i alguns altres eh, l’any passat, aquest any i l’any que ve, i això 
era el 0,30. Això no implica a la tarifa. Ara, si volen votar en contra estan amb el seu lliure dret, però m’ha 
estranyat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Manifestem el nostre sentit que hem dit abans. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Per manifestar l’abstenció al punt 5è i el vot favorable al punt 
6è. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; quatre vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2) i I-ET-E (2); i cinc 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), PP (1) i PxC 
(1) . 
 
 
 
 
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MANTENIR LA VIGÈNCIA DURANT L’ANY 2015 DE LES 
ACTUALS TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vistes les actuals tarifes del servei municipal de clavegueram al municipi de Tortosa, aprovades pel Ple 
d’aquest Ajuntament en sessió de data 5 d’agost de 2013 i publicades al BOP de Tarragona núm. 187 de 
12.08.2013. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de 
data 20 de novembre de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Mantenir durant l’any 2015 la vigència de les actuals tarifes del servei municipal de clavegueram. 
 
Segon. Publicar el corresponent anunci al BOPT.  
 
Tercer. Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL  ”. 
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*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i 
I-ET-E (2); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) 
i PxC (1). 
 
 
 
 
07 – DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA TARIFA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
TORTOSASPORT, SL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vistes les tarifes vigents per la prestació dels serveis de Tortosasport, SL. 
 
Atesa la conveniència de modificar el concepte de “Campus d’estiu” consistent en introduir una quota 
setmanal, per import de 42,02 euros, així com corregir l’errada detectada en l’import de la modalitat “no 
abonats” del concepte “Activitats dirigides–serveis esportius”, que és de 33,61 euros en lloc de 44,82 
euros que figura en la publicació del corresponent edicte al BOP de Tarragona núm. 187 de data 
11.08.2012. 
 
Atès el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió de 
data 20 de novembre de 2014. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació de la tarifa dels serveis de Tortosasport, SL, amb efectes des del dia 1 de 
gener de 2015, que es detalla en l’annex al present acord. 
 
Segon - Corregir l’errada detectada en la publicació de l’edicte abans referit: 
 
On diu: “Activitats dirigides – Serveis esportius, No abonats: 44,82 euros, 
 
Ha de dir: “Activitats dirigides – Serveis esportius, No abonats: 33,61 euros, 
 
Tercer - Publicar el corresponent edicte al BOPT.  
 
Quart - Donar compte del present acord a Tortosasport, SL  
 
 
 
ANNEX 
 

Concepte Modalitat Preu en euros, IVA inclòs 

Campus d’estiu Quota setmanal 42,02 

 
 ”. 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: També és conegut, és una 
rectificació d’error i donar la possibilitat de que es puguin gaudir dels serveis del Campus d’Estiu, no 
solament per mesos i per quinzenes, sinó també per setmanes. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA I SUPORT 
ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que l’esport de base esta ara més amenaçat que mai, ja que les mesures en matèria esportiva que 
esta adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius electorals, recaptatoris 
i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs i entitats esportives així corn la 
permanència en aquestes d'entrenadors, esportistes i professionals que volen aportar la seva 
experiència i formació al col·lectiu d'una manera altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al 
voltant de l’esport de base. 
 
Atès que en l’actual legislatura el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han hagut 
d'afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 al 21 % per l’ús 
d’instal·lacions esportives. 
 
Atès que aquestes han anat acompanyades d'altres amenaces com la imposició de la Llicencia esportiva 
única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitar greument els ingressos de les 
federacions catalanes, augmentar els costos dels esportistes que vulguin competir i envair, una vegada 
més, les competències autonòmiques en aquesta ocasió en matèria esportiva. 
 
Atès que a tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix com a 
conseqüència de la crisi, se l’hi ha de sumar que, a partir de 1 de novembre, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social inicia una campanya que, sota la denominació "Regularización laboral de la actividad 
desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro", posa en greu perill la 
supervivència de l’esport de base. 
 
Atès que aquesta última mesura es converteix en una amenaça sense precedents i llença pel terra el 
magnífic i la insubstituïble funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de 
lucre. 
 
Atès que el que hi ha al darrera d'aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat esportiu 
sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i imprescindible en els clubs i 
associacions esportives catalanes i de l’Estat espanyol, de la mateixa manera que la resta de països de 
la Unió Europea. 
 
Atès que la voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral 
cosa que, entre d'altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses derivades de la practica 
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esportiva de base gairebé 'en un 50%, eliminant de cop la important funció social d’interès general que 
realitzen els clubs esportius de base i, en gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer 
irremeiablement molts d'ells. 
 
Atès que l’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d'oportunitats i l’escletxa social 
en matèria esportiva, limitant i  vetant a una part important de la població l’accés al seu dret a l’esport 
en condicions d'igualtat per motius de renda. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer - Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova 
moratòria, i revisin el pla d'inspeccions massives a l’esport de base que ha de començar l'1 de novembre 
de 2014, i que ha estat considerat en el sector com una causa general que els sanciona socialment de 
manera injusta, sense que hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a 
adoptar aquestes mesures. 
 
Segon - Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular 
convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives, en 
el marc del Pla de suport econòmic i de millora de l’esport  base, d'acord amb la legalitat vigent en 
l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva 
situació; així també, proposar les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa 
consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la 
qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a 
salari. 
 
Tercer - Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les 
federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de suport econòmic i de millora de 
l’esport base, incorporant la prestació dels diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats 
esportives sense ànim de lucre. 
 
Quart - L'Ajuntament de Tortosa donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del 
municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació 
particular ho requereix. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció de l Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, portem en aquest plenari aquesta moció en defensa del nostre sistema esportiu de base. 
 
Un sistema esportiu que està essent amenaçat davant l'atac que la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, depenent del Govern del Partit Popular, que està fent a les entitats esportives i sense ànim de 
lucre de tot el territori nacional. 
 
Així, el passat 28 de maig la Secretaria General de l'Esport i la UFEC van comunicar que havien arribat a 
un acord amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquest acord implicava obrir un període de 
regulació voluntària dels esportistes i col·laboradors que reben una petita remuneració dels clubs 
esportius. Una solució que és absolutament insostenible per les entitats esportives del nostre territori i 
de la nostra ciutat. I això posa en risc, al nostre entendre, l’àmplia xarxa de clubs i entitats dedicades a 
l'esport de base i amateur de la nostra ciutat, una xarxa de clubs i entitats que presta un veritable servei 
públic a la nostra ciutat i que, amb l’Ajuntament, ha estat capaç de fomentar la pràctica de l'esport amb 
costos accessibles per a la majoria dels ciutadans. 
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Les activitats dels clubs amateurs ha revertit indubtablement en uns alts nivells de pràctica esportiva i en 
l'èxit de l'esport català, referent arreu de l'Estat i, fins i tot, internacional. 
 
Però no només són els èxits esportius, sinó que no podem oblidar la tasca social que fan aquestes 
entitats esportives. Unes entitats esportives que contribueixen al foment de valors d'acceptació de regles, 
del civisme, el treball en equip, el respecte, la tolerància i el diàleg. Estic segur que parlo en nom de tots 
els presents si afirmo que creiem fermament que l’esport de base contribueix a l'adquisició d'hàbits 
saludables, a la integració i a la cohesió social. 
 
La majoria d’aquests clubs i entitats desenvolupen les seves activitats gràcies a col·laboradors com ara 
entrenadors i monitors que dediquen unes poques hores setmanals a aquesta activitat. Aquests reben a 
canvi una petita compensació econòmica per la seva dedicació, que ni l'entitat ni el col·laborador 
perceben com una relació laboral. 

 
La interpretació de la Inspecció de Treball que qualsevol pagament que es faci a col·laboradors, 
independentment del tipus de dedicació i de l'import, s’ha de considerar una relació laboral i, per tant, 
cotitzar-la porta a molts clubs podríem dir a la ruïna. 

 
No estem d’acord en aquesta aplicació rigorosa de la normativa laboral. Es tracta als clubs com a 
empreses mercantils, sense tenir en compte la singularitat de les relacions entre les entitats i els seus 
col·laboradors. 
 
Coneixem que la voluntat de les entitats esportives és el compliment de la normativa i la sortida de la 
situació de precarietat actual. Per aquesta raó és indispensable la instauració d'un règim jurídic, laboral i 
fiscal adaptat a les possibilitats i necessitats. 
 
Aquesta és una moció en defensa dels clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre com a part 
fonamental del sistema esportiu català. Per això demanem als governs de la Generalitat i de l'Estat una 
solució viable per a les entitats amb processos d'inspecció oberts i que tenen risc de desaparició,  
una moratòria indefinida del període de regularització laboral fins a l'entrada en vigor d'una reforma 
legislativa, i que es desenvolupin les alternatives necessàries per garantir la supervivència dels nostres 
clubs esportius. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, una 
vegada més és molt probable que ens trobem davant d’una situació en que pagaran justos per pecadors.  
 
Tots som conscients de que els grans clubs esportius professionals, especialment al món del futbol, 
deuen a l’Hisenda pública i a la Seguretat Social milions d’euros, i fins que la Comissió Europea no hi ha 
posat la mà, tenien tot tipus de facilitats per anar ajornant el deute i embolica que fa fort. Sembla de 
sentit comú que l’Hisenda pública es prengui molt seriosament i d’una vegada per totes aquesta situació 
tan i tan injusta.  
 
Per altra banda, també sembla de sentit comú que aquelles persones que dediquen un temps a l’esport 
tinguin dret a una compensació econòmica, sembla de sentit comú. I que aquesta compensació 
econòmica aporti la part que correspongui a les arques públiques. 
 
No podem donar suport a la moció ja que pensem que s’ha de trobar un punt mig entre professionalitzar 
totes aquestes entitats esportives i, a la vegada, mantenir aquest teixit esportiu de base. 
 
També, per altra banda, ens sembla lògic que el Govern vulgui tenir un control de les finances i de la 
situació econòmica de totes aquestes entitats. I, a la vegada també, intentar que cap d’elles desaparegui. 
 
Per tot l’anterior, i com que no compartim al 100% el sentit de la moció, el nostre posicionament serà 
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d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, en 
principi la moció a nosaltres ens sorprèn un poc ja que es basa, fonamentalment, en l’aplicació de la Llei 
35 del 2006 que van aprovar per majoria absoluta durant el Govern socialista, no? i, concretament, tot 
aquest seguit d’inspeccions de la Seguretat Social es basen en l’article 11, que en aquell moment  
s’hagués pogut, si volien, modificar-lo però no, es va aprovar tal qual. 
 
Ens sorprèn aquesta moció, no? perquè, torno a dir, parteix bàsicament del que es va fer durant el 
Govern socialista. 
 
Jo vull aclarir algunes coses de la moció i del règim aquest que estem comentant, no? La inspecció de la 
Seguretat Social s’inicia arrel d’algunes denúncies d’alguns treballadors que no havien estat donats 
d’alta a la Seguretat Social. En total, més o menys, avui en dia són 12 clubs des de l’any 2009 que han 
sigut d’alguna forma inspeccionats, majoritàriament clubs de futbol, algun equip de waterpolo arreu de 
l’Estat i també apart, no la majoria, a Catalunya. 
 
No són inspeccions massives com diu la moció, perquè en realitat en principi han sigut molt, molt 
selectives, molt minoritàries. I torno a insistir, arreu de l’Estat i dintre de Catalunya també algunes d’elles. 
 
S’han considerat sols les quantitats que tenen caràcter salarial, iguals o superiors al salari mínim 
interprofessional que avui en dia per al 2014 és de 21,51€ al dia, o si vostès volen de 645,30€ al mes. A 
partir de dalt es comença a fer les inspeccions, si s’escau. I a partir de baix no s’inspecciona cap 
retribució salarial normal o anormal. 
 
Tampoc es consideren en aquestes inspeccions les quantitats que es donen als jugadors o als 
massatgistes o a les persones que integren aquest col·lectiu que estem parlant, que són compensatòries 
d’alguns “gastos” com, per exemple, desplaçaments, i sempre dintre d’una tònica que igual s’aplica a la 
resta de treballadors de la resta d’empreses de la resta d’activitats que hi ha en aquest país. Per tant, 
escolti, o tots iguals o no podem fer diferències, perquè davant de la llei, per norma, en un Estat de dret 
tots som iguals. 
 
És a dir, sols es demana el compliment de les obligacions laborals com a qualsevol altre treballador de 
qualsevol altra activitat, repeteixo. I repeteixo que en un estat de dret tots som subjectes en el mateix pla, 
no pot haver-hi una diferenciació pel motiu que sigui, perquè llavors ens col·locaríem en un estat, com es 
diu vulgarment, bananer.  
 
Del total d’inspeccions que s’han fet, un 20 o un 20% han estat donats d’alta a la Seguretat Social. La 
inspecció de la Seguretat Social té per objecte, l’únic objecte que té, que no és recaptatori ni molt menys, 
és donar d’alta a la Seguretat Social als treballadors que presten serveis retribuïts, insisteixo, com a la 
resta de treballadors de la resta d’empreses de la resta d’activitats que es fan en aquest país. I amb un 
fi, insisteixo, no recaptatori, i una demostració és, en diré una altra però en dic una, és que en aquestes 
inspeccions en cap moment s’aplica el règim sancionador, no s’aplica cap tipus de sanció, el que 
s’intenta és reconèixer els drets d’aquests treballadors, drets que en aquest moment estan exclosos. Dic 
drets laborals i drets de protecció social, que avui en dia aquests treballadors no estan acollits. La 
inspecció de la Seguretat Social el que intenta, per damunt de qualsevol altra consideració, és que 
tinguin drets laborals i drets a la protecció oficial, és a dir, l’objectiu és que ingressen en el mercat de 
treball i en el sistema de protecció social, parlo de sanitat, parlo d’atur, parlo de règim d’incapacitat, etc., 
etc. I també, d’alguna forma, garantir la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social que ens afecta, 
lògicament, a tot el col·lectiu de treballadors d’aquest Estat i d’aquest país. 
 
En qualsevol cas, més que una negativa política interessada i en cert mode així “sorpresiva” pel que he 
dit a l’inici, el que proposen vostès cal construir, eh, cal construir, no destruir, per raons polítiques pures i 
dures cal construir i trobar la millor fórmula per reformar la Llei, si és que no està donant el resultat que 
ha de donar, de forma que qui faci un treball sense Seguretat Social ho pugui fer amb la seva cobertura. 
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Jo anava a votar en contra d’aquesta moció, però me n’he repensat i em repenso en aquest moment 
perquè penso que si, bé, que si hi ha algun dubte raonable de que el règim establert per la Llei que 
vostès van aprovar i que ara critiquen, silenciant el que jo dic, si és millorable doncs que es millori, 
lògicament. Nosaltres estem per aplaudir tota aquella acció que vagi en favor de tots els treballadors, 
però de tots, no d’uns sí i els altres no, uns teniu cobertura, els altres no teniu cobertura, uns cobreu i 
pagueu impostos i pagueu Seguretat Social, els altres cobreu i no pagueu impostos ni Seguretat Social..., 
home, intentem fer les coses ben fetes que no costa molt i intentem millorar, com vostè ha dit al principi i 
això és el que m’ha fet pensar en aquest moment, l’estat jurídic i laboral d’aquest tipus de treballadors. 
 
Per tant, la nostra postura en aquest moment serà, és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal, Iniciativa – Entesa per Tortosa, considerem que el Govern del Partit Popular a nivell estatal el 
que està fent amb aquestes mesures és un atac cap al món esportiu, cap als clubs de base que moltes 
vegades, com aquí a la nostra ciutat, sabem que actuen de manera altruista i, evidentment, sense cap 
ànim de lucre. 
 
Amb aquestes polítiques del Govern central veiem dos idees bàsiques. Per una banda com l’Estat central 
està intentant recaptar diners a la desesperada, i en aquest cas està tocant els clubs esportius. I en 
segon lloc també una altra de les qüestions que es veu clarament és una política recentralitzadora i, per 
tant, envaint competències a les comunitats autònomes i, en aquest cas, a la Generalitat. 
 
Nosaltres pensem, per tant, que totes aquestes mesures que es despleguem d’aquesta política del 
Govern central en relació als clubs esportius, són mesures perjudicials de cara als clubs d’esport base de 
la nostra ciutat. Entenem que cal una regularització però no entenem que la regularització sigui 
d’aquesta forma perquè el que està provocant és esfondrar econòmicament a aquestes entitats 
esportives. 
 
Per tant, estem d’acord en que cal continuar amb la moratòria. També ens sembla bé les demandes al 
Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat per a que intentin donar un suport a aquests clubs 
esportius. I també algunes reflexions: això contrasta, per exemple, amb el que fa el Govern central en 
relació a altres aspectes, per exemple la lluita contra el frau fiscal. Quan tenim un país on hi ha la 
corrupció que hi ha, on hi ha un frau fiscal escandalós, sobta que ara la prioritat sigui regularitzar unes 
entitats esportives. Unes entitats esportives que, a més a més, estan patint la crisi com tothom, que 
tenen menys espónsors que mai i que, a més a més, també tenen menys subvencions que mai de les 
diferents administracions. 
 
Per tant, nosaltres el que considerem és que cal aturar aquesta política i donar suport a les entitats i 
clubs esportius de base i, per tant, votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, la nostra posició també serà favorable a la moció que presenten perquè el que hem vist és que el 
Govern del PP, el passat 17 de setembre, va publicar una Llei amb la qual el que modificava era la Ley del 
deporte i introduïa legalment la llicència esportiva única, que em sembla que és el motiu de la moció que 
vostès presenten. 
 
Clar, aquesta modificació de la Llei és contrària a la legislació catalana que regula la llicència esportiva. I 
és per aquest motiu que ja Esquerra Republicana, en el passat debat de política general, va proposar al 
Parlament de Catalunya instar al Govern a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat contra la nova 
legislació espanyola pel fet d’envair competències, una competència exclusiva de la Generalitat que té en 
matèria d’esports. 
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El sistema espanyol de la llicència única té com a objectiu una millora d’ingressos de les federacions 
espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i de les federacions autonòmiques. És en aquest sentit que la 
implantació d’aquesta llicència única suposarà un augment del preu de les llicències. Clar, això a qui més 
afectarà és a l’esport de base, que és la major part de l’activitat esportiva i de salut de Catalunya. 
 
Llavors, la Llei preveu l’entrada en vigor l’1 de juny de 2015, però pensem que ja des d’ara cal preveure 
des del món de l’esport català una resposta eficaç i a tots els nivells contra aquesta invasió 
competencial.  
 
És per tot això que, com he dit abans, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya votarà 
afirmativament a la proposta del Partit Socialista de Catalunya. De totes maneres, no entenem que 
aquesta moció que estem debatent i que es debat, i com aquesta molts altres exemples que ens 
demostren que hi ha una recentralització per part del Govern espanyol, i que el Partit Socialista de 
Catalunya no se’n doni compte de que el que es necessita per “solventar” tot això és tenir la capacitat de 
decidir per nosaltres mateixos, tenir la capacitat de que Catalunya sigui independent. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, òbviament li 
donarem suport a la moció presentada perquè no hem esperat tampoc a tenir una moció al Ple per tal de 
poder mostrar el nostre rebuig a la situació que ara de nou es planteja, per com s’està atacant al model 
nostre esportiu, al model català i, sobretot, al voluntariat i la col·laboració 
 
Tot i això, tenim alguna puntualització a fer-li pel que fa a la moció, entenent que estem davant una moció 
que es presenta, principalment, per donar suport a les entitats de la nostra ciutat i, per tant, per si no ho 
sap, perquè ens està parlant aquí a l’exposició de motius, l’apujada de l’IVA de les instal·lacions 
esportives en el cas de la nostra ciutat no té cap efecte, perquè aquí el fem, el que tenim és un acord de 
cessió de totes les instal·lacions a tots els clubs de la ciutat de forma gratuïta. Per tant, no hi ha 
contraprestació a l’efecte i, per tant, l’efecte de l’IVA aquí és nul. Per tant, no és necessari que ho tracti a 
la moció perquè en el cas de la nostra ciutat, de Tortosa, no els afecta als clubs esportius. 
 
Aquesta situació ja es va produir ara fa un any. En aquell moment l’alcalde i el regidor d’esports van tenir 
una reunió amb totes les entitats de la ciutat posant-nos a la seva disposició i explicant-los exactament 
quines eren les mesures que portaríem a terme. Ara, davant d’aquesta nova situació hi ha hagut una 
altra reunió per tal de poder exposar quina era la situació i quines les possibilitats que teníem davant 
aquesta actitud del Partit Popular de l’Estat, però que en tot cas no només estava l’alcalde i regidor, sinó 
que també vam comptar amb l’assistència aquí a Tortosa del secretari general de l’Esport, el senyor Ivan 
Tibau, i al director del Consell Català de l’Esport, del director general d’Acció Cívica i del director general 
de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. 
 
En aquesta sessió que es va realitzar a Tortosa es van resoldre dubtes de les entitats, donant-los tot el 
suport. No li reproduiré totes les iniciatives que s’han portat a terme per part dels diferents grups 
parlamentaris de Convergència i Unió al Congrés, al Senat i al Parlament de Catalunya, però s’ha actuat 
en diferents aspectes. Segurament no estaríem aquí si els dos grans partits de l’Estat, el Partit Socialista 
en el seu moment i el Partit Popular posteriorment, haguessin regulat aquesta situació. A dia d’avui no ho 
tindríem, tenint en compte que això és competència de l’Estat, perquè estem parlant de Seguretat Social. 
 
Tampoc parlarem de la llicència única perquè crec que no és objecte de la moció, tot i que entenem que 
també ens mostrem en contra d’aquesta situació. 
 
D’altra banda, dir que el Govern de l’Estat va lliurar al Govern de la Generalitat un informe on indicava 
aquesta necessitat de regularitzar la situació dels treballadors. Des del Govern de la Generalitat el que es 
va demanar al Govern del Partit Popular, també des dels diferents grups de Convergència i Unió, que es 
fixés el salari mínim interprofessional com un topall de retribució per a col·laboradors de clubs i entitats 
esportives, per tal de quedar exempt de cotització de la Seguretat Social, però això no ho va voler el propi 
Partit Popular. 
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I, per tant, el que també voldríem afegir aquí és que, tal i com deia el senyor Dalmau, en aquest cas no 
estem parlant d’una relació laboral, sinó que en aquest cas del que estem parlant és d’una 
contraprestació que va una mica més enllà del voluntariat, però que no acaba essent una 
contraprestació laboral. 
 
D’altra banda, també una matisació pel que fa al punt tercer de la moció, perquè ens està dient que 
demandéssim a l’Estat, al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat, amb participació de les 
federacions esportives i tal, que s’incorpori, i ens demana diferents coses. Aquí també el que li voldria dir 
és que es demani al Govern de la Generalitat, perquè al final qui té la competència exclusiva en Esport és 
el Govern de la Generalitat, no és el Govern de l’Estat. 
 
Per tant, compartim l’essència general de la moció, estem absolutament en contra en com s’està 
intentant portar a terme aquesta actuació per part del Govern del Partit Popular i, per tant, donarem 
suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies. Agraïm, el nostre grup agraeix a tots els grups 
municipals que han donat suport a la nostra moció i que han fet possible que tiri endavant. 
 
Una moció que demostra, com hem dit, que el Govern del Partit Popular posa en greu perill la 
supervivència del nostre esport base, i li recordo al senyor Dalmau això mateix que ha dit la senyora 
Roigé, no?, que no estem parlant de relacions laborals, sinó moltes vegades relacions de voluntariat. 
 
Un esport base que disposa, com tothom sabem, de pocs recursos i que es veu immers en una amenaça 
sense precedents que pensem que tira per terra el magnífic treball i una funció insubstituïble que 
desenvolupen dia a dia els clubs i entitats esportives. 
 
Agraeixo que donin resposta a la mesura que només tracta d’acomplir els objectius recaptatoris, com 
s’ha dit aquí, i pressupostaris del Govern de l’Estat, com així ha reconegut també el senyor Dalmau, i que 
només vol transformar la tasca de voluntaris en una relació laboral que no té cap sentit. Per tant, agraïm 
el seu vot favorable. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i 
I-ET-E (2); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) 
i PxC (1). 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LES 
POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA VERS LES DONES. 
 
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 el 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.  
 
Atès que, malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció de retrocés en la lluita 
contra la seva eradicació per una clara manca de voluntat política.  
 
Atès que aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de gènere 
(Llei orgànica 2/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de 
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gènere) impulsada pel darrer Govern socialista i que ha estat guardonada amb una de les mencions 
d'honor del Premi de Polítiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que l’ONU Dones, el World Future 
Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que tinguin com a 
objectiu posar fi a la violència contra les dones i les nenes. 
 
Atès que internacionalment s'ha ressaltat que aquesta Llei és una de les normes més importants i 
eficaces que existeixen per eradicar la violència sexista en tot el món, una violència que qualifiquen com 
una de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans. 
 
Atès que aquesta Llei és la clara mostra que per lluitar contra la xacra de la violència masclista s'ha de 
tenir voluntat política, i fer de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs. 
 
Atès que cal invertir recursos i esforços per visualitzar la tolerància zero amb la violència masclista. 
 
Atès que una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra una xacra que 
cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes. 
 
Atès que la manca de voluntat política del Govern de l’Estat i del de Catalunya ha fet desaparèixer el 
principi d'igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seves prioritats, per fer que torni a ser 
un problema privat, invisible.  
 
Atès que s’està desmantellant la Llei integral amb continues retallades pressupostaries i amb reformes 
legislatives que ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la Llei Wert, la fallida 
reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que farà 
desaparèixer molts serveis municipals, com els de promoció i protecció de les dones (programes 
d'atenció, punts d'informació, pisos d'acollida per a dones maltractades,...). 
 
Atès que tot això afeblirà més encara la xarxa d'entitats que donen suport a les dones maltractades. 
 
Atès que a Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designa la violència 
masclista com una greu vulneració d'aquests drets i un impediment perquè les dones puguin assolir la 
plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. 
 
Atès que la finalitat d'aquesta Llei és establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència 
masclista que pateixen les dones, i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones 
a viure sense cap manifestació d'aquesta violència.  
 
Atès que, no obstant això, el 2014 a Catalunya 10 dones han estat assassinades per les seves parelles o 
ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència de gènere de tot el 2013. 
 
Atès que des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la 
violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys. Perquè les 
polítiques d'igualtat d'oportunitats, educació, salut, d'acompanyament a la inserció laboral i les polítiques 
de suport a les persones amb dependència són innegociables i imprescindibles per a la justícia social. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
L'Ajuntament de Tortosa dedica un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per 
violència masclista o de gènere i expressa les seves condolences a les seves famílies i amistats. 
 
Així mateix, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista o de gènere, 
referma el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.  
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Per tot això, aquest Ajuntament es compromet a: 
 
Primer - Incrementar el recursos municipals per tal de reforçar el recursos com el SIAD i d’altres  serveis, i 
els pressupostos municipals per combatre la violència masclista en tots els nivells, tenint present que la 
dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d'extrema vulnerabilitat. 
 
Segon - Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència masclista i sexista, i 
enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors. 
 
Tercer - Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a l’eradicació de la 
violència masclista contra les dones, assolint el compromís de finalització del desplegament de la xarxa 
de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu 
el fons per cobrir els impagaments de pensions. 
 
Quart - Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals, com 
autonòmics i estatals, específicament: 
 
a. Adoptar les mesures que permetin L’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en 
coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals.  
b. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades.  
c. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista. 
d. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta implantació en col·laboració amb el 
Consell General del Poder Judicial.  
e. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva eficiència i garantir la seva 
aplicació a tot el territori.  
f. Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen davant 
aquests: violència i garantir que qualsevol modificació que es porti a terme en les estructures 
desenvolupades per combatre aquesta violència no perdi la seva especialització.  
g. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència 
de la dona i la violència masclista, conegut com el Conveni d’Istanbul. 
 
Cinquè - Guardar un minut de silenci al inici de cada Ple, sempre en el transcurs de temps des del Ple 
anterior, s'hagi tingut coneixement d'un assassinat d'una dona en l’àmbit de les Terres de l’Ebre per 
violència masclista de forma que la repulsa contra aquests crims sigui visualitzada pels ciutadans i en 
recolzament a les víctimes. 
 
Sisè - Donar trasllat, per mitjans telemàtics, dels acords al Govern de l’Estat espanyol i al de la 
Generalitat de Catalunya. ” 
 

*-*-* 
 
 
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 Montagut: moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el passat 25 de novembre va ser el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la 
Dona. Un any més, les dades mostren un increment de les morts per violència masclista a Catalunya. 
Aquest 2014, a casa nostra hi ha hagut un total de 14 dones assassinades per les seves parelles i s'ha 
superat la xifra dels darrers quatre anys. 
 
És evident que a ningú se li escapa que estem en un moment de greu crisi econòmica, que moltes 
famílies ho estan passant molt malament. Aquesta crisi, que colpeja de forma molt important a molts 
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dels nostres ciutadans, portant-los a una situació econòmica difícil i personal, es converteix en un factor 
de risc per a la violència masclista.  
 
El desmantellament de la Llei integral contra la violència de gènere, Llei orgànica 2/2004, de 28 de 
desembre, amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes legislatives han fet minvar els 
recursos destinats per evitar aquesta xacra, també com l’eliminació del Programa de seguretat contra la 
violència masclista que fixava una estratègia comuna. O les importants retallades que ha patit també 
l’Institut Català de les Dones.  
 
Per la seva banda, i tot i que l’Ajuntament de Tortosa disposa d’un Servei d’Atenció a les Dones que atén, 
i això és així, alguns casos a banda dels serveis socials, pensem que tot plegat no és suficient. Tots 
absolutament estem obligats a més.   
 
La gravetat de la situació de les dones afectades fa que avui sigui de vital importància que tots, també 
l’Ajuntament, adopti de forma urgent mesures. Per aquesta raó la nostra moció proposa aprovar les 
següents mesures: 
 
Un. Incrementar els recursos municipals per reforçar els serveis d’atenció a les dones víctimes de 
violència masclista en tots els nivells. 
 
Dos. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència masclista i per enfortir la 
detecció dels casos de manera ràpida i eficaç.    
 
Tres. Demanar a la Generalitat que acceleri el desplegament de la Llei per a l’eradicació de la violència 
masclista. 
 
Quatre. Demanar a l’Estat que impulsi un desplegament i l’aplicació de la Llei de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, encara pendent de desplegar. 
 
I cinquè, que quan es tingui coneixement de l’assassinat d’una dona per violència masclista aquest 
plenari guardi un minut de silenci com a forma de repulsa contra aquest crims, i que aquesta sigui 
visualitzada pels ciutadans i serveixi de recolzament a les víctimes.   
 
Pensem que ha arribat el moment de dir prou i apostar per garantir els recursos per a l’atenció de les 
dones que pateixen aquesta violència, recursos per acabar amb la violència i el dany que genera i que 
moltes vegades i sovint es trasllada als fills i a filles com un atac cap a la dona, com hem pogut veure 
recentment a l’Estat. 
 
Pensem que ha arribat el moment de defensar els drets conquerits amb tant d’esforç i reclamar justícia. 
Pensem que ha arribat el moment que els representants polítics no ens amaguem i ens alineem de 
forma clara amb les dones víctimes d’aquesta xacra social. Pensem que ara, i més que mai, tenim 
l’obligació de donar alè a totes les dones que estan patint la violència per reivindicar que han de tenir 
vies per poder sortir-ne, per aconseguir a la fi, que la violència masclista sigui “algo” impensable. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
nosaltres ja ho hem dit moltes vegades i ho tornarem a dir les vegades que calgui, estem totalment 
d’acord en perseguir i castigar amb tota la contundència de la llei qualsevol cas de violència a la llar, de 
violència domèstica.  
 
Però amb el que no podem estar d’acord és amb una llei que ara ja ha complert 10 anys i que castiga pel 
simple fet de tenir un gènere determinat a la meitat de la població. Volem recordar l’article 14 de la 
Constitució espanyola que diu, textualment: els espanyols som iguals davant de la llei, sense que es 
pugui discriminar a ningú per raons de sexe.  
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Aquesta llei mal dita de violència de gènere, ja que en realitat és violència a la llar o violència domèstica, 
ja va causar importants desavinences al seu moment entre els professionals de la legislació, però el 
senyor Zapatero, un il·luminat, va preferir cedir davant d’uns lobbys, grups de pressió, per tal d’arreplegar 
un important grapat de vots. 
 
Ens permetran que donem algunes dades, dades que no són de Plataforma per Catalunya, sinó de 
l’institut Nacional d’Estadística i del Consejo General del Poder Judicial. Segons dades publicades aquest 
any 2014 però referides a l’any passat, al 2013, van morir 54 dones. El 30% eren immigrants. 
 
Una altra dada. D’aquestes dones, pràcticament el 60% eren menors de 40 anys. Què volem dir amb 
això? Volen dir que allò que una societat moderna i occidental, com és la nostra, hauria d’haver 
pràcticament desaparegut la violència contra les dones, ens trobem que continua pujant i no 
precisament en dones autòctones i d’una edat superior als 40 anys, el qual demostra que les polítiques 
contra la violència han tingut uns certs bons resultats entre la població autòctona però no així entre la 
població immigrant. 
 
Donarem encara més dades. L’any 2003, només un 14% de les dones assassinades per violència a la llar 
eren immigrants, només un 14%. L’any passat eren el 30%. En 10 anys s’ha multiplicar per 2. 
 
Des de Plataforma per Catalunya pensem que un problema que té una solució, perquè realment la té, i la 
solució és una educació molt important des de que les criatures són petites i que s’ha demostrat que la 
població autòctona això ho ha entès i ho ha acceptat sense cap tipus de problema, però no ha tingut el 
mateix èxit entre la població immigrant. 
 
No és possible criminalitzar al 50% de la població, a tots els homes, i mentrestant callar davant cultures 
immigrants que fan de la violència contra la dona una manera de viure i el pa nostre de cada dia. Mentre 
no resolguem aquest problema i fem fora de casa nostra als violents i als delinqüents, no ens en 
sortirem. 
 
El que cal, i en això sí que estem d’acord amb la moció que presenta el PSC, el que cal és més educació i 
més recursos, això és indubtable i aquí no hi ha res a dir. Però també el que cal a la vegada és obrir els 
ulls i acabar amb la permissibilitat i la tolerància amb aquelles cultures que han vingut aquí però que ni 
s’integren ni respecten les nostres lleis. 
 
Tornem a repetir perquè quedi ben clar, estem en contra de tota violència, tota, vingui d’on vingui i sigui 
qui sigui l’autor, però no podem estar totalment d’acord amb la moció que aquí se’ns presenta, per tant, 
el nostre posicionament serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, en 
efecte, el dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, davant 
de la qual hi ha que expressar d’una forma rotunda el rebuig més radical i esmerçar tots els esforços, tots 
els recursos, totes les voluntats per prevenir i eradicar-la. 
 
Cal lluitar contra la xacra de la violència masclista, amb voluntat política clara i ferma i fer de la lluita 
contra la violència una prioritat absoluta als governs, ara bé, ara bé, venir aquí amb una moció i dir, per 
exemple eh, “atès que la manca de voluntat política del Govern de l’Estat ha fet desaparèixer el principi 
d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un 
problema privat invisible”, home, home, em pareix un poc fort. 
 
Pensi, senyor Roig, que al 2011, abans que el PP entrés a governar a l’Estat central (governava el seu 
partit), el PSOE va eliminar la partida destinada a les comunitats autònomes per a víctimes de gènere, 
que el Govern actual va recuperar immediatament en quant va pujar al Govern. El Govern estatal també 
ha iniciat una estratègia nacional contra la violència de gènere amb més de 258 mesures. O, com a 
exemple, ha considerat per primer cop als menors com a víctimes directes de la violència de gènere, cosa 
que hi ha que dir que el PSOE en el seu moment es va oposar igualment. 
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El Govern de l’Estat amplia els drets de les víctimes amb la Llei d’assistència jurídica gratuïta, per la qual 
les dones que són subjectes de violència de gènere en aquest cas, que vulguin denunciar a l’agressor, 
tenen l’assessorament jurídic totalment i absolutament gratuït. I tanmateix, s’ha millorat la inseguretat 
jurídica de les víctimes, per exemple, tipificant el “ciber acoso”. 
 
Avui la violència de gènere té moltes formes, pot ser violència física, violència psicològica, violència 
sexual, violència econòmica i es manifesta en l’àmbit de la parella, bé en l’àmbit familiar, en l’àmbit 
laboral, en l’àmbit de l’assetjament sexual, en l’àmbit per exemple del tràfic de dones, en l’àmbit de la 
violència en conflictes armats i, en general, la violència, tots ho sabem, lesiona la dignitat, la integritat i/o 
la llibertat. 
 
Tots demanem respostes específiques i diverses. Tots tenen un denominador comú davant d’això, la 
violència contra les dones està arrelada en les estructures socials, en un sistema que està basat en la 
desigualtat entre homes i dones i estan originades per causes multifactorials i que, per tant, exigeixen un 
treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i les instàncies 
competents. 
 
Cal actuar especialment, entre altres, amb la població jove promovent el discurs de la dignitat, respecte i 
llibertat. Cal actuar construint nous models de relació entre els sexes. I cal fer tot això amb l’objectiu de 
donar-los els elements de reflexió i les pautes necessàries cap a un convenciment antiviolència i de que 
els afectes entre dones i homes s’han de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat. 
 
Nosaltres aprovem aquesta moció, no direm que no ni ens abstindrem perquè estem plenament d’acord 
amb el moll de l’os de la mateixa, no?. L’únic que sí que creiem, també, que hi ha massa propostes a 
l’acord, no sé si n’hi ha 7 o 8. Home, no cal proposar tant, potser també convindria afegir algun tipus de 
procediment, algun tipus de solució per allò de que “lo poco y bueno, tres veces bueno” i millor que 
“mucho y no tan bueno”. 
 
Dit això, doncs torno a repetir, votarem a favor la moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, vint-i-cinc de novembre, 
Dia Internacional en contra de la Violència Masclista contra les dones. En primer lloc dos idees bàsiques, 
aquest dia, que se celebri aquest  Dia a nivell internacional demostra que encara hi ha avui en dia a la 
nostra societat un abús, una marginació en relació a les dones i, per tant, en relació als drets humans i, 
per tant, estem parlant d’una vergonya social fruit del masclisme i del patriarcat. 
 
I en segon lloc també demostra, aquesta celebració, que queda molt de camí per recórrer, tant a nivell 
social, a nivell polític, precisament per eradicar-la. 
 
En aquest sentit i en relació a la primera idea, és evident que és un fet que la violència contra les dones 
encara existeix, hi ha molts assassinats any rera any al nostre país simplement pel fet de ser dona, i 
pensem que això és una vergonya que cal atacar-la. La majoria d’aquestes dones, seguint les mateixes 
indicacions del senyor Casanova, un 70% són autòctones, per tant són nascudes al país, per tant això 
demostra que aquesta violència majoritàriament també es fa per gent que ha nascut aquí, la qual cosa 
demostra que, més enllà de les diferents cultures, el masclisme també a la nostra societat està on està. 
 
A més a més, aquesta violència, lluny de disminuir, continua existint i creix i, tal i com dèiem, representa 
o afecta a més del 50% de la població, perquè el 50% de la població precisament són dones. I en aquest 
sentit cal, per tant, continuar transformant la nostra societat per aconseguir la igualtat i la dignitat de 
tothom. 
 
I en segon lloc, vostès proposen una sèrie de mesures. Una sèrie de mesures, precisament, en aquesta 
línia, tant a dur a terme des de l’Ajuntament com des de les diferents administracions. Pensem que sí, 
que com més mesures, com més polítiques per eradicar aquesta situació millor seran els resultats. 
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També vostès reclamen algunes mesures a l’Estat, al Govern de la Generalitat i el desplegament 
d’algunes lleis que s’han aprovat, la qual cosa veiem també positiva.  
 
I també demanen, una vegada més, que aquell minut de silenci simbòlic que es feia en relació als 
assassinats de dones, al nostre Ajuntament es continués fent. Nosaltres també pensem que continuaria 
essent positiu que es fes, com a mínim quan hi hagi un assassinat en l’àmbit de Catalunya.  
 
Per tant, el nostre grup municipal, com no pot ser d’una altra manera, votarà a favor d’aquesta moció, 
lamentant que encara a dies d’avui haguéssim d’estar parlant d’aquests temes, però amb la il·lusió de 
que aquesta igualtat poc a poc es vagi aconseguint per la millora de la nostra societat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies. Vagi per davant que els hi votarem que sí, 
però unes petites reflexions, no de manera de pedanteria, sinó simplement unes reflexions. 
 
Vostès primer parlen de la moció de les polítiques de la lluita contra la violència masclista envers les 
dones i ens parlen, de primer cop, de la Llei del 28 de “diciembre” de 2004 i ens sobta perquè tenim una 
llei catalana per eradicar la violència masclista del 24 d’abril del 2008, que és reconeguda com la Llei 
més pedagògica i més alliçonadora que hi ha i que explica molt bé, i que algú se l’hauria de llegir perquè 
explica molt bé el terme i la definició de violència, els àmbits en que s’exerceix aquesta violència i les 
classes de violència que hi ha, cosa que la Llei espanyola només parla de l’àmbit de la parella, per això 
algú es pensa que la violència només passa a casa i amb la parella, quan n’hi ha moltes més. 
 
En la seva moció estan, ja els ho vaig dir una mica l’any passat, barregen sempre el concepte del que és 
violència masclista i violència de gènere, com també algú de vegades parla de violència domèstica. Són 
tres conceptes completament diferents. El concepte que s’ha de dir és violència masclista i si es llegeixen 
la definició de violència ho veuran i ho entendran ben bé. 
 
En els apartats de les coses que demanen, en un moment parlen de que es reforci el SAD. Jo suposo que 
això ha sigut un problema de transcripció a l’hora d’escriure, perquè suposo que es refereixen als SIAD’s, 
sí que demanaria que això a la moció es corregís, que és el Servei d’Informació i Atenció a les Dones. El 
SAD és el Servei d’Atenció Domiciliària. Suposo que ha sigut un problema de transcripció, eh..., ni molt 
menys. 
 
I llavors, també els hi diria que amb el desplegament de la Llei catalana, es va començar a desplegar la 
Llei catalana molt bé, fent tota una sèrie d’actuacions molt bones i podem dir que a Terres de l’Ebre 
estem orgullosos i orgulloses perquè es va desplegar, per exemple, per eradicar la violència masclista un 
circuit que, a més a més, era molt positiu i que el feia era agilitzar, quan una dona pateix violència, 
agilitzar i que la patís el menys possible.  
 
Aquest circuit podem dir que va ser el primer que es va desplegar en tota Catalunya i, a més a més, va 
ser model per a altres territoris. També es van implantar els 5 SIAD’s, els centres d’informació i atenció a 
les dones; va ser el primer territori de Catalunya que també va tenir desplegats tots els serveis 
d’informació i atenció a les dones. Em consta que tots aquests desplegaments continuen funcionant i 
continuen funcionament, a més a més, bé. Sí que potser el que cal, i a nivell municipal també em consta 
que hi participen, però sí que també potser cal parlar del que vostès parlen, de la publicitat, que més que 
publicitat jo diria de la informació, de la informació a l’usuari. Potser sí que cal donar una miqueta més 
d’empenta i millorar d’alguna manera aquest fet, d’informació en possibles mesures potser més de 
carrer, no? 
 
Si que també es van traure el “Talla els mals rotllos”, avui en dia es fa una altra cosa que es diu “Estimar 
no fa mal”. Jo la metodologia, em perdonaran però, considero que era molt més bona la de “Talla els 
mals rotllos”, però cadascú quan mana, doncs ho fa com millor sap i com creu convenient que s’ha de 
fer, perquè era una metodologia molt més propera i molt diferent. 
 
Potser també hauríem de parlar una miqueta del que és la confusió que de vegades tenim. Una cosa són 
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los casos de mort que surten i els altres els casos de violència. Violència, el 70% de violència, de les 
dones que pateixen violència com ha dit el senyor Jordan són autòctones. I el 73,3% d’agressors són 
autòctons. Per tant, no vulguin confondre a la gent amb aquestes coses. I també hauríem de diferenciar 
entre sexe i gènere, que també cal una miqueta. 
 
Per tot això, l’únic que ja em queda per dir és que jo en comptes d’un minut de silenci potser el que 
demanaria és un minut de poder parlar d’aquesta víctima que ha patit, perquè desprès de cada història, 
de cada dona que ha patit violència hi ha una història de vulnerabilitat, però també hi ha una història de 
valentia. I mentre hi hagi una sola dona que la pateixi, sigui d’aquí, sigui de la Xina o sigui de la 
“conxinxina”, hem de lluitar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor alcalde. Regidores, regidors, un any més, i 
malauradament també des del nostre grup, seguim denunciant la violència envers les dones fent palès 
que els drets de les dones, el fet de vulnerar-los, més enllà de la injustícia, de la crueltat que això suposa, 
també significa no reconèixer la llibertat de les dones i una societat avançada com la nostra no ens ho 
podem permetre. 
 
No volem mirar enrera però sí reivindicar el que aquest Govern, ja que estem a l’Ajuntament de Tortosa, 
hem fet per tal de poder eradicar aquest problema i per tal de lluitar contra aquesta violència, ajudant a 
aquelles dones que ho necessiten a la nostra ciutat. 
 
Quan vam entrar a governar no existia i a dia d’avui existeix, amb unes condicions importants, un pis per 
tal de poder assistir a aquelles dones que estan patint violència de gènere. Avui tenim també un SIAD, un 
Servei d’informació i Atenció a la Dona amb unes condicions i amb molts més mitjans; tenim un circuit 
d’assistència a nivell comarcal i a nivell territorial on Tortosa hi participa i el lidera; i també tenim un 
treball conjunt amb els instituts de la nostra ciutat, amb uns tallers per tal d’ajudar a la prevenció a la 
gent jove de la nostra ciutat; així com també un grup d’atenció a la víctima per part de la nostra Policia, 
que també ha estat creat per aquest Govern. Per tant, nosaltres el que estem fent és denunciar aquesta 
violència, treballant des de l’Ajuntament de Tortosa per tal de tenir totes les eines per tal de que això no 
succeeixi tampoc a la nostra ciutat. 
 
Tot i això, sí que li demanaríem, entenem que seria més correcte, que retirés el punt cinquè on se’ns 
demana, jo crec que tots n’han fet també, ho han nomenat, el fet de que es demani que a cada Ple hi 
hagi un minut de silenci sempre que s’hagi tingut coneixement d’un assassinat d’una dona per part de 
violència masclista, perquè entenem que ens està demanant...., no especifica on, per tant, violència, 
reconeixement o saber, constància de que s’ha mort una dona pot ser en qualsevol lloc del món, ho 
lamentem, ho condemnem absolutament, però també hi tenim altres casos que creiem que també s’han 
de condemnar i que mereixen el mateix respecte, com poden ser aquelles víctimes d’accidents o aquelles 
víctimes de fam o aquelles víctimes per malalties i, per tant, creiem que hem de tenir una mica de 
coherència amb la resta de les persones que, malauradament, per diferents circumstàncies també 
perden la seva vida. 
 
Per tant, compartim absolutament l’essència de la moció, estem condemnant absolutament la violència 
envers les dones, creiem que cal actuar i així ho estem fent amb totes les eines que tenim al nostre abast 
com a Ajuntament de Tortosa però, en tot cas, creiem necessari traure aquest punt per tal de poder-li 
donar suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Ja li avanço, senyora Roigé, que nosaltres creiem que és important que manifestéssim, des del nostre 
Ajuntament, des d’aquest plenari, cada vegada que..., i vostè m’ha dit “defineixi”, doncs, que a Catalunya 
hi hagi constància d’una mort per violència masclista, que féssim un minut de silencia, com es feia fa 7 
anys.  
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Entenem que des de l’Ajuntament hem de donar signes forts i explícits d’aquesta repulsa. I accepto i li 
agraeixo que ens doni suport només per aquest punt, perquè l’any passat no va ser així i, per tant, 
agraeixo el seu esforç per donar-nos suport. 
 
I només una matisació, senyor Dalmau, la reducció de la partida destinada a violència masclista s’ha 
reduït en un 33% al seu Govern, 6,6 milions d’euros i, per tant, entenc que el que està clar és que vostès 
no han sigut capaços de fer el reglament que desplegui aquella Llei, i el que han fet ha sigut retallar, com 
han fet amb tantes coses, amb benestar social i amb sanitat pública, sobretot, a tot el país. 
 
Per tant, moltes gràcies als regidors i als grups municipals que ens han donat suport per aquest 
reconeixement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, en tot cas un aclariment perquè no entenem si.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, bé sí, faci l’aclariment. Faci l’aclariment, senyora Roigé i 
després el senyor Dalmau també intervindrà. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, aclariment perquè nosaltres volem, entenem que creiem 
necessari que hi hagi un acord de tots els grups en aquest sentit, per tant li demanaríem si ho podia 
subscriure o casar-ho en el que és l’àmbit de la nostra ciutat perquè creiem que és el que pertocaria, 
més que del nostre país. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Podríem... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Ens hem saltat els torns, per tant... No, no, concreti i després 
farem el torn. Respongui a la proposta de la senyora Roigé. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Si li sembla, podríem subscriure-la a Terres de l’Ebre com a 
àmbit territorial de la nostra demarcació, entenem que aquest any, per exemple, han hagut dos casos 
molt propers aquí a les Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ara iniciem el torn de portaveus, amb perdó, senyor Dalmau, 
no m’havia donat compte que havia demanat vostè la paraula i li corresponia a vostè primer. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé no, jo sóc molt breu, no? Nosaltres votem que sí a la moció 
pel fons de la moció. Ara, com jo he dit, no per l’actuació que en el seu moment va tenir el Govern que 
manava, que no era del PP, respecte a aquest tema. 
 
Vostè ara diu que si bé, que si han rebaixat 3 milions, bé, però clar, un partit que ja ha actuat, diguéssim, 
d’una forma, que ara “achaca” a l’altre que actua, doncs tampoc té massa d’això. I menys quan diu que, 
bé, que si el benestar social, la sanitat i l’ensenyament i tal, que si el Partit Popular..., bé, però el cert és 
que aprovant el fons de la moció, que és l’important, el demés tampoc creiem que sigui molt de rebut 
que un partit que en el seu moment, torno a dir, va retirar l’ajut a aquest tipus de reivindicació social, 
doncs ara vingui a acusar a un altre d’allò que passava. 
 
I sols un aclariment a la senyora Gamundi, la Llei que vostè fa referència no sols era de violència de 
gènere entre la parella, era de violència de gènere en l’àmbit familiar perquè implicava també als fills, 
implicava també als ascendents que poguessin haver davant l’agressió de l’home, del pare, del fill, però 
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bé, és un aclariment, res més. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde.  
 
Manifestar el nostre acord per tal de que es rebutgi de forma expressa a cada Ple aquelles morts que es 
produeixen dintre del territori de Terres de l’Ebre. Però tot i això, entenem que el que cal és produir 
accions, és fer accions, que és el que està fent aquest Govern. Més enllà d’aquests minuts de silenci, el 
que necessiten les dones és que prèviament hi hagi hagut aquesta feina. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Senyor Dalmau, només era un aclariment per afirmacions que vostè ha fet. Però clar, és que està pintant 
una situació... Pensi que aquesta Llei a la qual jo m’he referit és una Llei que té un premi de l’ONU, vull 
dir, és que és així. Aquest any 2014 van premiar l’ONU. Clar, que després vostè digui que el Govern 
socialista no va fer prou, però bé, deixem-ho estar. 
 
L’important d’aquí, que ens hem de felicitar tots, és perquè estem d’acord, com ha dit la senyora Roigé fa 
un moment, en que el que hem de fer és sensibilitzar i fer accions per tal de que no es produeixin més 
morts ni al nostre territori, ni al nostre país, ni a l’Estat, ni en cap lloc per part de violència masclista. 
Només una vida d’una dona ja val la pena el que féssim cadascú de nosaltres. Moltes gràcies. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Entenc que queda aprovada amb el vot favorable 
de tots els regidors i regidores presents, amb la matisació que ha fet la senyora Roigé en relació al punt 
cinquè, ficar en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, amb el vot favorable de tots els regidors i regidores 
presents i una abstenció, si no m’equivoco. Moltes 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.  
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER RESOLDRE LA 
MANCA DE CONCILIACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT AMB LES DADES 
COMPTABLES. 
 
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: 
 
“  EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En l’informe d'Intervenció número 188/2014, amb data 28 de maig de 2014, en referència al Compte 
General de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Tortosa, a la pagina 3 indica textualment el següent: 
 
"L'Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament no esta conciliat amb les dades comptables dels balanços tal 
com disposa la regla 16.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. La insuficient 
informació comptable entorn de la identitat i l’origen de la majoria dels actius impedeix enregistrar 
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aquelles amortitzacions que expressen la depreciació de l’immobilitzat tal i com exigeix la regla 18.2 de 
la regla 18.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
Cal recordar a més a més que el articles 100, 101, i 105 del Decret 336/1988 de 17 d'octubre pel qual 
s'aprova el Reglament de patrimoni del ens locals de Catalunya exigeixen que l’Inventari General es 
rectifiqui anualment pel Ple en termes consolidats, és a dir, comprenent els béns i drets de l’Ajuntament, 
organismes autònoms, societats mercantils locals i altres ens locals amb personalitat pròpia dependents, 
pel que aquests han de comunicar a l’òrgan encarregat de la tinença i manteniment de l’Inventari i 
patrimoni municipal qualsevol modificació produïda amb la finalitat de ser adequadament registrada." 
 
En resum, tenim per una banda que les dades comptables dels balanços no identifiquen la realitat i 
origen de la majoria de béns de l’Ajuntament, i per una altra banda, com a conseqüència de lo anterior, 
aquests citats béns no s'amortitzen correctament. Tot plegat fa que no es compleixin les normatives 
legals ja citades anteriorment. 
 
També entenem que s’està incomplint el Decret sobre el reglament de patrimoni del ens locals de 
Catalunya, en no rectificar l’Inventari anualment pel Ple amb les modificacions que es puguin produir. 
 
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 farà una avaluació dels motius pels quals s'han incomplert les 
normatives referents a l’Inventari, donant a conèixer les explicacions que se'n derivin. 
 
SEGON - L'Ajuntament de Tortosa es compromet a aprovar l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, i 
que aquest es conciliï amb els comptes municipals, permetent així una correcta amortització que 
expressi la depreciació dels mateixos. 
 
TERCER - Sol·licitem que l’Ajuntament es comprometi a complir el Decret 336/1988 de 17 d'octubre pel 
qual s'aprova el Reglament de patrimoni del ens locals de Catalunya per a que es rectifiqui anualment 
l’Inventari General pel Ple amb les modificacions que pertoquin. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep Felip 
Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. 
 
L’informe d’Intervenció de maig d’enguany, amb la referència al compte general de l’exercici del 2013 de 
l’Ajuntament, a la pàgina 3 s’indica textualment el següent: l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament no 
està conciliat amb les dades comptables dels balanços tal com disposa la regla 16.2 de la instrucció del 
model normal de comptabilitat local. La insuficient informació comptable entorn de la identitat i l’origen 
de la majoria dels actius impedeix enregistrar aquelles amortitzacions que expressen la depreciació de 
l’immobilitzat tal i com exigeix la regla 18.2 de la instrucció del model normal de la comptabilitat local. 
Cal recordar, a més a més, que els articles 100, 101 i 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, exigeixen que l’Inventari general es 
rectifiqui anualment pel Ple en termes consolidats, és a dir, comprenent els béns i drets de l’Ajuntament, 
organismes autònoms, societats mercantils locals i altres ens locals amb personalitat pròpia dependents, 
pel que aquests han de comunicar a l’òrgan encarregat de la tinença i manteniment de l’Inventari i 
patrimoni municipal qualsevol modificació produïda, amb la finalitat d’ésser adequadament registrada. 
 
En resum, tenim, per una banda, que les dades comptables dels balanços no identifiquen la realitat i 
origen de la majoria de béns de l’Ajuntament i, per una altra banda, com a conseqüència d’això aquests 
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citats béns no s'amortitzen correctament. Tot plegat fa que no es compleixin les normatives legals ja 
citades anteriorment. 
 
També entenem que s’està incomplint el Decret sobre el reglament de patrimoni del ens locals de 
Catalunya, en no rectificar l’Inventari anualment pel Ple amb les modificacions que es puguin produir. 
 
Per aquest motiu, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple adoptar la 
següent proposta de resolució: 
 
Primer, l'Ajuntament de Tortosa farà una avaluació dels motius pels quals s'han incomplert les normatives 
referents a l’Inventari, donant a conèixer les explicacions que se'n derivin. 
 
Segon, l'Ajuntament de Tortosa es compromet a aprovar l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament, i que 
aquest es conciliï amb els comptes municipals, permetent així una correcta amortització que expressi la 
depreciació dels mateixos. 
 
I tercer, sol·licitem que l’Ajuntament es comprometi a complir el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya per a que rectifiqui anualment 
l’Inventari general pel Ple amb les modificacions que òbviament pertoquen. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: sí, moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, per 
fer-ho de forma molt breu, només dir que la votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, nosaltres també la votarem si és per millorar, lògicament, 
que creiem que sí, l’Inventari i tot això, doncs bé, la votarem, tot i que som conscients i creiem que el 
Govern municipal, doncs, ja ho està fent i ho farà en el seu cas, no?, per exemple, un exemple crec jo va 
ser la màquina del Carrilet que, després de molts anys d’estar allí davant nostre i d’allò, no estava 
inventariada. Bé, doncs, ara la inventariaran imagino i bé, l’amortitzaran i tot, no? O sigui, bé, nosaltres 
estem a favor si és per a bé de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, és també per expressar 
el nostre vot favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, 
evidentment, com no, el compliment de les normes fa que sigui absolutament inviable que no donéssim 
suport a la moció i, a més a més, tenint en compte que l’informe de la Intervenció, no només del 2013 
sinó de 2011 i 2012 també manifestava la necessitat d’aquesta revisió de béns, la seva amortització i 
conciliació amb la comptabilitat, per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, estem d’acord en el 
contingut i en el compliment de la Llei, evidentment, com a Ajuntament procurem, com a Govern 
procurem complir-la en tots els aspectes que s’emmarca i, per tant, treballem per tenir un Inventari 
actualitzat, tot i les dificultats que suposa això, perquè suposa no només inventariar-ho sinó també 
valorar-ho, per tant, conciliar vol dir valorar cada un dels elements que té el patrimoni municipal, els 
drets, els béns, els immobles, evidentment tot el que recull el Reglament, per tant, l’estem fent, anem 
actualitzant-lo però, evidentment, té un cost i té uns mitjans que cal portar a terme. 
 
D’altra banda, cal també que sàpiga que l’amortització no s’utilitza per cap de les magnituds comptables 
rellevants, ni resultat pressupostari, ni romanent de Tresoreria o estalvi net, per tant, en tot cas no 
s’utilitza per això i no ens afecta per a això. 
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No s’ha fet mai tenir-lo actualitzat i valorat, una de les coses que no s’ha produït mai per cap Govern, 
tampoc quan estava Esquerra com vostè sap. I el senyor Roig parlava del pressupost, dels informes 
d’Intervenció d’aquest any, de l’any passat, és que segurament els últims 15 anys trobarem el mateix 
informe perquè cap Govern, i jo considero que cap ajuntament, ho té actualitzat, inventariat i valorat com 
ho hauríem de tenir. És evident que ho hem de fer, és evident que hi estem treballant però que, en tot 
cas, de vegades és materialment difícil de portar-ho a terme. 
 
Li hem demanat per part del nostre grup de traure un punt, que no n’ha fet referència, que és el punt 
tercer, on sol·liciten que l’Ajuntament presenti una auditoria externa que ho corrobori un cop s’hagi resolt 
i, per tant, demanaríem ja que constés així perquè entenc que és un acord de Junta de Portaveus, 
entenem que és un tema que ha de fiscalitzar el propi interventor i que no és necessari que existeixi 
aquest acord d’auditoria externa. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, aquesta moció, com ja he dit abans, deriva de l’informe d’Intervenció municipal sobre el compte 
general. És, probablement, ho venim arrosseguem des de fa molts anys però això no impedeix que sigui 
necessari adequar la nostra forma de procedir al que diu la legislació vigent i, per tant, agraïm que tots 
els grups municipals hagin donat suport a aquesta forma de procedir. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Senyor secretari, entenc que es dóna per 
aprovada aquesta moció i si volen ja, per parlar una mica perquè estic molt callat durant tot el Ple, donar 
compliment al primer acord de la moció que acabem d’aprovar i és que farà una avaluació dels motius 
que s’han incomplert la normativa referent.  
 
L’avaluació ja està feta. Es tracta de que tenim l’Inventari però no el tenim valorat. Valorar el que va 
costar i quina és la quantitat pendent d’amortitzar d’una senyal de trànsit ficada fa 15 anys és molt 
complicada. Valorar una plaça o un carrer de fa 30 anys és complicadíssim. Valorar la màquina de 
Carrilet no serà difícil fer-ho en base a la quantitat que hem ficat ara amb la seva restauració, però sí 
amb el valor originari.  
 
Per tant, els motius pels quals no es dóna complicar a poder conciliar és que es necessiten uns mitjans 
essencialment humans molt complexes per poder fer aquest treballs. S’està fent un esforç, no els 
enganyo, de poder inventariar, és a dir, que hi hagi una relació de tot el que és propietat de l’Ajuntament 
de Tortosa, això no hi era, no hi era i s’està fent. Però això vol dir des dels quadres que té l’Ajuntament de 
Tortosa, vol dir de carrers i places, vol dir de mobiliari urbà i vol dir d’aquesta taula o dels ordinadors X. 
Tot el que s’està adquirint recentment és molt fàcil de valorar perquè és fàcil de localitzar el que va 
costar. Localitzar el que va costar aquesta taula sobre la qual jo ara m’estic recolzant és molt complicat. I 
el que s’ha de fer és acabar valorant-ho a valor residual o entenent, sota un informe de cada element 
individualitzat, que aquesta taula ja està completament amortitzada a dia d’avui. 
 
Això és una tasca impossible de fer? No. És una tasca que requeriria 4 o 5 persones durant 2 o 3 anys 
només fent això i, per tant, ho farem i ho anirem fent poc a poc. Jo crec que la virtut de la moció té que 
esperonar a continuar fent-ho i sobretot fent-ho amb el que hem estat fent durant els últims anys: amb 
tot allò que s’adquireix nou perquè si no es comença a fer, el d’enrera sempre ho tindrem. 
 
Per tant, els motius són aquests. Les conseqüències financeres a efectes de situació financera de 
l’Ajuntament, com li ha explicat l’altra portaveu de Convergència i Unió, no són greus perquè la magnitud 
d’amortització l’únic que s’utilitza és per presentar després els estats comptables d’actiu i passiu, que en 
el cas de l’Administració pública té una importància minsa, minsa. 
 
Si li serveis de consol, que no li ha de servir de consol, recentment s’ha aprovat al Tribunal de Comptes 
l’informe referent  al compte general de l’Estat. Doncs bé, aquesta mateixa observació es fa respecte 
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l’Estat, respecte totes les comunitats autònomes i totes les societats estatals. I quan es va fer la 
instrucció comptable que instava a això segurament no es va tenir en compte. A una empresa és molt 
fàcil tenir-ho això perquè no hi ha res que no tinguis activat que no tinguis valorat, però això a 
l’Administració no és així. I hi ha un moment que es decideix que també s’han de presentar balanços 
d’actiu i passiu i per a això és fonamental tenir tot el teu actiu i valorat, quan cap administració el tenia. 
 
Ara jo crec que s’està pel bon camí però tampoc no hem d’enganyar a ningú, no els vull enganyar de que 
això es resoldrà en 3 mesos perquè és de difícil resolució, excepte poguéssim dedicar 2 persones de 
Secretaria, una persona dels departaments importants com és Urbanisme, Patrimoni i una persona 
d’Intervenció a poder fer aquesta tasca. 
 
El que crec que hem de fer és tot el que entra tenir-ho valorat, tot el que entra de nou, i anar tirant enrera 
poquet a poquet, però que ens costarà. En tot cas, jo també em congratulo que es pugui aprovar per una 
majoria sòlida i si volen, doncs, se’ls anirà informant cada X mesos o cada quan creguin convenient a les 
comissions informatives, però ja els hi avanço que no és un tema per tenir resolt en un any, no els 
enganyo ni enganyo a ningú. 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE DECLARACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PEL 9N. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
“ Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d'ultradreta van interposar querelles 
contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del Govern. Igualment, el 
fiscal general de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions va manifestar la intenció 
d'interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del Govern de la 
Generalitat si no s'aturava l’organització del 9N, tot i que, finalment, no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el fiscal general ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè 
interposés una querella. Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions 
difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la Fiscalia actuava al seu dictat, cosa que 
posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per 
unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenia que no es donaven les raons jurídiques que 
ho motivessin. Lluny de renunciar a la seves pretensions, el fiscal general va reunir la Junta de Fiscals de 
Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió, i acabar interposant una querella 
contra el president Mas, la vice-presidenta Ortega i la consellera Rigau per la presumpta comissió de 
delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d'una clara persecució política per part del Govern de l’Estat, a través 
del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l’estat de dret, al 
marge de qualsevol raó jurídica. La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 
40.000 voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la 
ciutadania, que com en anteriors ocasions s'ha mobilitzat en favor de les llibertats dels país. També va 
ser possible gràcies a la col·laboració d'alcaldes i regidors que van destinar també aquestes hores, i amb 
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la seva complicitat va ser possible disposar 'infraestructures  
tècniques que fessin possible la jornada de participació del dia 9N. 
 
La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja que davant la 
impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es 
dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, doncs, i per aclarir qui són els autèntics 
responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva 
declaració en seu judicial. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d'ERC a Tortosa proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer - Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en la 
celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se'n puguin derivar i 
admetem ser coautors de les accions que s'imputin al president de la Generalitat i altres membres del 
Govern derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.  
 
Segon - Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep Felip 
Monclús i Benet: Gràcies de nou, senyor alcalde. 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del dia 9 de novembre van haver organitzacions d'ultradreta 
que van interposar querelles contra el president de la Generalitat, també contra la Mesa del Parlament i 
alguns membres del Govern. Igualment, el fiscal general de l’Estat, el senyor Eduardo Torres-Dulce, en 
diverses declaracions va manifestar la intenció d'interposar una querella contra el president de la 
Generalitat i alguns membres del Govern de la Generalitat si no s'aturava l’organització del que en podem 
dir 9N, tot i que finalment no la va interposar. 
 
Va passar el 9N i, en la mateixa línia, el fiscal general ha pressionat a la Fiscalia de Catalunya per què 
interposés una querella. Enmig de tot això, la presidenta del Partit Popular a Catalunya, en unes 
declaracions difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la Fiscalia actuava al seu 
dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el dia 18 de novembre, els fiscals de Catalunya van decidir, per 
unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es donaven les raons jurídiques que 
ho motivessin. I l lluny de renunciar a la seves pretensions, el fiscal general va reunir a la Junta de Fiscals 
de Sala, que és l’òrgan consultiu de la Fiscalia, per justificar la seva decisió i acabar interposant una 
querella contra el president Mas, la vice-presidenta Ortega i la consellera Rigau per la presumpta 
comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d'una clara persecució política per part del Govern de l’Estat, a través 
del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l’estat de dret, al 
marge de qualsevol raó jurídica. La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 
40.000 voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i, per tant, l’èxit es deu a la 
ciutadania, que com en anteriors ocasions s'ha mobilitzat en favor de les llibertats dels país. També va 
ser possible gràcies a la col·laboració d'alcaldes i regidors que van destinar també aquestes hores, i amb 
la seva complicitat va ser possible disposar d'infraestructures tècniques que fessin possible la jornada de 
participació del dia 9 de novembre. 
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La querella contra els membres del Govern és una querella representativa ja que, davant la impossibilitat 
i la irracionalitat de presentar una querella contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra 
membres del Govern. A la vista dels fets, doncs, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la 
celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial, a 
mi mateix em van nomenar aquell dia president d’una de les taules que hi havia, 
 
És per això, per tot l’anteriorment exposat, que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
Tortosa proposa al Ple que adopti el següent acord:  
 
Primer: Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en la 
celebració de la jornada del 9N i, per tant, assumim totes les responsabilitats que se'n puguin derivar i 
admetem ser coautors de les accions que s'imputin al president de la Generalitat i als altres membres del 
Govern derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.  
 
I segon: Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, en 
primer lloc és evident que aquesta moció a nosaltres nos ens afecta en absolut perquè la moció el primer 
que diu, el primer acord parla de que els regidors que votem a favor de la present moció, com no serà el 
nostre cas, doncs, difícilment ens pot afectar. 
 
Tot i així, sí que m’agradaria comentar dos coses de forma molt breu. La primera és que la moció parla de 
que els dies previs al 9N ja es van interposar querelles. Home, difícilment es pot interposar una querella 
sobre una cosa que encara no ha passat, això no és cert. 
 
Després també comentar que una de les primeres querelles que es van presentar va ser la de Plataforma 
per Catalunya i no va ser fins passat uns dies del 9N. També és cert que altres organitzacions també han 
presentat querelles i fins i tot, si no recordo malament, alguna persona inclús a títol personal. 
 
Bé, i la segona cosa que volíem comentar, i aquí sí que estaríem molt d’acord amb el que ha comentat el 
senyor Monclús, és que, home, és absurd, a veure, està molt fora de lloc que una dirigent política, 
concretament la senyora Sánchez Camacho del Partit Popular, doni a entendre que la Fiscalia actua pel 
que digui o deixi de dir un Partit Polític. Això és molt greu i aquesta senyora realment hauria de donar 
explicacions d’això que va dir. 
 
I ja, doncs, per acabar, en fi, com ja hem comentat que nosaltres no la podem votar a favor de cap 
manera i, per tant, la votem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, vostès 
ja saben que jo sóc contrari i ho he dit a sovint, desgraciadament, en aquesta sala, a l’ús del Ple 
municipal com a altaveu de consignes polítiques partidistes envers temes que no són de competència 
directa d’aquest Ple. Aquesta actuació desvirtua totalment la funció d’aquest Ple que té una altra funció, 
jo diria en majúscules la de ser un autogovern municipal, que no la de ser, i ho dic en minúscules, la veu 
dels seus respectius amos. 
 
En aquest sentit cal afirmar que no li correspon a un Ple municipal fer un pronunciament públic per tal de 
pressionar d’alguna forma als òrgans municipals per a que actuïn d’una determinada manera.. 
 
Aquestes mocions, que n’hi ha dos més darrera que són pràcticament bessones les dos que vénen 
després, jo demanaria un poc d’originalitat i esforç als senyors i senyores regidores dels partits que les 
presenten perquè són igualetes, com són iguales a altres que s’han presentat i es presentaran en altres 
municipis, impliquen o suposen o volen implicar que una majoria política, per agregació, pot decidir 
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situar-se per damunt de la llei. No sols no es respecta, o millor dit, no es valora l’autonomia del ministeri 
fiscal i la independència del poder judicial, sinó que les seves afirmacions pressuposen que qui governa 
pot determinat quan compleixen o quan no compleixen les lleis i/o les resolucions judicials. 
 
Tots som iguals davant la llei i ho repeteixo: tots som iguals davant la llei o deuríem ser-ho, però si no és 
així, si no som iguals, cal lluitar per a que ho siguem. En aquest sentit els governants, que són els 
responsables d’exigir als ciutadans complir amb les lleis i amb les sentències judicials, tenen que donar 
exemple en fer allò que exigeixen als seus ciutadans, a qui governen. I tenint raó o no, subratllo, tenint 
raó o no, traient més vots o no, essent més hàbils o menys en oficiar la cerimònia de la confusió, això no 
legitima per incomplir les lleis i/o les resolucions judicials. Hi ha altres procediments per demanar 
aquella justícia que es pot considerar que no es gaudeix de forma legítima. 
 
En aquest camí difícil, en un Estat, en un país vivint una dura crisi econòmica i social sense precedents, 
no hi ha cap solució viable que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte i, en el seu moment, en el seu 
moment, quan es produeixin les condicions adients, torno a subratllar, quan es produeixin les condicions 
adients, mitjançant la veu de la ciutadania. 
 
La nostra postura, lògicament, és negativa, no pot ser d’altra forma. 
 
I un incís en quant a la senyora Sánchez Camacho que s’ha al·ludit aquí i jo, per tant, tinc que sortir a 
defensar-la en el sentit que aquestes declaracions hi hauria que veure en quin context es van fer, si es 
van traure d’un determinat context, hi ha que saber, no hi ha que acusar i condemnar d’una forma 
directa. Jo no les conec però crec jo que la senyora Sánchez Camacho, lluny del que pareix que va dir, 
volia dir una altra cosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, quatre punts sobre 
aquesta moció. 
 
El primer és que reiterem una vegada més des del nostre grup municipal que el conflicte polític que està 
vivint Catalunya en relació a l’Estat espanyol o a Espanya pensem que cal solucionar-lo des de la política i 
no des dels jutjats o des de la Fiscalia, que és precisament el que està intentant fer el Govern central del 
Partit Popular i, per tant, davant d’un conflicte polític calen solucions polítiques i no portar-ho als jutjats. 
 
En segon lloc, pensem que precisament, i malauradament, la Fiscalia està actuant com un instrument 
d’aquest Govern central del Partit Popular i no reiteraré el que tots sabem perquè, potser el senyor 
Dalmau no ho sap però, a la tele i als diaris és evident que tothom sap el que ha passat. 
 
En tercer lloc pensem que el president Mas i els diferents membres del Govern han estat les víctimes 
simbòliques d’aquest procés del 9N i, per tant, per això es van presentar les querelles en contra d’ells, 
per això el nostre grup municipal també ha presentat una altra moció que després debatrem, i que s’ha 
presentat precisament contra aquestes per persones perquè és impossible que ho presenten contra 
gairebé o els més de 2.000.000 de persones que van participar, i els voluntaris, i s’havia d’agafar a algú 
i, evidentment, s’agafa a les persones simbòliques i més representatives. 
 
I finalment, el quart element és que entenem, evidentment, que organitzar una consulta, un procés 
participatiu o es digui com es digui, és “algo” bàsic en una democràcia com la que nosaltres pensem i 
volen i, per tant, entenem que aquesta moció de fer-nos també responsables en aquest sentit és el 
mínim que podem fer per donar suport a tot el que va passar aquell dia. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, vagi per endavant que nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, i de veritat li dic que bon 
gust la votaríem a favor però ens veiem a abstindre’ns per la redacció explícita de la moció, perquè ens 
exclou de facto. 
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Nosaltres, igual que la major part del poble català, no vam participar activament en el procés participatiu 
que el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va proposar als catalans i catalanes, i no ho 
vam fer perquè continuem defensant que els catalans i catalanes tenim dret a realitzar una consultar per 
decidir quina relació volem amb l’Estat, però que aquesta via ha de ser legal i acordada. 
 
Un futur polític que per a nosaltres ha d’anar lligat a una proposta federal que pugui garantir una justa i 
solidaria relació de tots els pobles de l’Estat. I aquesta consulta només s’aconseguirà mitjançant una 
reforma de la Constitució aconseguida a base de diàleg, diàleg i més diàleg.   
 
Davant d’això ens trobem amb una postura completament intransigent del Partit Popular, una postura 
que mostra la seva cara més cruenta, la més, podríem dir, permeti’m, bronca, d’una opció política que 
més que defensar diàleg, busca contínuament l’enfrontament.  
 
Per aquesta raó rebutgem, com la immensa majoria de catalans, de ple i sense cap tipus de dubte, les 
accions judicials que el Govern del Partit Popular ha iniciat contra el president de la Generalitat i altres 
càrrecs del Govern. Són inacceptables i un atac contra l’essència mateixa de la democràcia.  
 
El 9N va ser un procés participatiu que va permetre expressar a molts ciutadans i ciutadanes del nostre 
país lliurement la seva opinió i en cap cas això pot ser un delicte, com tampoc ho van ser les 
manifestacions populars dels passats 11 de setembre. Per això, defensem que les accions efectuades 
per Artur Mas i el seu Govern no poden ser titllades mai de desobediència al Tribunal Constitucional. 
Quan aquest Tribunal va suspendre el procés participatiu, la Generalitat ja no va participar com a tal.  
 
La participació ciutadana, com pretén el Partit Popular, no pot ser mai delicte, i de mostres hi ha lleis que 
estan portant endavant, i per això recolzem al Govern de la Generalitat i al seu president encara que, 
com els hi he dit, el redactat de la moció no ens permet votar-la a favor. 
 
Per aquest motiu, des del PSC presentem una altra moció en aquest plenari per demostrar el nostre 
rebuig a les accions judicials iniciades pel Govern del Partit Popular i que debatrem seguidament. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, per primera vegada a 
la història, el passat 9 de novembre els catalans i les catalanes vam ser cridats pel Govern de la 
Generalitat a opinar sobre el nostre futur polític com a país.  
 
Gràcies a tenir aquesta eina del procés participatiu i gràcies també als més de 40.000 voluntaris i 
voluntàries del nostre país, vam tenir una jornada que es va caracteritzar per l’esperança, per l’alegria, 
pel civisme i, sobretot, per la democràcia per poder votar. 
 
Al país, més de 2.500.000 de persones van votar i aquí a Tortosa vam comptar també amb una alta 
participació. Va participar més gent, per exemple, que a les eleccions europees i va participar també 
unes ¾ parts dels que participen a unes eleccions municipals. Per tant, una participació molt alta que 
lamento, en aquest cas, que el Partit Socialista no hi participés perquè, en tot cas, el que estàvem 
demanant aquell dia és que es votés i que cadascú optés pel que creia més convenient per al país, no 
que anés només a votar aquella gent que volguéssim votar que sí; podia anar gent que votés que sí, gent 
que votés que no i així va passar, després es va comprovar. 
 
Hem de lamentar, però, que el Govern espanyol estigui responent, atemptant contra aquesta llibertat 
d’expressió i fent ús d’armes morals, polítiques, jurídiques, els discurs de la temor, la persecució a 
funcionaris i voluntaris previ al 9N i posteriorment al 9N, els recursos judicials que han arribat fins a la 
presentació per part de la Fiscalia General de l’Estat, tenint en contra el que opinava la Fiscalia a nivell 
de Catalunya, d’una querella contra el president de la Generalitat, contra la vice-presidenta del Govern i 
contra la consellera d’Ensenyament per presumptes delictes de desobediència greu, per prevaricació, 
malversació i usurpació de funcions. 
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I, a més a més, no veiem cap element que ens faci preveure, per part del Govern de l’Estat, per part del 
Partit Popular, un canvi d’actitud. No volen escoltar què està passant al nostre país i les declaracions dels 
dirigents del Partit Popular aquest cap de setmana o les declaracions que ha fet la pròpia presidenta del 
Partit Popular, la senyora Sánchez Camacho, són impresentables i absolutament impròpies d’un dirigent 
polític. 
 
Per això molts regidors de Convergència i Unió ja ens hem autoinculpat, vam participar de forma activa el 
passat 9 de novembre i, per tant, totalment a favor d’assumir totes les responsabilitats perquè sí, perquè 
tots els regidors del grup municipal de Convergència i Unió de Tortosa vam participar de forma activa al 
9N i volem assumir totes les responsabilitats que es puguin derivar i admetem ser coautors de les 
accions que s’estan imputant al president Mas, a la vice-presidenta i a la consellera d’Ensenyament. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: com ja s’ha dit, van ser unes eleccions, no unes eleccions 
ben bé, sinó una participació molt multitudinària de moltíssims catalans i de moltíssimes catalanes, va 
ser una participació democràtica i, com no es pot “atornillar” a tota aquesta gent, el que es fa és carregar 
contra el president i alguns membres del Govern de la Generalitat. 
 
Aquest és el motiu pel qual els regidors d’Esquerra Republicana i els que els hi ha donat el suport, que 
agraïm, a aquesta moció, que han presentat, o sigui, que avui han presentat aquesta moció i s’hi doni 
suport. 
 
Voldria fer algun comentari al que s’ha dit per part, per exemple, del Partit Popular, que tots som iguals 
davant la llei. Home, clar, tots els que han anat a votar haurien de fer, però com això no es pot fer, aquí 
inculpen és al president del Govern i també a dos honorables conselleres. 
 
També al Partit Socialista, que s’abstenen, tenia la possibilitat de votar “sí”,  “sí – sí”, “no” o “si – no”, 
vull dir, però què van fer?, s’excusen en el diàleg. Diàleg amb qui? Em sembla que amb el Govern 
espanyol s’ha intentat dialogar moltes vegades, s’ha dialogat al llarg dels anys moltes vegades, per 
moltes raons i sempre a l’hora de la veritat els catalans i les catalanes, majoritàriament, ens hem sentit 
estafats per aquest Govern. Per tant, diàleg amb qui? Jo crec que a aquestes altures el diàleg és 
impossible, perquè per dialogar es necessiten dos. 
 
I, a més a més, quin diàleg el senyor Rajoy, president de l’Estat que ha vingut aquest cap de setmana, ha 
manifestat que no vol tenir cap, per tant, la porta del diàleg està tancada. I el que fa falta és, la porta, 
obrir-la de bat a bat, la porta de la independència.  
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), ERC (2) i I-ET-E 
(2);  dos vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) i 
PxC (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC. 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DEMANAR QUE LA POLICIA 
LOCAL ACTUÏ D’OFICI ELS PROPERS 24, 25, 26 I 31 DE DESEMBRE I L’1 I EL 6 DE GENER EN 
COMPLIMENT DE LA LLEI D’HORARIS COMERCIALS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Atès que la llei i les normatives han de ser d'obligat compliment per a tots els ciutadans sense distinció, 
privilegis ni prerrogatives. 
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Atès que la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats 
de promoció disposa que els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el seu 
horari de tancament a les 20h 00 com a molt tard. 
 
Atès que en compliment d'aquesta Llei, els establiments comercials han de romandre tancats amb 
caràcter general els dies 1 i 6 de gener, i els dies 25 i 26 de desembre. 
 
Atès que el grup municipal de Plataforma per Catalunya ja ha presentat denúncies per l’incompliment de 
la normativa d'horaris comercials. 
 
Atès que la regulació dels horaris comercials, així com la preservació de la claredat i la transparència en 
les activitats de promoció de vendes es fonamenten en la voluntat de protecció de l’entorn urbà i dels 
consumidors, que són objectius expressament reconeguts com a raons imperioses d’interès general per 
la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per la Directiva 2006/123/CE, de serveis 
en el mercat interior. 
 
Atès que l’obertura dels establiments comercials en dia festiu no inclòs en el calendari anual constitueix 
una infracció del règim d'horaris comercials tipificada en la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. La reincidència en la comissió 
d’aquesta infracció en un mateix període de dos anys es considera una infracció greu. 
 
Atès que correspon al departament competent en matèria de comerç la imposició de sancions per la 
comissió d'infraccions lleus i greus. 
 
Atès que l’obertura indiscriminada dels establiments comercials sense una regulació horària atempta 
contra la personalitat i el model comercial de Catalunya, basat en el petit comerç de proximitat. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer - Donar l’ordre a la Policia Local de que actuï d'ofici els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l'1 i el 6 
de gener per tal d'aixecar acta per infracció administrativa als establiments comercials que incompleixin 
la Llei d'horaris comercials i en procedeixi a la seva clausura. 
 
Segon - Donar trasllat a les associacions veïnals i de botiguers i comerciants del municipi.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
precisament fa un moment comentàvem que la llei i les normatives han de ser d’obligat compliment per 
a tots els ciutadans, sense distinció, privilegies ni prerrogatives. 
 
La Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció disposa que els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el seu 
horari de tancament a les 8 de la tarde com a molt tard.  
 
Així mateix, aquesta mateixa Llei diu que els establiments comercials han d’estar tancats, amb caràcter 
general, els dies 1 i 6 de gener i els dies 25 i 26 de desembre. Plataforma per Catalunya ja hem 
presentat alguna denúncia al respecte. 
 
Per altra banda, la regulació dels horaris comercials, així com la preservació de la claredat i la 
transparència en les activitats de promoció de vendes es fonamenten en la voluntat de protecció de 
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l’entorn urbà i dels consumidors, que són objectius expressament reconeguts com a raons imperioses 
d’interès general per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per la Directiva 
123/2006. 
 
L’obertura d’establiments comercials en dia festiu no inclòs al calendari anual constitueix una infracció 
del règim d'horaris comercials tipificada a la Llei que ja hem comentat, la 3/2014, del 19 de febrer. Per 
tant, la reincidència en aquesta infracció en un període de dos anys es considera una infracció greu i 
correspon al departament competent en matèria de comerç la imposició de sancions per la comissió 
d'infraccions lleus i /o greus. 
 
L’obertura indiscriminada dels establiments comercials sense una regulació horària pertinent atempta 
contra la personalitat i el model comercial de Catalunya, precisament basat en el petit comerç de 
proximitat. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer, donar l’ordre a la Policia Local de que actuï d'ofici els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l'1 i el 6 
de gener per tal d'aixecar acta per infracció administrativa als establiments comercials que incompleixin 
la Llei d'horaris comercials i en procedeixi a la seva clausura. 
 
Segon, donar trasllat a les associacions veïnals i de botiguers i comerciants del municipi. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde. Senyors regidors, senyores regidores, bé, 
nosaltres estem d’acord, estem d’acord en que hi ha que complir i fer complir les lleis i que, per tant, 
també la Llei 3 del 2014 d’horaris comercials. 
 
Aquesta Llei, com vostè sap i ho saben tots vostès, estableix que els comerciants poden fixar lliurement 
la distribució del seu horari diari d’obertura dins un màxim de 12 hores diàries entre les 7 i les 22, amb 
l’obligació de tancar diumenges i festius i avançar l’horari de tancament a les 8 els dies 24 i 31 de 
desembre. 
 
D’altra banda, a Catalunya el comerç en general pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any, 
d’acord amb el calendari que fixa la Generalitat de Catalunya, més dos festius que fixa cada ajuntament 
per al seu terme municipal. 
 
Altre tema, que està subjacent en la Llei, és el d’ampliar o no la llibertat dels comerciants per determinar 
dies i horaris d’obertura, en altres termes, la defensa o no del petit comerç davant les grans superfícies. 
Pareix raonable que els comerciants puguin decidir obrir més de 10 diumenges o festius durant l’any, es 
detecten en aquest sentit nous hàbits de compra i noves conductes dels consumidors i nous espais, per 
exemple Internet, nous espais comercials, aspectes que aconsellen donar més llibertat als comerciants i 
exercir menys hipocresia, per dir-ho entre cometes, d’alguna forma, per part d’alguns partits que dient 
que defensen al petit comerç, en realitat el que estan fent és negociar l’establiment de grans superfícies. 
 
Amb el que no estem d’acord és amb la competència deslleial de determinats comerços, com vostè, 
senyor Casanova, alguna vegada ho ha dit aquí en el Ple, regentats majoritàriament per determinades 
persones que possiblement sense estar legalitzats, possiblement, comercien en horaris sense control, en 
una clara competència deslleial amb els comerciants que estan dins de la més absoluta legalitat. 
 
Hi ha que posicionar-se entre el petit comerciant, avui conegut com a comerç de proximitat, i les grans 
superfícies, tot i que, si important és el tema dels horaris comercials, encara ho és més, i això ho volem 
subratllar-ho, el de la rebaixa d’impostos, el de les exempcions fiscals per als petits comerciants i el de 
l’eliminació de traves burocràtiques. 
 
Nosaltres, insisteixo, la votarem favorablement. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Abans de continuar algun portaveu que m’ha demanat la paraula, s’ha fet una afirmació per part del 
senyor Dalmau que a mi m’apareix greu i que hem de tenir en compte. Senyor Dalmau, si vostè té 
coneixement d’algun comerç que no està legal a Tortosa, l’únic que ha de fer és dir-m’ho a mi 
personalment, jo ja li mantindré el seu anonimat. Però venir aquí al Ple i dir que hi ha comerços i 
comerciants que possiblement no estan legalitzats, sense dir-ho concretament i sense haver-se adreçat a 
l’alcalde sobre aquest terme, jo em penso que és bastant perillós, és una caça de bruixes que no hem de 
fer. 
 
Si vostè té coneixement, vostè o qualsevol altre regidor o qualsevol altra persona de Tortosa té 
coneixement o sospita de que hi ha un comerç que no està degudament legalitzat, l’únic que ha de fer és 
adreçar-se a aquest alcalde. Si no volen ficar la denúncia formal, sota l’anonimat que els empara, i jo els 
empararé, vostès em vénen i m’ho diuen. I si jo no actuo, llavors diguin el que vulguin al Ple. Però fer 
veure que hi ha comerços que no estan legalitzats a Tortosa, i que això és una pràctica que es tolera, jo 
no ho toleraré. Primera, perquè no és cap pràctica. Segona, perquè no ens consta.  
 
I, siguin comerciants autòctons o siguin comerciants nouvinguts, si tenen qualsevol dubte, l’únic que han 
de.... vostès poden fer dos coses: venir i consultar l’expedient perquè vostès són regidors, i demanar un 
expedient i consultar-lo, però si no es volen prendre aquesta molèstia, l’únic que han de fer és venir i dir-li 
a aquest alcalde. I l’alcalde els contestarà. Si no ho sé, òbviament, no ho puc saber dels 1000 i pico o 
2000 establiments que hi ha a Tortosa, però en prendre’m constància.  
 
Perquè jo he fet això, quan he tingut alguna sospita sobre algun comerç, agafo i li parlo al regidor en 
qüestió, o li parlo al funcionari en qüestió: escolta, he vist això, com està? I ja li dic que en el 99,99% 
estan legalitzats, perquè independentment del que faci l’alcalde o independentment del que facin els 
regidors de Govern o de l’oposició, els funcionaris d’aquesta casa fan la seva feina i majoritàriament la 
fan molt bé i, per tant, no necessiten que el regidor o l’alcalde els insti per determinar si un comerç 
compleix o no compleix la normativa. 
 
Per tant, els hi demanaria que siguem prudents amb certes afirmacions que facin aquí i els hi demanaria 
col·laboració ciutadana; ja no els hi dic col·laboració política: ciutadana. Quan vostès tinguin coneixement, 
sospita o neguit o inquietud sobre un comerç concret, sota l’anonimat absolut vénen, m’ho diuen i jo els 
hi contestaré. I si hi ha algun cas que fos així, s’actuarà, com s’ha vingut actuant fins ara. 
 
I quan dic que no compleixen la normativa, dic que no compleixin la normativa, la que sigui senyor 
Dalmau, sigui una ordenança municipal, sigui un tema de Seguretat Social que és competència de l’Estat 
i en la qual fem actuacions conjuntes amb la Policia Local per determinar la legalitat o no legalitat, i ho 
estem fent a Tortosa, sigui un tema d’estrangeria o sigui un tema de l’Administració tributària, des de 
l’Ajuntament col·laborem amb tots aquests estaments per a que això no sigui així. 
 
Però ja els hi repeteixo, si hi ha alguna sospita sobre aquest tema o sobre qualsevol altre tema de 
legalitat, adreci’ns a aquest alcalde, que està per servir-los. 
 
Salvem una mica el torn de portaveus, que m’havia demanat el senyor.... No, no, digui, digui, senyor...., 
per al·lusions. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: No, no, senyor alcalde, no, no. Jo estic d’acord amb tot el que 
vostè està dient perquè jo simplement he dit que possiblement, possiblement quan jo, en la meva 
obligació com a regidor d’aquesta ciutat, sàpiga d’alguna cosa, si ho sé, que no dic que no ho sàpiga, 
doncs vindré a vostè o als òrgans competents d’aquest Ajuntament i els ho diré, com a obligació que té 
tota la ciutadania, i nosaltres com a regidors i ciutadans de Tortosa, salvo, salvo d’aquesta d’això la total i 
absoluta eficàcia i eficiència dels funcionaris d’aquesta casa per detectar qualsevol situació irregular. 
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Això jo no ho he dit, jo això ho dono ja per suposat, i no ho dono per suposat perquè ho doni per suposat, 
perquè ho he vist i ho sé. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Evidentment, el seu és que 
s’adrecin als funcionaris i consultin l’expedient, però si algú pensa que és millor mantenir l’anonimat 
absolut sobre algun tema per les raons que siguin, que sàpiguen que aquest alcalde els empararà en el 
seu anonimat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.  
 
Bé, voldria fer algunes puntualitzacions al que ha comentat el regidor, el senyor Casanova. Mira, els dies 
de tancament obligatori varien en funció de la tipologia de l’establiment, no és el mateix un establiment 
comercial que vengui ciment i bigues o que vengui cotxes o que vengui pa o que vengui flors, vull dir, en 
funció de la tipologia això canvia, per tant no es pot generalitzar. 
 
També canvia en funció de la dimensió de l’establiment. També amb el municipi, no és el mateix si un 
municipi és turístic o és fronterer, vull dir, té que veure molt amb tot això. En el nostre cas, el cas de 
Tortosa, i ficaré un exemple, aquells comerços d’alimentació que tenen menys de 150 m2 estan obligats 
a tancar només 2 dies, l’1 de gener i el 25 de desembre, no el dia 6 de gener, per tant, respecte a la Llei 
d’horaris comercials. 
 
I també vull fer un aclariment respecte al que vostè demana de les inspeccions perquè el departament 
que té les competències en matèria de comerç fa inspeccions i entenem que la Policia Local fa 
inspeccions tot l’any i no només d’ofici uns dies, sinó que entenem que això ho fa tots els dies, per tant, 
la nostra posició serà de votar en contra aquesta proposta que vostè fa. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Per manifestar avui també el nostre vot en contra, però avui 
també pel fet de que entenem que en cap cas aquest plenari de l’Ajuntament de Tortosa hem de donar 
cap ordre a la Policia Local per a que actuï d’ofici, si actua d’ofici, actua d’ofici, nosaltres no som els que 
hem de, en aquest cas, donar cap ordre a la Policia Local. Si de cas, el Ple pot donar instruccions però 
mai pot donar cap ordre per actuar d’ofici. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, vàries 
coses. Primera, el tema aquest que no sé com ha degenerat en comerços il·legals o legals. La nostra 
moció no en feia cap referència, nosaltres només parlem d’horaris i dades de tancament. 
 
Bé, en quant a la Llei aquesta, 3 del 2014, deixa molt clar que determinades activitats de promoció, o 
sigui, jo entenc perfectament el que diu el senyor Monclús, que hi ha algun tipus de comerç que sí que 
podrien obrir, però la gran majoria és evident que aquests dies han d’estar tancats. 
 
Després, en quant al que deia la senyora Roigé de la Policia Local, miri, jo no tinc cap dubte de que la 
Policia Local fa la seva feina i que suposo, doncs, que ja fa aquestes funcions d’anar controlant i d’anar 
mirant. Jo, el que sí li reclamo des d’aquí és que aquests dies concretament, aquestes funcions encara 
siguin més clares, siguin més eficaces, és l’únic que jo li he demanat. 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). 
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13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DEMANAR INSPECCIONS ALS 
ESTABLIMENTS MULTIPREU. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Atès que cal vetllar pel compliment dels requisits normatius dels drets dels consumidors i garantir la 
qualitat dels productes que es posen a la venda. 
 
Atès que cal protegir el teixit comercial tradicional de pràctiques deshonestes i fraudulentes que 
representen un greuge comparatiu que amenaça de destruir les petites i mitjanes empreses. 
 
Atès que amb motiu de les festes de Nadal i Reis els establiments multipreu augmenten la seva oferta 
relacionada amb objectes de regal. 
 
Atès que un dels productes que exigeixen un control especial durant aquestes dates són les joguines, i 
que cal augmentar les inspeccions i controls dels articles que són a la venda per tal de verificar que 
compleixen la normativa vigent pel que respecta a la senyalització per grups d'edat, l’etiquetatge, la 
seguretat, els advertiments sobre possibles riscos i en general tots els aspectes compresos en el marc 
legislatiu regulador corresponent. 
 
Atès que és precís aplicar sancions més severes als fabricants i als importadors per aconseguir que es 
prenguin seriosament les seves responsabilitats en relació amb els consumidors, que en el cas de les 
joguines, essent els infants, es tracta d'un públic especialment vulnerable. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer - Encetar una campanya d'inspecció als establiments multipreu del municipi per garantir que les 
joguines que són a la venda compleixen amb la normativa vigent. 
 
Segon - Imposar les denúncies corresponents i procedir a immobilitzar i intervenir, si s'escau, les joguines 
que infringeixin la normativa. 
 
Tercer - Donar trasllat a les associacions veïnals i de botiguers i comerciants del municipi, a l’Associació 
de Joguiners Agrupats de Catalunya i a l’Associación Española de Fabricantes de Juguetes. “. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Sí gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, una 
vegada més recalquem que cal vetllar pel compliment dels requisits normatius dels drets dels 
consumidors i garantir la qualitat dels productes que es posen a la venda. 
 
També, ja ho hem dit abans i ho tornem a dir i ho tornarem a dir sempre que calgui, que cal protegir el 
teixit comercial tradicional de les pràctiques deshonestes i fraudulentes que representen un greuge 
comparatiu que amenaça de destruir les petites i mitjanes empreses. 
 
Amb motiu de les festes de Nadal i Reis, que ja les tenim aquí, els establiments multipreu augmenten la 
seva oferta relacionada amb objectes de regal. Un dels productes que exigeixen un control especial 
durant aquestes festes són les joguines, i que cal augmentar les inspeccions i controls dels articles que 
són a la venda. Torno a dir perquè després la senyora Roigé no em digui que això ja es fa, el que estem 
dient aquí és que s’augmentin les inspeccions i els controls dels articles que són a la venda per tal de 
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verificar que compleixen la normativa vigent pel que respecta a la senyalització per grups d'edat, 
etiquetatge, seguretat, advertiments sobre possibles riscos i, en general, tots aquells aspectes 
compresos en el marc legislatiu regulador corresponent. 
 
També pensem que és necessari aplicar sancions més severes als fabricants i als importadors per 
aconseguir que es prenguin seriosament les seves responsabilitats en relació amb els consumidors, que 
en el cas de les joguines, precisament essent les criatures, doncs, es tracta d'un públic especialment 
vulnerable. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer: encetar una campanya d'inspecció o d’endurir aquesta inspecció als establiments multipreu del 
municipi per garantir que les joguines que són a la venda compleixen amb la normativa vigent. 
 
Segon: imposar les denúncies corresponents i procedir a immobilitzar i intervenir, si s'escau, les joguines 
que infringeixin la normativa. 
 
I tercer: donar trasllat a les associacions veïnals i de botiguers i comerciants del municipi, a l’Associació 
de Joguiners Agrupats de Catalunya i a l’Associación Española de Fabricantes de Juguetes. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, nosaltres també 
estem d’acord amb aquesta moció i voldria destacar dos frases fonamentals que estan escrites en ella, 
no? 
 
D’una part, els drets dels consumidors, que estan per damunt de tot tipus de comerç, i per l’altra, la 
garantia de la qualitat dels productes. Per això estem d’acord. Encara més amb la proposta conceptual 
de la moció, protegir als ciutadans consumidors i, alhora, al teixit comercial tradicional del petit i mitjà 
comerç de qualsevol pràctica deshonesta i/o irregular, per exemple ens referim als productes que han 
d’avisar del perill que pot suposar el seu ús, dels productes que tenen instruccions envers al seu 
funcionament i els seus riscos i que són, de vegades, breus i imprecises i, a vegades, sols en un idioma, 
anglès per exemple, i no en algun dels dos idiomes oficials a casa nostra. 
 
En altres casos, els responsables de la seva posada al mercat i a la venda també estan obligats a estar 
identificats i identificar-se amb nom, raó social, domicili i complint la normativa vigent.  
 
Per tant, nosaltres considerem que és important per al dos temes inicials que exposa la moció: drets del 
consumidor i garantia de la qualitat dels productes, tot per garantir al consumidor davant de qualsevol 
problema i/o irregularitat. Per tant, votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en primer 
lloc demanar excuses al senyor Dalmau perquè no he agraït que hagués votat a favor la moció anterior I 
també agrair-li el vot favorable a la moció actual. 
 
En quant a la resta de tots vostès, i intentaré ser breu però molt clar, jo no sé per què es pensen que 
estem aquí, perquè si no estem aquí per fer complir les lleis, les normatives, les ordenances..., jo no sé 
què hi pintem aquí. Jo, em sembla que vostès no tenen molt clar què hi fem aquí, perquè el mínim, el 
mínim que se li ha d’exigir a un càrrec públic és que compleixi i faci complir les ordenances, això és el 
mínim que se li pot exigir. Si vostès estan votant en contra d’això, a mi perdonin-me, però jo no sé què hi 
fem aquí. 
 
Jo, en tot cas, que jo sí que les vull fer complir però veig que vostès no, jo marxaré perquè no entenc aquí 
què estem fent, la veritat. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé, senyor Casanova. Esperi’s un momentet que així 
votarem.  
 

*-*-* 
 
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. 
 
 

*-*-* 
 
 
 
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER SOL·LICITAR UN 
CALENDARI PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES NOVES PISCINES MUNICIPALS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que en sessió plenària de data 7 de gener de 2014 el Ple de l’Ajuntament Tortosa va aprovar la 
proposta d'acord de resolució per renúncia del contractista, del contracte per a la constitució d'un dret de 
superfície per a la construcció d'una piscina i un edifici d'oficines, i el seu arrendament a l’Ajuntament, 
així com per a la construcció i explotació, mitjançant concessió, d'un aparcament soterrani sota la plaça 
de Joaquín Bau incloent també la urbanització d'aquesta plaça. 
 
Atès que en aquell Ple l’alcalde i la regidora d’urbanisme van manifestar la voluntat de l’equip de Govern 
d'arribar a una solució que permetés que Tortosa tingués una piscina en condicions, manifestant la 
voluntat de tenir aquest equipament al més aviat possible a la nostra ciutat. 
 
Atès que l’alcalde de Tortosa va manifestar el dia 10 d'agost de 2014 que abans o immediatament 
després de les Festes de la Cinta 2014 es tindrien notícies del nou model de piscines per a la ciutat. 
 
Atès que han passat 10 mesos des de la rescissió del contracte i 2 mesos des de la data que va anunciar 
l’alcalde i la ciutadania no té cap notícia del moment en què es troba el procés. 
 
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 - Demanar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa que estableixi un calendari per clarificar a 
la ciutadania el Projecte de construcció de les piscines municipals. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
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Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, quan el dia 7 de gener de 2014 es va celebrar un Ple per aprovar la resolució del contracte de 
les piscines, la regidora d’Urbanisme, senyora Roigé, va manifestar la voluntat de l’equip de Govern 
d’arribar a una solució que permetés que Tortosa tingués unes piscines el més aviat possible.  
 
En el mateix Ple, l’alcalde va manifestar textualment que en poques setmanes volia portar al plenari 
l’aprovació d’un nou projecte. Ambdós afirmacions figuren a l’acta, que hem consultat per a la confecció 
d’aquesta moció.  
 
Aquelles poques setmanes necessàries per redactar un projecte s’han anat allargant en el temps sense 
que els ciutadans de Tortosa, entre els que incloc a aquest grup municipal, en cap moment tinguéssim 
noticies del nou projecte. 
 
Be, això no és així. El dia 10 d’agost de 2014 en unes declaracions a la premsa, que també hem repassat 
per a la redacció d’aquesta moció, l’alcalde va manifestar que abans o immediatament desprès de les 
Festes de la Cinta en consensuaria el nou model de piscines per a la ciutat.  
 
Ens trobem que avui, que ha passat quasi bé un any des de que es va celebrar el Ple de rescissió dels 
contractes i les obres de les piscines continuen completament aturades. Ens trobem que han passat 
quatre mesos des de que l’alcalde va dir que tindríem noticies de quan començava la construcció de les 
piscines i encara els ciutadans no en sabem res.  
 
I a això s’han d’afegir les declaracions del portaveu d’Iniciativa per Catalunya, el senyor Jordan, el qual va 
dir en el Ple de Pressupostos que el seu grup abandonava les reunions que mantenien els diversos grups 
municipals per consensuar un projecte. Van ser unes manifestacions contundents, dures però certes, i 
des d’aquí agreixo la seva valentia i sinceritat per desemmascarar públicament una estratègia 
publicitària, al nostre entendre, de l’equip de Govern. Gràcies. 
 
Ara, arribats a aquest punt, creiem que és el moment de tenir un calendari real del projecte de les 
piscines. Creiem que ha arribat el moment en que el Govern municipal i els grups de l’oposició que li 
estan donant cobertura, expliquin als ciutadans si existeix un calendari clar de quan començarà les noves 
piscines.  
 
Pensem que un any és més temps que suficient per a que un projecte estigui fet i es pugui consensuar i 
iniciar les obres, a no ser que torni a passar que sigui una mesura electoralista, com va passar fa 4 anys, 
en que 15 dies abans o 1 mes abans de les eleccions es van tombar les piscines. 
 
Creiem que és just i necessari que el Govern municipal de Tortosa expliqui als ciutadans de Tortosa 
quines són les seves intencions. Només demanem una mica de transparència, una transparència que, al 
nostre entendre, fa 6 anys que no aconseguim en aquest tema. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, el 
tema és important, pel que és, per sí mateix, no?, i per totes les connotacions que està portant, no? 
 
Jo, l’únic que dic, que diré que jo estic d’acord amb aquesta moció en el sentit de que, bé doncs, que 
s’informi a la ciutadania dels terminis i tot.  
 
No obstant, jo també tinc que dir que el senyor alcalde ens ha reunit d’una forma periòdica al partits que 
estem a la mesa aquesta, per dir-ho d’alguna forma, de les piscines, que estarem d’acord o no amb la 
solució que ens està donant, això encara no ens hem pronunciat definitivament, podrem estar d’acord o 
podrem no estar d’acord, però realment se’ns ha reunit, se’ns ha anat explicant d’una forma periòdica, 
no sóc jo qui ho he dir perquè ho poden dir l’alcalde, ho poden dir els regidors, la senyora Roigé, no?, ens 
han reunit, ens han anat informant, entre altres coses, de terminis, no d’una forma concreta però bé, 
més o menys el camí l’hem anat caminant tranquil·lament, no? 
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No obstant, insistint que podem estar d’acord o no, que ja ho veurem, i insistint en que donem el vot 
favorable a la moció en aquest sentit, de que bé, doncs que s’anunciïn quan puguin, no? i que se’ns vagi 
dient, però també quedant salvaguardat que se’ns ha estat reunit, que se’ns està donant unes 
orientacions, que se’ns ha parlat de com seran aquestes noves piscines, aquest nou projecte, s’ha donat 
algun termini, alguna forma de pagament, com serà, etc., etc., per tant, votem a favor però sempre amb 
aquestes..., amb aquestes... 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el tema de les piscines 
jo crec que ja hem debatut moltíssimes vegades però que, per resumir-ho, és evident que és un dels 
problemes principals que hi ha a la nostra ciutat, un dels problemes que arrossega Tortosa en els darrers 
anys. 
 
Com a breu recordatori, fer memòria, recordar que l’equip de Govern de Convergència de Unió ara fa uns 
anys va presentar un projecte de piscines, al nostre entendre, com sempre hem denunciat des 
d’Iniciativa Entesa per Tortosa, faraònic, inviable, un gran palau d’aigües, una piscina olímpica, un 
aparcament soterrat a la plaça de l’Estadi que, evidentment, no s’ha fet. Un projecte que sempre vam 
denunciar de que era inviable i que s’havia de rectificar però que amb la manera d’actuar del Govern 
municipal mai se’ns va escoltar, van tirar pel dret i, evidentment i malauradament, els fets ens han donat 
la raó. 
 
Això sí, com s’ha dit aquí, uns dies abans de les últimes eleccions municipals es va anunciar a bombo i 
plateret que començaven unes obres. Unes obres que es van acabar com es van acabar, que és amb la 
imatge que tenim en aquests moments a l’estadi municipal des de fa més de tres anys, com si hagués 
caigut una bomba atòmica al mig de l’estadi i que és la vergonya, que és la vergonya encara que als 
membres de Convergència i Unió els hi sàpiga mal, és la vergonya de la nostra ciutat i del nostre estadi, 
sobretot per als visitants. 
 
Una vegada, després de més de tres anys, es va reconèixer que aquell projecte era inviable, es va 
resoldre el contracte de l’anterior projecte i el mateix alcalde, aquí en aquest Ple, va anunciar que en 
breu temps, en tres setmanes hi hauria un acord per a un nou projecte, però la realitat és que han passat 
més de 10 mesos i que no hi ha cap tipus d’acord per a aquest nou projecte. Per tant, per això des del 
nostre grup municipal vam dir que no voldríem participar més perquè no volem tampoc tornar a caure en 
l’electoralisme que es va caure fa 4 anys, mesos abans de les eleccions, fent veure que s’anava a fer una 
cosa que al final tothom sap com és. 
 
Per tant, nosaltres votarem a favor perquè, evidentment, reclamem que hi hagi aquest calendari clar i 
transparent. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, és una moció, una proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per sol·licitar el 
calendari per a la construcció de les noves piscines municipals. Clar, la primera cosa que ens hauríem de 
preguntar és si Tortosa necessita unes noves piscines municipals. Jo crec que hi ha raons sobrades per 
opinar que sí. 
 
I la següent pregunta seria: per què no tenim unes piscines noves? Bé, l’Ajuntament de Tortosa va 
plantejar una operació d’alt risc i cap de les empreses que s’hi van implicar van aconseguir el 
finançament que s’esperava dels bancs i no es van construir. No obstant, es van fer malbé les que 
teníem, la descoberta, la de 50 metres, i tot just davant de les eleccions. I això crec que és una cosa a 
destacar i que també ens diu perquè no tenim una piscina vella ni unes de noves. 
 
A més a més es va renunciar, i crec que això és una cosa important, a demanar a les empreses que es 
van recular, que van tirar cap enrera, el que per contracte podíem demanar. I la quantitat aproximada del 
que això podia apujar, amb un retard de 14 mesos que va haver, si no m’he descomptat apuja a 
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3.630.000 euros, per tant, a lo millor només amb aquests diners ja haguéssim pogut pagar les noves 
casi.  
 
I després ve una altra reflexió: quin tipus de piscina necessitem? També hi ha una dita que diu que com 
més sucre més dolç, però hem de ser realistes i, per tant, volem aquell model de piscines que la ciutat 
pugui pagar i ja s’ha demostrat que aspirar a fer grans obres al que ens pot portar és a fer promeses 
inassolibles i al fracàs. 
 
També pensem que a l’hora d’encomanar unes piscines hauríem de tenir present els costos de 
construcció, les despeses anuals de manteniment, sobretot el més car que és escalfar l’aigua, el 
concepte d’energia, hem de tenir present que cal construir i afegir a les piscines unes sales adequades 
per practicar activitats dirigides a la tonificació muscular, també del tema cardiovascular que també és 
molt important perquè això, a més, genera ingressos, a part de donar un servei. 
 
Pensem nosaltres, el nostre grup, que la gestió de les instal·lacions hauria de ser municipal perquè tenim 
estructura i ofici, o sigui, treballadors que han ensenyat a nedar i han fet manteniment a moltes gent de 
Tortosa. I també tenim present que s’ha de considerar a l’hora de construir unes piscines, i després de la 
gestió, que s’ha de tenir, en cap moment hem de perdre de vista que som una ciutat que té una gran 
tradició en la natació competitiva.  
 
Per tot això, perquè entenem que unes noves piscines és un projecte de ciutat, un projecte de ciutat que, 
quan fa temps els senyor alcalde ens va convidar a reunions per mirar l’avantprojecte que ell havia 
encarregat als tècnics, que vam dir “sí, hi assistirem” i hi vam assistir, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya va creure necessari aportar observacions, vam fer suggeriments a l’esborrany 
del projecte, no vam entendre com el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya es va aixecar de la 
taula sense veure el que l’alcalde proposava, tampoc hem entès que fa poc ha renunciat a estar-hi el 
grup d’Iniciativa Entesa per Tortosa. Insisteixo, Esquerra Republicana de Catalunya creu que unes noves 
piscines són un projecte de ciutat.  
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya està preocupat per saber com es pagaran 
aquestes instal·lacions, com s’amortitzaran, si hi ha un pla de viabilitat, per tot això manifestem que 
seguirem estant en aquesta taula i, no obstant, pensem que sí que és bo que es clarifiqui i que es digui 
en quins terminis aquest projecte es tirarà endavant. Per tant, votarem afirmativament a la moció que 
presenta el grup del Partit Socialista de Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé:: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, molt breument, 
senyor Roig, li torno a recordar que al menys aquest Govern ho ha intentat i ho seguirà intentant, no com 
els governs previs del Partit Socialista que quan hi havia recursos i això es podia fer d’una altra manera i 
no hi havia la situació que tenim econòmica d’ara, ni restriccions pressupostàries que hi ha a dia d’avui, 
s’hagués pogut fer i s’hagués pogut fer d’una altra manera i, segurament, avui tindríem les piscines ja 
acabades i en funcionament. Per tant, llavors que hi havia recursos és quan s’hagués tingut que fer en 
condicions. I no ho van fer, no van ser capaços ni de fer un projectes. 
 
Tot i això, no tindrem cap problema, quan pertoqui, en exposar aquell calendari, però allà on pertoqui, 
exposar a quina solució i a quin acord arribem entre tots, entre tots els que participem, que no és el cas 
del Partit Socialista perquè no ha volgut des del primer dia, va venir a la primera reunió i va dir que ja no 
es volia ni quedar a la primera reunió ni aportar res.   
 
Per tant, escoltem i continuarem escoltant les propostes dels grups que han aportat propostes, lamento 
que no sigui el seu, ni altres tampoc on hagin aportat, però que en tot cas estem oberts a poder 
continuar treballant en aquelles propostes perquè, com ha dit el senyor Monclús, és un projecte de ciutat 
i, per tant, l’hem de fer entre tots. 
 
I el que està succeint avui és que molts de vostès el que estan és intentant fer una política de desgast, 
d’intentar que això no es porti endavant, perquè al final el que ens hauria de dir el senyor Roig és que el 
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que vol és que no es faci abans de les eleccions, que es faci després o que es faci quan sigui, però el que 
vol vostè és que això fracassi i, per tant, que no tiri endavant. I això, treballar per la ciutat jo diria que això 
no és, el que està és treballant pel seu propi Partit Socialista. 
 
Al senyor Jordan, simplement un comentari. Dir-li que aquell projecte tan estrany i tan..., no sé quantes 
qualificacions ha dit respecte el projecte, va comptar amb 20 de 21 vots, no devia ser tan estrany ni tan 
sobredimensionat, i no va comptar amb cap vot en contra, ni el del seu grup municipal d’Iniciativa, per 
tant, no tan estrany,  tan estrany no devia ser. 
 
També li torno a recordar el que li ha dit altres vegades l’alcalde o jo mateixa: que el grup d’Iniciativa que 
va tenir la regidoria d’Esports no va ser capaç de portar ni un projecte a la taula de cap comissió també, 
bé, té la seva credibilitat i jo crec que tothom ja sap exactament què va fer el grup d’Iniciativa quan 
governava la ciutat i portava la regidoria d’Esports. 
 
Per tant, no pateixi senyor Roig, tindrà el calendari, es pot incorporar altra vegada a les reunions si vol, 
però tindrà el calendari amb aquelles reunions de portaveus dels grups municipals que han volgut 
col·laborar i que han volgut participar  d’aquest projectes de ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Miri, senyora Roigé, vostè diu que el tindrà, és una promesa més de tantes que han fet durant aquests 10 
mesos que han passat. I el seu argument, com sempre és, es basa en atacar a l’oposició. Ni un 
compromís, ni unes disculpes davant de la ciutadania pel desastre de gestió que vostès han portat. 
Perquè vostès sempre dóna la sensació de que si no balles al so que vostès volen ballar ja no ets..., ja no 
estàs dins. 
 
I miri, nosaltres hem posat molt bé les condicions i vam dir-ho ben clar, la primera era molt clara: no 
resoldre els contractes tal com els volia resoldre el Govern i sinó no entràvem a la taula de negociació. 
 
Nosaltres i tant que volem que hi hagin piscines i, de fet, molts mesos abans nosaltres vam presentar un 
projectes alternatiu, amb un pressupost. D’acord que a vostès potser els hi sap mal, però mirin, nosaltres 
enteníem que era la manera de treballar, presentem un projecte i a partir d’aquí vam posar unes 
condicions per a la rescissió. 
 
I, com molt bé s’ha dit en aquest plenari fa un “rato”, les empreses se’n van anar, com es diu vulgarment, 
de “rositas”, sense cap penalització i tot al contrari: que com era dels que estaven lligades a la zona 
blava i pàrquing del Rastre, es van pagar casi 300.000€ pel canvi de les maquinetes. És així, és així. 
 
I, per tant, jo entenc que són vostès els que realment han posat, han  volgut posar-nos en una trampa de 
que quan no se n’han sortit volien un consens que després no han pogut tirar endavant i, per tant, 
nosaltres en aquesta foto que vostès volien que sortíssim, no hi sortim. Però que ningú tingui dubte que 
nosaltres volem piscines i que nosaltres entenem que és un projecte de ciutat i que, com he dit al principi 
de la meva intervenció d’ara, acabem un Ple més sense tenir clar quin calendari és. 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 grup municipal de CiU. 
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15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA PER A LA REALITZACIÓ DE 
MILLORES AL BARRI DEL “GRUP DEL TEMPLE”. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa Entesa per 
Tortosa: 
 
“ El barri del Grup el Temple, conegut popularment com a barri del “13 de Gener”, és una zona de la 
ciutat de Tortosa, construïda durant els anys del franquisme, amb unes mancances importants arran del 
pas del temps i la deixadesa per part de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
En aquest sentit, són moltes les peticions de ciutadans i ciutadanes del barri, i especialment de 
l'Associació de Veïns 13 de Gener i Horta, els quals, de manera reiterada, demanden millores pel que fa 
als diferents elements de la barriada, especialment, en relació al manteniment de l’espai públic. 
 
El Govern municipal, darrerament, ha realitzat algunes millores al barri com la senyalització horitzontal 
dels aparcaments o algunes millores al parc del barri. 
 
Atès que el barri del Grup el Temple fa anys que reclama millores en l’espai públic de la zona i aquestes 
actuacions són totalment insuficients. Entre aquestes demandes hi ha l’arranjament de voreres, el canvi 
de l’arbrat del barri, el desplaçament de la marquesina de l’autobús, entre d'altres. 
 
Atès que el Govern municipal no té ni ha presentat mai cap pla de prioritats i d'actuació en el 
manteniment públic de la ciutat ni de cap barri en concret. 
 
Atès que hi ha una demanda veïnal persistent en un barri que se sent deixat per part de l’actuació del 
Govern municipal. 
 
El grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa en el Ple municipal els següents acords: 
 
PRIMER - Accelerar les millores en el barri Grup el Temple, especialment, l'arranjament de les voreres i 
els diferents espais urbans. 
 
SEGON - Substituir l’arbrat de la placa Mossèn Ovidi Tobias, el qual està en molt mal estat i causa perill 
quan hi ha ventades i tempestats. 
 
TERCER - Canviar la parada de bus del barri, situada a l’avinguda de la Generalitat, ja que dificulta la 
sortida d'incorporació de la benzinera existent en el mateix indret. 
 
QUART – Traslladar aquests acords a l’Associació de Veïns 13 de Gener i Horta. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, presentem aquesta moció 
per a la realització de millores al barri del Grup del Temple, el barri que està situat a l’entrada de la 
nostra ciutat, entre l’autovia de Tortosa i l’Aldea. 
 
Recordar breument que aquest barri del Grup del Temple és un barri que es va construir en els anys del 
franquisme, un barri que en aquests moments té algunes mancances en quant al manteniment, té vàries 
necessitats en quant a la rehabilitació i també, evidentment, volem, com sempre fem, reconèixer algunes 
millores que per part del Govern municipal s’han fet durant aquests últims anys, però el que és evident 
és que encara hi ha molt de camí per recórrer. 
 
En aquest sentit dos qüestions al respecte molt breu. En primer lloc, hi ha un malestar veïnal important, 
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un malestar veïnal d’aquesta zona de la ciutat on se’ns diu que, bé, estan una mica disgustats perquè 
reclamen fa molt de temps millores i que no s’estan portant a terme i tenen un sentiment de deixadesa 
per part de l’Ajuntament. 
 
I en segon lloc, i ja de manera molt concreta, des del nostre grup municipal hem intentat recollir tres de 
les propostes que pensem més importants que fa la gent d’aquest barri. En primer lloc l’arranjament de 
voreres, en segon lloc la substitució de l’arbrat de la plaça Mossèn Ovidi i Tobias i finalment un altre 
tema molt quotidià, que pot semblar una tonteria però que realment afecta, que és el canvi d’ubicació de 
la petita parada de bus que hi ha al sortir d’una benzinera al tocar a l’avinguda de la Generalitat. 
 
Per tant, hem portat aquesta moció perquè pensem que cal donar resposta a aquestes reivindicacions 
veïnals i cal fer aquestes petites millores per a que aquest barri no se senti deixat per part del nostre 
Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nosaltres estem d’acord amb la moció perquè bé, partim de la base de que tot el que és bo per a un dels 
barris de Tortosa és bo per a la ciutat i, per tant, per a nosaltres és bo i cap problema, no? 
 
Reconeixem i reconeix la moció per aquí de que, evidentment, l’Ajuntament, l’equip de Govern doncs va 
treballant també, millora aquests barris de Tortosa i, en concret, el barri 13 de Gener, ara Grup del 
Temple, però bé, ho estan fent, no? 
 
Estem d’acord amb la moció de que es millorin les voreres, les places, els carrers, que es canviï l’arbrat, 
que es canviï de lloc la parada d’autobús, afegiríem que es millorin els jardins comunitaris, que se 
subvencioni a l’Associació de Veïns del Temple i Horta, que es millori la neteja, no?, que es faci un suport 
a la gent gran, no?, que es faci un parc infantil, bé, tot això pel 13 de Gener – Grup del Temple i, 
lògicament, per a tots els barris de Tortosa, dins de la planificació que té l’Ajuntament, i si no està 
planificat, que creiem que sí, doncs que ho planifiquin  i es tirin endavant. 
 
La nostra postura és positiva. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
El que planteja el grup d’Iniciativa – Entesa per Tortosa en aquesta moció ens sembla que és molt 
assenyat i, per tant, el nostre grup municipal dóna total suport al que vostès plantegen. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, recolzem la moció com no podia ser d’una altra manera. I recolzem la moció perquè portem 
recolzant totes i cadascuna de les mocions que en transcurs d’aquest mandat han presentat els diversos 
grups municipals per denunciar l’estat de conservació en que estan els nostres barris, i ja en van unes 
quantes, eh. Sense anar més lluny, el grup municipal socialista presentarà avui una nova moció en 
aquest sentit en aquest plenari.  
 
Perquè la realitat de la nostra ciutat és aquesta, que per molt que el Govern vulgui dir que no, que la 
ciutat està perfecta, que les nostres places no necessiten cap actuació urgent, el cas és que sí. 
 
En el cas del Grup del Temple, o 13 gener com alguns veïns del barri diuen, s’ha de reconèixer que el 
Govern ha efectuat un seguit d’actuacions positives en els últims mesos. Tot i així considerem, com 
proposa la moció, que es podrien complimentar amb un esforç més gran. 
 
Això sense oblidar la reordenació del trànsit al barri ha provoca diverses queixes de persones que viuen 
al camí de Mig i que han vist com es dificultava l’accés als seus domicilis i finques i als que se’ls ha de 
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donar, entenem nosaltres, una alternativa sense que això impliqui la pèrdua de drets dels veïns del Grup 
del Temple.  
 
Estem segurs que des de l’Ajuntament s’arribarà a una solució negociada amb ells i que els darrers 
“desencontres” entre el Govern municipal i els veïns pensem que han estat fruit d’un esgotament del 
Govern més que d’una negativa frontal a buscar solucions.  
 
Considerem molt positives mocions com aquestes que recordin al Govern municipal que Tortosa 
necessita urgentment un pla de manteniment que reculli les prioritats del Govern municipal. Un pla de 
manteniment on figurin detallades les previsions i intencions del Govern municipal, un pla de 
manteniment públic i transparent que permeti al Govern municipal deixar d’improvisar i dedicar-se a tenir 
cura de la nostra ciutat. Una ciutat que, encara que l’alcalde s’enfada quan li dic però que, al nostre 
entendre, està bruta i descuidada. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Estaria bé que molts dels que m’han precedit potser parlessin 
amb gent del Grup del Temple i poguessin saber exactament quines necessitats tenen, i sobretot amb 
l’Associació de Veïns, perquè resulta curiós que els senyor Jordan d’Iniciativa li preocupi avui el barri del 
Grup del Temple quan s’ha actuat per aquest Govern quan s’ha tingut una regidoria de barri, que no 
existia abans, i quan s’hi ha fet actuacions i se seguiran fent, com sap la pròpia Associació de Veïns i els 
veïns del barri. 
 
Jo també voldria que ens expliqués aquest malestar veïnal, perquè tant l’alcalde com la regidora de barri 
com jo mateixa en alguna ocasió, però només en els últims tres mesos hi ha hagut dos assemblees de 
veïns, no reunions amb l’Associació de Veïns, sinó amb tots els veïns que han volgut estar i li asseguro 
que n’hi havia molts i, per tant, jo malestar, igual que l’alcalde i la regidora, encara l’estem buscant 
aquest malestar. O deu de ser que la gent li explica les coses a vostè i a nosaltres no ens ho explica, però 
en tot cas al contrari, la gent estava contenta de les actuacions que s’estan portant a terme. 
 
Canvi d’enllumenat al barri, que es produirà..., està a punt de produir-se i ells ho coneixen i estan 
absolutament d’acord amb el que s’està produint. 
 
Hem aconseguit un canvi pel que fa a l’estructura del barri, un barri que estava desordenat, un barri que 
tenia tots els vehicles damunt la vorera, que moltes vegades no es podia sortir de casa i, evidentment, no 
es podia passejar per les voreres. Avui tenim un barri on se circula a una velocitat inferior als 20 
quilòmetres per hora i que no hi ha un perill per als vianants i, a més a més, està fet de forma ordenada, 
amb unes direccions correctes i sempre fet amb l’Associació de Veïns, no per part nostra, sinó juntament 
amb l’Associació de Veïns, que és el que ens pertoca. 
 
S’han fet millores al parc quan comportaven alguns perills a nivell de les cases i s’ha actuat i s’ha 
canviat. El canvi de la marquesina també venia condicionat per la senyalització i també ja està pactat 
amb l’Associació de Veïns, que és amb qui hauria de parlar i li explicaria que ja hi ha previst un canvi que 
ells coneixen i ens han demanat. I amb ells i amb Carreteres hem estat treballant per tal de que això es 
produeixi també per arranjar la zona de davant de l’avinguda Generalitat. 
 
Senyor Dalmau, se subvenciona a l’Associació del Grup del Temple igual que se subvenciona a la resta 
d’associacions de veïns de Tortosa, per tant no ens vagi dient “s’ha de subvencionar” o “s’ha de tal...” 
perquè ja ho fem. Ja ho fem, sempre ho hem fet i ho seguirem fent.  
 
I a més a més, també dir que aquesta Associació que està tan malament o aquest barri que està mal 
malament pel que fa al tracte que té de l’Ajuntament, és aquell barri que no tenia seu d’associació de 
veïns i que avui té una escola a l’antiga escola rehabilitada i condicionada per tal de que tinguin un lloc 
on reunir-se, una sala per reunir-se en condicions, cosa que no havien tingut fins ara. 
 
Poden fer gimnàs, poden reunir-se, poden fer actes, que és el que estan fent i, per tant, dir que nosaltres 
estem treballant conjuntament amb l’Associació de Veïns per millorar el barri, que és el que estem fent 
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des del primer dia aquest Govern i que, en tot cas, no entenem encara aquest malestar d’on ens ve, ens 
ho expliqui vostè i digui’ns exactament a veure amb qui està parlant o exactament quin és aquest gran 
malestar que es produeix al Grup del Temple perquè, en tot cas, no ens ha arribat ni a la regidora, ni a 
l’alcalde, ni a mi mateixa, ni a qualsevol persona del nostre Govern perquè entenem que tot el contrari, a 
dia d’avui tenen uns mitjans, tenen uns elements dins al barri, tenen unes condicions de vida molt millors 
que les que tenien abans, anteriorment, quan ningú se’n preocupava d’aquest barri. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidors, en primer lloc i en un to 
totalment constructiu davant del nerviosisme de la senyora Roigé, he reconegut que el Govern municipal 
ha fet diferents millores durant aquests últims anys i, per tant, no tinc cap problema en dir-ho, ho he dit 
abans, i per tant em sembla molt bé totes aquestes mesures que vostè ha enunciat. 
 
Però, en segon lloc, el que hem fet des del nostre grup municipal ha sigut proposar-ne més, i 
concretament tres que les tornaré a llegir: millora de voreres, canvi d’arbrat a la plaça central que hi ha 
en aquest barri i, en tercer lloc, el canvi d’aquesta petita parada de bus que hi ha al sortir d’una 
benzinera. 
 
Vostè em pregunta: amb qui ens hem reunit? Doncs, ens hem reunit amb l’Associació de Veïns i Veïnes 
d’aquest barri i precisament, pel que veig, les versions són molt diferents les que tenen vostès de les que 
tenim nosaltres. Per tant, els mateixos veïns i veïnes del barri quan veuran el Ple a la televisió podran 
analitzar el que ens han dit a nosaltres i el que els han dit a vostès i si hi ha aquest malestar o no. 
 
I finalment, evidentment lamentar que, una vegada més, vostès votin en contra d’una proposta positiva 
per a la nostra ciutat, que tornen a usar la majoria absoluta de manera absolutista i també, com s’ha dit 
aquí, al final hi ha un problema de fons i és que no tenim un pla de manteniment de carrers, vies i places 
a la nostra ciutat, públic, a principis d’any, on se sàpiguen les diferents actuacions que es van a dur a 
terme, i això és una mancança que fa que moltes vegades hagin d’arribar aquí al nostre Ple diferents 
propostes que sistemàticament són rebutjades per vostès. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Testimoni queda a l’Associació de Veïns del Grup del Temple respecte a les afirmacions del senyor Jordan 
i les meves mateix però, en tot cas, el millor és que ells ho expressen al lloc on entenguin que ho han 
d’expressar. 
 
I, en tot cas, a l’observació de la majoria absoluta, vull recordar-li que portem 4 mocions aprovades, i 
incloses aquestes dos rebutjades, senyor Jordan. Aquesta queda rebutjada al disposar únicament de 8 
vots a favor i 12 vots en contra. 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 d’I-ET-E (2), PSC (3), ERC (2) i PP 
(1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament el Sr. Alcalde fa aquesta explicació: Respecte a la proposta número 16, donat que Iniciativa 
i el Partit Socialista presenten la mateixa moció, hem decidit, han decidit que se subsumeix la moció del 
Partit Socialista amb la moció d’Iniciativa i, per tant, només discutirem la primera de les mocions i només 
votarem una d’aquestes mocions. 
 
Donat que són dos els presentants de la moció, presentarà la moció primer el senyor Jordan i després el 
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senyor Roig i a l’hora de finalitzar, doncs, també ho faran en el mateix sentit. Té la paraula el senyor 
Jordan per presentar la proposta.  
 
Estic referint-me, senyor secretari, a la 16 i a la 19 de les mocions, que no li he dit abans, m’he descuidat 
abans d’iniciar el Ple. La 16 i la 19. La 19 es retira, si vol dir-ho així, i queda subsumida amb la 16. 
 
 
 
 
16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA EN RELACIÓ A LA QUERELLA 
PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya: 
 
 
“ Catalunya esta vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet s'uneix el problema de 
fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda d'amplis sectors de la població sobre 
l’actual relació entre Catalunya i Espanya. 
 
La decepció que va suposar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut després que el poble 
de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-la, s'ha vist agreujada per la percepció d'un 
tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del Govern del PP, i les incomprensions 
i els atacs soferts per elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema 
educatiu. 
 
Aquest malestar s'ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions demanant 
canvis profunds que permetin superar precisament aquest malestar i en l’exigència, cada vegada més 
creixent, d'exercir el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
Hem de lamentar, però, que davant d'aquest repte que és eminentment d'ordre polític, el Govern 
espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la presentació d'una querella contra el 
president de la Generalitat, la vice-presidenta del Govern i la consellera d’Ensenyament.  
 
Per tot això, els grups municipals d’INICIATIVA - ENTESA PER TORTOSA i del PARTIT dels SOCIALISTES de 
CATALUNYA proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional 
actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions indispensables i prèvies a una 
solució estable que, ineludiblement, haurà de ser sotmesa al vot ciutadà. 
 
2. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu del 9 de 
novembre, que se situa en la línia d'actuació del Govern del PP de criminalització de les mobilitzacions 
ciutadanes i mostrar el suport de l’Ajuntament de Tortosa al president de la Generalitat, a la vice-
presidenta del Govern i a la consellera d’Ensenyament. 
 
3. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern espanyol, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC). ” 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, abans d’entrar en aquesta 
moció, sí que reitero que serà l’Associació de Veïns del barri del Grup del Temple la que podrà valorar, 
com hem dit, el que ens han comunicat al nostre grup municipal i el que diu aquí que fa el Govern del 
nostre Ajuntament. 
 
Dit això, la moció que presentem és una moció en relació a la querella que s’ha presentat per part de la 
Fiscalia General de l’Estat contra el president de la Generalitat i diferents membres del Govern. És una 
moció que va en la línia del que abans havia presentat el grup municipal d’Esquerra Republicana. Tenim 
un conflicte polític evident entre Catalunya i l’Estat espanyol, un conflicte evident on la majoria dels 
catalans i catalanes volem decidir el nostre futur polític com a país, aquesta és una qüestió que per part 
del Govern central no s’està deixant de cap de les maneres que es tiri endavant, això està provocant un 
malestar per part de la immensa majoria dels catalans i catalanes durant aquests últims anys, amb les 
manifestacions l’11 de setembre i que això va acabar culminant amb aquest procés participatiu del 9N. 
 
Un procés participatiu que, finalment, ha acabat judicialitzant-se perquè en lloc de buscar solucions 
polítiques per part del Govern central, el que fa és intentar lluitar contra aquest procés que viu Catalunya 
a partir d’anar judicialitzant-lo. 
 
Per tant, el que nosaltres presentem aquí és una moció que també va ser votada per tots els grups 
polítics a excepció del Partit Popular en el Ple de la Diputació de Barcelona, on volem manifestar, 
bàsicament, tres acords. 
 
Per una banda, manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi 
institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions indispensables i 
prèvies a una solució estable, que ineludiblement haurà de ser sotmesa al vot dels ciutadans i 
ciutadanes. 
 
En segon lloc, rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu 
del 9N, que se situa en la línia d’actuació del Govern del Partit Popular de criminalitzar les mobilitzacions 
ciutadanes i mostrar, a la vegada, el suport del nostre Ajuntament al president de la Generalitat, a la vice-
presidenta i a la consellera d’Ensenyament que han rebut aquesta querella per part de la Fiscalia. 
 
I el tercer punt, com és habitual, comunicar-ho als òrgans pertinents. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, com hem dit abans, la redacció de la moció presentada per Esquerra Republicana respecte al 
procés participatiu desenvolupat al nostre país no ens ha permès votar-la a favor ja que nosaltres, com la 
majoria dels ciutadans d’aquest país, no vam participar activament en el seu desenvolupament. 
 
Considerem un greu error la querella de la Fiscalia. La immensa majoria dels catalans, encara que molts 
decidiren no participar, van veure el 9N com un procés que els permetia a aquells que volien expressar la 
seva opinió, i això no pot ser mai un delicte. 
 
No va haver cap desobediència al Tribunal Constitucional perquè quan aquest Tribunal va suspendre el 
procés participatiu, la Generalitat ja no va participar com a tal, sinó que va ser una cosa organitzada per 
voluntaris.  
 
I tot això ve provocat per un error polític molt greu, al nostre entendre: impugnar des del Govern del Partit 
Popular un procés participatiu que mai havia d’haver estat impugnat. Un error que dificulta el diàleg entre 
dos trens que viatgen per camins diferents.   
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En un estat de dret com el nostre, no és admissible la pressió que s’ha fet per part del Govern del Partit 
Popular sobre la Fiscalia per a la presentació de la querella i, fins i tot, els fiscals de Catalunya han posat 
en dubte. Nosaltres pensem que hi ha un problema polític que només es pot resoldre amb política d’alt 
nivell i solucions polítiques. 
 
No és admissible que la primera notícia de l'anunci d’aquesta querella, com s’ha dit abans aquí, ho fes la 
presidenta del Partit Popular o l’existència de diverses manifestacions de dirigents del PP i ministres a 
favor de la seva presentació, tot pressionant a la Fiscalia. 
 
La polarització del debat que provoca aquesta querella, perjudica molt a aquells catalans i catalanes que 
creuen que només és possible sortir d’aquest problema polític si se és conscient de la necessitat de 
tendir ponts i buscar acords. I nosaltres no ens dirigim a aquells que ja han decidit que la única sortida és 
la independència, sinó a aquells que creuen que entre el blanc i el negre hi ha un munt de matisos.     
 
Des del PSC de Tortosa tornem a reiterar que volem una consulta legal i acordada, refermada per una 
reforma constitucional. Davant d’aquells que només cerquen l’enfrontament natros creiem en el diàleg.  
 
Encara que alguns no els hi agradi, natros no som un partit independentista, som un partit federalista i 
creiem que la situació actual no és sostenible. Cal avançar cap a una reforma de la Constitució que ens 
permeti aconseguir un millor encaix de Catalunya en la resta d'Espanya. Estem convençuts que hi ha una 
majoria de catalans als quals un acord d’aquestes característiques satisfaria les seves aspiracions.  
 
Apostem per recuperar els afectes entre els diferents pobles d’Espanya mitjançant un tracte que permeti 
reconèixer plenament a Catalunya. Un tracte on les competències en matèria de llengua, educació i 
cultura han de ser competència estricta de la Generalitat. Un tracte on és reconegui que aquells que més 
aporten a la solidaritat no es vegin perjudicats i acabin tenint menys recursos que els qui reben aquesta 
solidaritat. I un tracte que compti amb instruments reals de participació política com un Senat federal 
amb presència dels governs dels territoris. 
 
Sí, senyor Monclús, diàleg, diàleg i diàleg, és la única sortida davant d’aquells que ens porten contra un 
mur: diàleg i més diàleg. 
 
Per aquesta raó, en defensa de la democràcia, dels ideals socialistes i de la solució a l’actual conflicte 
rebutgem de forma ferma qualsevol intent de criminalitzar i judicialitzar la política, al Govern de la 
Generalitat i al seu president. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig.  
 
Ara iniciarem el torn de portaveus i podrà intervenir el senyor Monclús, perquè veig que com l’interpel·la 
abans de que hagi parlat el propi senyor Monclús, ja ho farem prou llarg, però si es comencen a 
interpel·lar abans de que hagin parlat, senyor Roig, jo li demanaria que primer deixi parlar al senyor 
Monclús i després li diu el que conveni, però primer deixi’l parlar. O és que potser s’ha confós de paper? 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, jo simplement em remeto 
a l’exposat en la moció anterior del senyor Monclús i també a la mateixa posició, que és negativa a les 
mocions. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, Esquerra Republicana de Catalunya, el poble de Catalunya pensem que volem decidir, en el sentit 
cadascú que cregui que vol decidir, però volem decidir i volem decidir pel que som, perquè som un 
subjecte polític. 
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Per tant, crec que fa molts anys que s’ha intentat el diàleg, i el diàleg, diàleg i diàleg sempre ha estat 
estroncat per un no, no, no, tant si ha manat el Partit Socialista a Madrid com si ha manat el Partit 
Popular. Penso que deia Pla, penso que era ell, no?, que citava i deia que no hi ha res que s’hi sembli 
més a un espanyol de dretes que un espanyol d’esquerres.  
 
Per tant, diàleg és impossible. És impossible. Crec que l’únic diàleg que quedarà és a partir del dia que ja 
siguem independents i que aconseguim seure’ns amb l’Estat espanyol per repartir propietats i 
obligacions que haguéssim contret, o sigui, el que ens toca del deute i el que no ens toca, això sí que 
s’haurà d’analitzar i aquí haurà d’haver diàleg a la força perquè ens l’imposaran. 
 
Tot i això, pensem que donarem suport perquè en el fons, tot i que és una moció que no s’implica tant 
com la que ha presentat el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, pensem que li hem de donar 
suport. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en aquest cas, 
evidentment, compartim el suport vers al president de la Generalitat, el president Mas, la vice-presidenta 
Joana Ortega i la consellera Rigau per la querella presentada. Entenem que té un rerafons polític i que no 
s’atén al que ha succeït realment i que demostra, una vegada més, que no s’està entenent el que està 
succeint al nostre país. 
 
Com he dit abans, el 9 de novembre va ser una festa de la democràcia, on van poder participar molta, 
moltíssima gent, també a la nostra ciutat i, tenint en compte la voluntat de l’Estat, ara el que pertoca és 
seguir el nostre camí, el camí que la gent de Catalunya ha decidit seguir també. 
 
Nosaltres, tot i votar-li a favor aquesta moció, tant a un grup com a l’altre, els hi diria que som crítics amb 
el primer dels punts que hi ha aquí, perquè clar, aquí estem parlant de diàleg, de negociació, de pacte i, 
evidentment, es pot dialogar, negociar i pactar quan l’altra banda vol dialogar, negociar i pactar, però 
l’altra banda ens ha tancat les portes moltíssimes vegades, ens ho va tancar amb el pacte fiscal, ens ho 
ha tancat amb la proposta de tenir la competència per poder desenvolupar un referèndum, ens l’ha 
tancat demanant més competències, més finançament, ens l’ha tancat sempre. Per tant, diàleg miri, fins 
l’últim dia estarem esperant aquell diàleg, però aquest diàleg a dia d’avui el que és evident és que no es 
vol i, per tant, el Partit Popular ve el president aquest cap de setmana, entra dins un hotel, fa un míting 
als seus i torna a marxar, quan el president li ha demanat de tenir una reunió, una trobada, aprofitant 
que venia a Barcelona i s’hi ha negat, aquest el diàleg que volen? 
 
O el Partit Socialista que ara ens fa un discurs, per cert, que no l’he trobat aquí a la moció perquè ens ha 
començat a parlar de federalisme i tampoc està per cap lloc ni respon al que ens està preparant, però el 
federalisme de forma asimètrica, que és el que ens hauria d’anar bé a nivell del nostre país, se’l creuen 
uns quants, i només cal començar a rascar una mica que ja veu que els seus, els propis seus del Partit 
Socialista tampoc estan d’acord en modificar la Constitució, més enllà del que puguin dir alguns dirigents 
ara de cop, per tant, ens trobem que ni uns ni altres han volgut mai dialogar ni han volgut mai pactar res 
per tal de tirar endavant. 
 
Per tant, nosaltres seguirem el camí, que és aconseguir tenir aquest Estat propi, que és aconseguir portar 
a terme un procés absolutament impecable, que és el que hem fet fins a dia d’avui, per tant, compartim 
la moció perquè donem aquest suport al nostre president i als membres del Govern. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, agrair el vot de tots els 
regidors que així ho hagin fet. 
 
Bàsicament i per tancar, en relació al diàleg jo penso que la porta del diàleg per part de Catalunya mai 
l’hem de deixar i fins al final d’aquest procés sempre, sempre hem d’estar oberts al diàleg perquè això, 
entre altres coses, dóna credibilitat a aquest procés a nivell internacional. 
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I, en segon lloc, també i sobretot aquesta moció anava en aquesta línia, el que demanàvem era rebutjar 
precisament aquestes querelles que s’havien president en contra del president i de diferents membres 
del Govern de la Generalitat, de manera simbòlica, que en el fons van en contra de tots aquells que van 
participar el 9N.  
 
Per tant, agraïm el vot favorable de tots els regidors i regidores que així ho hagin fet. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.  
 
Només per un tema del senyor alcalde. Jo tinc memòria i a la moció anterior, que feia referència a aquest 
tema, el senyor Monclús m’ha fet referència al nostre grup municipal, parlant de que diàleg, diàleg no se’l 
creia, per això he fet la “coletilla” o la “postilla” de fer-li referència a ell. Crec que ell ho ha entès. 
 
Mirin, independentment de la postura que tinguéssim davant la independència, el que nosaltres no 
recolzarem són aquestes maniobres del Partit Popular, això està clar, perquè entenem que no són viables 
en democràcia. 
 
Vostè, senyora Roigé, em diu per què parlo de federalisme. Doncs, perquè sí. Per què és tan escèptica? 
Per què és tan radical i escèptica en el tema que a Espanya no ho acceptaran? Bé, el Partit Socialista ja 
ho ha dit un munt de vegades i ho està reiterant. Miri, li vaig a dir també, a l’any 75 molts franquistes 
deien que els espanyols mai acceptaríem una democràcia aquí a Espanya, és així, és així. 
 
I per què no s’explica bé? Per què no es diu bé? Perquè ara el que hi ha, de moment, és un 
enfrontament, un xoc de trens en que aquí no hi ha solució ni per una banda ni per l’altra i, per tant, 
entenem que explicant bé allò que pot ser una solució, nosaltres entenem que el federalisme és el que 
dóna solucions a l’encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya. 
 
Sí que és cert que hi ha disfuncions en la Constitució però, evidentment, després de 35 anys de vigència 
de la Constitució, el que s’ha de fer és “subsanar” aquests “desencontres”. 
 
Per tant, agraïm als grups que ens han donat suport. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i 
I-ET-E (2); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA PER A LA CELEBRACIÓ D’UNA 
CONSULTA SOBRE EL MANTENIMENT D’APARCAMENTS A LA PLAÇA MOSSÈN SOL EN EL BARRI DEL 
RASTRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa Entesa per 
Tortosa: 
 
“ La plaça Mossèn Sol, eix vertebrador del barri del Rastre, és un dels espais públics més degradats de la 
ciutat. La seua remodelació estava contemplada en el Pla Integral del Nucli Antic de Tortosa (PINCAT) fa 
més de vuit anys en el marc de la Llei de Barris, impulsada pels governs d'esquerres tant a l’Ajuntament 
com a la Generalitat de Catalunya. 
 
L'any 2007, amb el canvi de Govern municipal, s'inicia una revisió de diferents projectes inclosos en el 
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PINCAT, entre els quals, la remodelació d'aquesta plaça del Rastre. 
 
Així, el nou Govern municipal va retirar aquest projecte del PINCAT amb l’argumentació que hi hauria una 
nova inversió: la construcció d'un aparcament soterrat, de 216 places, a través d'un contracte de gestió a 
una empresa privada vinculat també a la concessió de la zona blava del municipi. En aquest contracte 
s’incloïa el projecte d'urbanització de la plaça de Mossèn Sol. 
 
A finals de 2013, el Govern municipal, després de més de 3 anys d'haver aprovat aquest nou projecte 
d'urbanització de la plaça Mossèn Sol i d'aparcament soterrat, desvinculat del PINCAT, anuncia que no es 
durà a terme i el contracte corresponent queda resolt el 7 de gener de 2014 en un Ple extraordinari. 
 
El grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa, davant del fracàs de l’equip de Govern, en el Ple de 3 
de febrer de 2014, presenta una moció exigint al Govern, que d'acord amb la resolució del contracte 
esmentat, s’iniciï un nou procés per a la redacció d'un nou projecte d'urbanització de la plaça Mossèn 
Sol, tenint en compte que ja no hi haurà un aparcament soterrat i la muralla quedarà a vistes de la 
ciutadania. 
 
L'equip de Govern, en aquest Ple, rebutja la moció afirmant que aquest projecte d'urbanització de plaça 
de Mossèn Sol era el mateix, i per tant, no calia aprovar-ne cap de nou. La realitat, però, és que en la 
Comissió de Serveis al Territori, el passat 6 d'octubre de 2014, se'ns presenta el nou projecte 
d’urbanització, totalment diferent a l’aprovat en el 2010, en el qual se suprimeixen 36 de les 40 places 
d'aparcament en superfície existents en l’esmentada plaça. 
 
Atès que l’equip de Govern tenia previst construir un aparcament de 216 places com a solució a la 
problemàtica d'estacionaments del barri. 
 
Atès que hi ha moltes queixes ciutadanes un cop s’està coneixent el nou projecte d'urbanització que 
preveu la supressió de la pràctica totalitat dels aparcaments actuals de la plaça Mossèn Sol. 
 
Atès que no s'han tingut en compte les demandes del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa 
expressades en la Comissió perquè es rectifiqui i es tingui en compte que cal una plaça compatible amb 
la gent que viu al barri. 
 
Atès que la participació ciutadana hauria de ser una pràctica habitual en la presa de decisions 
importants d'un Ajuntament i una ciutat del segle XXI que vulgui aprofundir en la democràcia 
participativa. 
 
El grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa, proposa els següents acords en el Ple municipal: 
 
PRIMER - La realització d'una consulta ciutadana entre tot el veïnat del barri del Rastre perquè puguin 
expressar si estan d'acord o no amb el nou projecte d'urbanització de la plaça de Mossèn Sol que 
contempla l’eliminació de la majoria dels aparcaments de la mateixa. 
 
SEGON - En cas, que el resultat d'aquesta consulta, no avali l’actual projecte de la plaça de Mossèn Sol, 
realitzar els canvis pertinents perquè s'adapti a les necessitats i voluntats majoritàries del barri. 
 
TERCER - Traslladar aquests acords a l’Associació de Veïns del Rastre. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem aquesta moció 
per a que l’equip de govern realitzi una consulta sobre el manteniment de diferents aparcaments a la 
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plaça de Mossèn Sol, al barri del Rastre. 
 
En primer lloc, alguns antecedents per explicar perquè hem arribat a aquesta conclusió. La plaça de 
Mossèn Sol, que és la plaça principal del barri del Rastre, és una plaça que s’havia d’urbanitzar a partir 
de la Llei de barris i, concretament, del projecte del PinCat, ara ja fa molts anys. Una vegada 
Convergència i Unió va arribar al govern de la ciutat, va traure, i va ser una decisió correcta –jo no diré 
que no– o una decisió política, que aquesta plaça es rehabilités a través de la Llei de barris i que es fes a 
partir de vincular aquesta urbanització d’aquesta plaça a través de la concessió de la zona blava de la 
ciutat. 
 
És en aquell moment en que tothom recordarà que el Govern municipal de Convergència i Unió va 
anunciar que l’empresa que explotaria la zona blava de tota la nostra ciutat realitzaria un aparcament 
soterrat de 216 places en aquesta plaça de Mossèn Sol i que una vegada, evidentment, s’acabés aquest 
aparcament, urbanitzaria tota la plaça de nou, tenint en comte aquest aparcament soterrat. 
 
Les coses van anar com van anar i a principis d’aquest any, del 2014, finalment es va resoldre aquell 
contracte i, per tant, com hem dit moltes vegades des del nostre grup municipal, de pàrquing a la plaça 
del Rastre ni rastre, perquè l’aparcament soterrat ha passat a la història. No es farà aquest aparcament 
de 216 places i, davant d’això, el que vam reclamar des del nostre grup municipal és que de manera 
immediata es tornés a engegar el procés per elaborar un nou procés d’urbanització de la plaça del 
Rastre, tenint en compte que ja no hi havia un aparcament soterrat a baix i, per tant, no tenia res a veure 
amb les característiques anteriors. 
 
En aquest sentit vam presentar una moció el 3 de febrer del 2014, Convergència i Unió ens la va tombar 
dient que no, que la plaça continuaria amb el mateix projecte que sempre. Però la realitat és la que és i 
és que desprès, a l’octubre d’aquest any, finalment, l’equip de Govern ens ha presentat el nou projecte 
de plaça de Mossèn Sol, evidentment, tal i com dèiem nosaltres, tenint en compte que baix ja no es farà 
aquest aparcament. 
 
En aquest nou projecte el que acaba passant és que tots o pràcticament tots els aparcaments que hi ha 
en aquesta plaça desapareixen, només se’n mantenen 5 o 6 places i això, pensem des del nostre grup 
municipal, que és un problema. De fet també hi ha un malestar veïnal important en aquest barri, s’està 
iniciant des de fa uns dies una recollida de signatures per a que l’equip de Govern intenti canviar i 
mantenir el màxim d’aparcaments en aquesta plaça i, des del nostre grup ho hem manifestat en 
diferents ocasions, a les comissions pertinents, a la regidora, per a que s’intentin mantenir el màxim 
d’aparcaments possible. La contestació sempre ha sigut la mateixa: que no, que no i que no. 
 
Des del nostre grup municipal considerem que un aparcament al nucli antic és un tresor si volem un nucli 
antic on pugui viure la gent. I també sabem que d’aquí a poc s’inaugurarà l’aparcament soterrat del 
carrer Montcada i la zona verda, que també van ser reclamacions nostres, però entenem que és 
insuficient tant una com l’altra mesura. De fet, és tan insuficient que el mateix Govern, fa tres o quatre 
anys, defensava la creació dels dos aparcaments, el del carrer Montcada i també el de la plaça del 
Rastre, dels dos aparcaments soterranis. 
 
Arribats aquí, l’únic que ara volem demanar a l’equip del Govern, com a mínim, és que realitzi una 
consulta ciutadana a tots el veïns i veïnes del barri per poder expressar la seva opinió, si estan d’acord o 
no en que s’eliminin la majoria de les places d’aparcament de la plaça de Mossèn Sol. Si el resultat és 
positiu i estan d’acord, des del nostre grup municipal, evidentment, ho acceptarem tot i que no ho 
compartim, però si és negatiu, el que pensem és que l’equip de Govern hauria de rectificar i, per tant, 
intentar mantenir el màxim número de places, que és allò que venim demanant des del nostre grup 
municipal. 
 
Per tant, sotmetem a votació la realització d’aquesta petita consulta al barri del Rastre. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, poc 
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tenim que dir de la importància que té el barri del Rastre, o del barranc del Rastre, o del Vall. El barri que 
va ser el primer intent, no intent, realitat d’eixample aquí a Tortosa al 1864 i, a més, va ser seu del Pacte 
federal de Tortosa, que va intentar desenvolupar un sistema polític dins de Catalunya al 1869, cinc anys 
després.  
 
I també la part tan important que té la plaça Mossèn Sol o del Duc de Tetuan abans, quan el polític i 
militar O’Donnell se li va donar aquesta plaça com a nom. 
 
La plaça de Mossèn Sol és l’únic nucli integrador d’aquest barri i, en efecte, aquest barri ha sofert 
últimament una sèrie de vicissituds amb la seva reordenació urbanística i “equipamental” i, la veritat, 
doncs sí, són mancances que hi hauria que, d’alguna forma, intentar resoldre, intentar arreglar, cosa que 
en cert mode tot el carrer Montcada ja s’està arreglant i tot això, s’està intentant per part del Govern de 
l’Ajuntament. 
 
La proposta de fer una consulta, bé, la participació ciutadana per a nosaltres és fonamental i qualsevol 
sistema de participació o qualsevol forma de participació estem a favor d’ella. No obstant ull, perquè hi 
ha que instrumentalitzar bé la forma de fer una consulta, quines decisions o quins temes se sotmeten a 
una consulta, la importància d’aquests temes perquè, clar, si comencen a consultar tot el consultable, 
doncs bé, això serà un “desmadre”. Per tant, bé que la ciutadania..., no bé, és que ha de participar la 
ciutadania en els afers que la impliquen directament, si la forma de participació és consultar-li d’una 
forma directa perfecte, però bé, que s’instrumentalitzi de forma que realment sigui viable no per al barri 
en sí, sinó per a la ciutat i després per al Govern de l’Ajuntament. 
 
Nosaltres votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup se centrarà en el motiu de la proposta, que no 
és altre que fer una consulta per determinar si han d’haver més aparcaments o no a la plaça Mossèn Sol 
al nou projecte.  
 
Que quedi clar que ens sembla oportú fer participar a la ciutadania quan es tracta de projectes 
importants per a la ciutat. La setmana passada dèiem al Ple de pressupostos que, si més no, en temes 
d’inversions s’hauria de fer un pressupost participatiu.  
 
Per tant, comptar amb l’opinió i amb l’aval de la societat civil, i sobretot en aquest projecte, seria una 
forma de que el que s’acabi fent estigui ben valorat per la ciutadania perquè els ciutadans participen i 
deliberen. 
 
Ara bé, la pregunta que ens fem és: només tenen dret a participar els ciutadans del Rastre? Clar, 
nosaltres entenem, el nostre grup, que a una ciutat com per exemple Barcelona, que els de la part del 
nord de la ciutat, si es fa una plaça al sud de la ciutat, se sotmeti a votació de tota la ciutat entenem que 
no, però potser una ciutat com Tortosa hauria de poder delimitar-se bé qui té dret o qui hauria de 
participar. 
 
Tot i això, que s’hauria de reflexionar sobre això, votem a favor d’aquest procés que es demana que sigui 
participatiu. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, al nostre entendre el que ha passat a la plaça del Rastre és una mostra més de l’esgotament 
del Govern municipal, una més que se suma a altres actuacions municipals erràtiques com les piscines 
municipals o la polèmica de l’ampliació de la zona blava.  
 
Com molt bé ha recordat la moció, la remodelació de la plaça del Rastre ja estava contemplada en les 
obres de la Llei de barris, encara que el Govern municipal va decidir deixar-la en mans d’una empresa 
privada sota la promesa d’un pàrquing.  
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Però desprès de tres anys de falses promeses als veïns, finalment l’empresa va renunciar a fer el 
projecte, marxant cap a casa sense cap penalització i deixant novament la construcció de la plaça en 
mans de l’Ajuntament, per això l’Ajuntament ha de fer un projecte a corre-cuita, que sembla que es fa 
d’esquenes, sembla, als ciutadans i ciutadanes del barri i sense comptar amb ells.  
 
I és que no es tracta només de l’eliminació de les places d’aparcament. Això és pot arreglar si compleixen 
la promesa d’implantació d’una zona verda gratuïta al barri. Una zona verda que des de fa dos anys que 
van dir que farien i que, malgrat tot, li hem reclamat per activa i per passiva, encara no l’hem vist 
materialitzar.  
 
Creiem que aquesta moció va més enllà i demana una cosa molt senzilla: una proposta que des de fa 
temps l PSC a Tortosa ja fa temps que estem reivindicant: l’urbanisme participatiu. És a dir, que els veïns 
pugin participar en el disseny dels espais ciutadans on han de conviure, que no sigui només competència 
de tècnics o política, sinó també criteris de les mateixes persones que han de viure allí. 
 
Nosaltres reclamem que els ciutadans que finalment han de gaudir de la plaça puguin escollir si desitgen  
o no els estacionaments, si volen un parc infantil i moltes altres qüestions.  
 
I això és possible mitjançant un procés participatiu, tal i com defensa la moció presentada. Un procés 
participatiu en el que es puguin expressar tots els ciutadans que ho vulguin. Si el projecte gaudeix del 
beneplàcit dels veïns nosaltres el recolzarem. 
 
La moció tindrà el nostre vot favorable, però tot fa pensar que l’equip de Govern, tal i com va manifestar 
en el Ple passat de pressupostos, no està massa pel tema de la participació ciutadana. Tant de bo 
m’equivoqui, tant de bo m’equivoqui. 
 
Hem comprovat en reiterades ocasions com la voluntat de participació de l’equip de Govern de 
l’Ajuntament finalitza en el moment en que els ciutadans volen prendre decisions que aquells creuen que 
no els hi toquen. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo el primer que li 
preguntaria al senyor Jordan, o el primer que m’ha vingut al cap quan he llegit la moció és per què no han 
demanat una consulta en altres places de la ciutat que s’han tret aparcaments. I, com hem fet bastantes 
obres, tinc alguns casos així, a més, propers i dintre del mateix barri i tot, per tal de poder demanar una 
consulta. Miri, tenim per exemple la plaça de l’Absis, per què no ho va demanar?, allí hi havia bastants 
més cotxes que els que hi ha a la plaça Mossèn Sol. O la plaça Sant Joan, allí al costat també, per què no 
ho van demanar allí? O la plaça dels “farols”, la plaça Montserrat, que a dia d’avui s’estan fent les obres, 
també hi havia aparcaments i no n’hi hauran.  
 
No sé, no sé, suposo que és voler traure o crear un malestar allà on no l’hi ha i, per tant, voler generar 
crispació o generar malestar allà on no l’hi ha. Perquè en tot cas aquest projecte ha estat explicat i 
tractat, treballat amb l’associació de veïns del barri des del primer dia i, per tant, són ells els que estan 
d’acord amb el projecte i amb qui s’ha parlat en tot moment. 
 
Aquesta recollida de firmes potser és que l’ha instat vostè o algú i, per tant, no sé, en tot cas, quina 
signatura és però no és l’associació de veïns qui està fent aquesta recollida de signatures. 
 
I això, aquesta obra que ja està en licitació perquè ja ha sortit publicada i abans de final d’any 
procedirem a l’adjudicació, va lligada també a una reordenació de l’aparcament, que ja hem començat 
amb el carrer Providència reordenant-lo, i que quan estigui obert el pàrquing del carrer Montcada, que 
també estarà obert a final d’any, podrem tenir aquestes targetes que tenen aquesta zona verda que 
tenen a altres zones de la ciutat, com és la zona del Call Jueu i, per tant, els veïns tindran més facilitats 
per aparcar que les que tenen a dia d’avui, per tant podran aparcar en millors condicions que el que 
tenen a dia d’avui. 
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I aquella gent que vingui de fora, com als nuclis antics d’altres ciutats del nostre país, com succeeix a 
altres llocs, aparcaran, tindran una possibilitat d’aparcar a un aparcament, que és el que estem generant 
ara, poder tenir una alternativa per tal de poder aparcar. 
 
I clar, quan ens vinguin a dir, dient: és que és erràtic que ens deia, una actitud erràtica o d’esgotament, jo 
erràtic i esgotament ho consideraria el que van fer els anteriors governs, que no van fer absolutament res 
al barri del Rastre. Perquè aquest Govern si ha fet “algo” ha sigut fer tot el barri nou, des de la plaça Sant 
Joan fins al final del carrer del Vall, que comparteix amb el Rastre i el centre fins al carrer Montcada que 
també el comparteixen, fins tots els carrers de l’eixample del barri del Rastre. 
 
Jo sé que a la senyora Galiana li deu fer molta gràcia, però vagi a passejar pel Rastre i veurà que tots els 
carrers estan fets en aquests últims 7 anys. Per tant no sé, molta gràcia li deu fer o potser no ho coneix o 
no ha passejat prou i no sap que els carrers del Rastre estan tots fets per aquest Govern els últims 7 
anys. O potser li sap mal que estigui fet així. 
 
Per tant, nosaltres estem en procés, no farem una consulta perquè el que volen, igual que feia abans el 
Partit Socialista, és que no es faci l’obra, dilatar-ho, allargar-ho, no fem una consulta... Ara m’explicarà 
vostè per què no va demanar una consulta per la plaça de l’Absis o per la plaça Sant Joan. Estaria bé 
saber-ho també. 
 
I per tant, i l’últim, és dir-li: què creiem nosaltres? Amb el patrimoni. I què fem pel patrimoni a la plaça 
Mossèn Sol? Dons, deixar veure la muralla. Perquè ens estimem el patrimoni i considerem que és bo per 
a la gent del barri del Rastre i també per a la resta de visitants i ciutadans de Tortosa que puguin veure la 
muralla i, per tant, hi ha una part de la plaça que hi traiem els aparcaments, sí, és cert, traiem els 
aparcaments d’aquella part de la plaça i deixem la muralla a vistes. I, per tant, es podrà veure la muralla 
de la ciutat i podrem tenir aquesta muralla a vistes i tenir, gaudir d’aquest patrimoni. 
 
No és cert que estiguéssim parlant de que quedin 5 places al barri del Rastre, això a la plaça Mossèn Sol. 
Li vaig dir en comissió, no són 5 places. Li vaig dir que a dia d’avui són 12 places les que queden a la 
plaça, si vols les tornem a comptar perquè, a més, estan al projecte que vostè va venir a veure al 
departament d’Urbanisme i que jo mateixa li vaig ensenyar a la Comissió d’Urbanisme davant de molts 
dels que estem aquí asseguts. 
 
Per tant, creiem en el Rastre perquè es demostra només veure exactament com hem avançat el barri i tot 
el que s’ha fet al barri del Rastre, com s’ha actuat al barri del Rastre i tot el que s’ha fet allà, tots els 
carrers i totes les urbanitzacions noves que s’han fet, i continuarem treballant en el Rastre i on se’ns 
demani, sempre, com hem fet fins ara, en col·laboració amb l’associació de veïns i no demanant 
consultes estranyes que ningú ha demanat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, torno a veure la 
senyora Roigé nerviosa i això és bon senyal perquè vol dir que li sap mal el que li estic dient. Li sap mal el 
que li estic dient i per això es posa molt nerviosa. 
 
En primer lloc, agrair favorablement el vot de tots els grups municipals que entenen que les coses s’han 
de fer d’una manera diferent, a través de la participació, de la consulta ciutadana que és precisament el 
que no s’ha fet aquí en aquest cas. 
 
En segon lloc, no entraré a valorar tot el que vostès han fet, el que han deixat de fer, les subvencions que 
han rebut del Ministeri de “Vivenda”, de la Llei de barris, etc., etc., perquè ja sé que també els hi sap mal, 
perquè vostès només reconeixen la part que els hi interessa i no reconeixen d’on venien aquests diners 
d’aquest malvat tripartit i d’aquest Ministeri de “Vivenda” per part del Govern, en aquell moment 
socialista, que també jo no tinc problema en reconèixer-ho i que va permetre, entre altres coses, arreglar 
els carrers de l’eixample del barri del Rastre. 
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No entraré a parlar de la solució que vostès fan, és evident que la solució que vostès defensen és la 
pràctica eliminació de tots els aparcaments en aquesta plaça. Jo l’únic que demano és que deixin opinar 
a la gent del barri. 
 
També vostè em pregunta que per què ho dic a aquesta plaça i no ho dic a una altra. Jo li torno a fer una 
altra pregunta a vostè: per què vostès no feien un aparcament soterrat a la plaça de l’Absis? Perquè no 
feien un aparcament soterrat a la plaça de Sant Joan? Perquè no es pot. I perquè, evidentment, a la plaça 
del Rastre era el lloc on es podia fer. Si vostès fa uns anys defensaven la necessitat de fer un aparcament 
soterrat de 216 places a aquest indret, a la plaça Mossèn Sol, és evident que jo ara com a mínim reclami, 
ja que no el fan i que han fracassat, que intentin mantenir el màxim número d’aparcaments en 
superfície, i això també és totalment compatible amb que la muralla del segle XIV es pugui veure. 
 
Són visions diferents, no passa absolutament res, però el que jo aquí estic reclamant  no és entrar en el 
debat. Jo ja sé que vostès tenen el rodet de la majoria absoluta i que cada vegada que els hi he dit que 
intentin mantenir el màxim número de places en aquest aparcament m’han dit que no i vostès han tirat 
pel dret. Jo ara el que els hi reclamo és una cosa més senzilla: que intentin fer una consulta ciutadana 
perquè el dret a decidir no és només el dret a decidir el futur del nostre país a nivell de Catalunya, que jo 
sóc el primer que el defenso, també és el dret a decidir coses bàsiques com una plaça que, de modificar-
la com la modificaran, marcarà per a sempre aquest barri. Perquè ja he dit que un aparcament al barri 
antic o al barri del Rastre és un tresor, i eliminar tots els aparcaments que vostès volen eliminar al meu 
entendre és un error. 
 
Per tant, vostès avui aquí el que neguen és el dret a que tots els veïns del barri del Rastre puguin votar i 
jo, com no puc de cap altra manera, lamento la seva actitud. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, jo demano la 
paraula per un tema que ara li exposo.  
 
Primer, per a remarcar o ressenyar el que la consulta, bé, és una forma de participació ciutadana que 
s’ha de saber instrumentalitzar. 
 
Però segon, vull ficar en valor la reflexió del senyor Monclús quan diu qui ha de votar, eh, qui ha de votar. 
Una cosa és com i l’altra qui. Vostè ha dit una cosa que demostra que vostè està molt assenyat i molt 
encertat quan diu: si han de votar sols els ciutadans del Rastre o si els ciutadans de tota Tortosa. Això 
està molt assenyat i jo li demano que ho extrapoli al contenciós, podem dir, que hi ha entre Espanya i 
Catalunya. Qui ha de votar? Sols els catalans hem de votar o ha de votar tot el país? Molt assenyat i molt 
encertat, senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Això va en conceptes. Jo entenc que si s’ha de fer una plaça al 
Rastre no ha de votar, per dir algo, la ciutat de Figueres. I el mateix apliqueu a Espanya i a Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidors i regidores, sí que em sap 
greu, em sap molt mal, senyor Jordan. Em sap molt mal que no es valori el que s’ha fet per aquest Govern 
municipal al barri del Rastre. I em sap molt mal que no es valori totes les urbanitzacions i les places i els 
carrers que s’han fet al barri del Rastre, que s’ha fet tot el barri nou. 
 
I el tripartit no, senyor Jordan. Va ser una esmena de Convergència i Unió als pressupostos generals de 
l’Estat presentada per nosaltres, no presentada pel seu grup, qui va fer possible que hi hagués aquesta 
partida al pressupost per tal de poder terme la rehabilitació i urbanització de l’eixample del Rastre, amb 
tots els carrers nous. 
 
I ens diu “són visions diferents”. Sí. La visió nostra és tenir una plaça per al barri on s’hi puguin 
desenvolupar activitats, una plaça gran, una plaça on els veïns puguin fer-hi coses, on tinguem la muralla 
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a vistes, i el seu és una plaça amb cotxes, és la diferència d’alternatives. 
 
O també, tenint en compte que tenim resolt l’aparcament per als veïns i estaran millor del que estaven 
ara i podran aparcar, que ara no poden aparcar. Perquè si ara van allà, els veïns no podran aparcar a 
aquestes hores. En canvi, de l’altra manera tindran una targeta que podran aparcar perquè tindran 
aparcaments guardats per a ells. I ens diu: sí, són visions diferents. Sí, visió de no haver fet res mai al 
Rastre i d’ara haver actuat en tots els carrers del Rastre. 
 
I acabo, si no m’al·ludeixen més, dient-los que em sap molt mal també que es banalitzi sobre una 
consulta del nostre país, per decidir el futur polític del nostre país i des d’Iniciativa o des del Partit 
Popular se’ns estigui comparant el dret a decidir, a poder decidir una plaça que s’ha consultat amb 
l’associació de veïns, que s’ha explicat a l’associació de veïns, ens la comparin amb el procés que està 
vivint el nostre país a dia d’avui. Jo els hi demanaria una mica de respecte per la situació i que no facin 
demagògia en aquest sentit perquè no pertoca. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc jo no he 
dit en cap moment que no valoro tot el que s’ha fet durant els darrers anys, per tant, no digui coses que 
jo no he dit perquè a això se’n diu mentir. I vostè està molt acostumada a mentir i hauria de començar ja 
a deixar de mentir. 
 
En segon lloc, jo he dit que aquestes obres que s’han fet són, en part, per la Llei de barris que, li agradi o 
no, les va aprovar el Govern d’esquerres de la Generalitat. I pel que fa als carrers del que és l’eixample 
del Rastre, a través d’una subvenció del Ministeri de “Vivenda” del Govern central i, evidentment, 
l’Ajuntament també ho va fer. 
 
Vostès el que volen és ficar-se totes les medalles, però atacar a les administracions superiors si no estan 
governades per Convergència. I jo el que dic és que s’ha de reconèixer el que ha fet l’Ajuntament, mani 
qui mani, però també s’ha de reconèixer d’on han vingut els recursos. 
 
El nostre model no és el que ha dit vostè: una plaça plena de cotxes. El nostre model és fer compatible 
una plaça entre que puguin viure els veïns i veïnes, que puguin fer activitats i, per tant, això vol dir que de 
totes les places d’aparcaments que en aquests moments hi ha, evidentment nosaltres no diem que s’han 
de mantenir totes, però el que tampoc diem ni estem d’acord és que s’han d’eliminar pràcticament totes. 
 
També ja li he dit que considero insuficient les mesures de la zona verda i, a més a més, tenint en 
compte que aquell ha de ser un barri de futur a la nostra ciutat, on volem que hi vingui gent a viure i que 
hi ha molts d’habitatges buits. I si ha de venir molts gent a viure, si ens ho creiem, és evident que els 
aparcaments faran falta. 
 
Per acabar, més enllà dels diferents models que uns i els altres defensem en aquesta plaça, jo el que 
aquí estic demanant no és que vostès em donin la raó en el meu model, estic demanat “algo” tan simple 
com que els veïns i veïnes del Rastre puguin opinar sobre si estan d’acord en que l’equip de Govern 
elimini la majoria de les places d’aparcament d’aquest indret de la plaça de Mossèn Sol. I vostès avui 
aquí estan votant en contra de que puguin expressar, el veïns i veïnes, la seva opinió, quan hi ha molta 
gent que està totalment en desacord d’aquesta mesura. 
 
I jo no banalitzo res, senyora Roigé. Vostès sí que banalitzen el dret a decidir dels veïns del Rastre en 
aquesta consulta. Jo el que crec és amb el dret a decidir el futur del meu país, però també les coses 
quotidianes com la realització d’una plaça que ha d’afectar a tots els veïns que vivim allà i, sobretot, que 
no és una cosa que durarà un o dos anys, sinó que durarà durant molts anys. 
 
Per tant, reitero, lamento la seva actitud de votar en contra de deixar expressar als veïns i veïnes del 
Rastre. Moltes gràcies. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Segurament, com van fer molt poques obres quan vostès 
governaven i vostè era càrrec de confiança del Govern, no van poder sotmetre-les a consulta ciutadana 
però, tot i això, li demanaria que me’n digués una. Només una de consulta ciutadana que van fer quan 
vostès estaven governant. 
 
I si tanta influència tenien a Madrid quan governaven, per què no ho van demanar també el que ens 
arreglessin el barri del Rastre? Perquè ho va demanar Convergència i Unió amb una esmena i, per tant, 
no enganyi. 
 
I, en tot cas, si algú ha enganyat ha sigut vostè, tant en aquesta moció com a l’anterior respecte al que 
està sentint, el que està dient o el que estant fent la diferent gent. Tot i això, no es preocupi que al final ni 
vostè ni jo jutjarem qui ha mentit o ha deixat de mentir, sinó la gent de Tortosa qui valorarà què s’ha fet o 
deixat de fer al barri del Rastre, al nucli antic de la ciutat. 
 
I ens acaba dient: és que nosaltres volem que vingui gent a viure i volem un nucli antic on vingui la gent a 
viure. Sí, nosaltres també. Jo crec que és molt fàcil de saber això perquè, al final, els fets són els que es 
demostrin i, per tant, agafi i miri com estava el nucli antic i com estava el barri del Rastre quan vam  
entrar a governar ara fa 7 anys i digui’m si hi ha més qualitat de vida, si hi ha més negocis oberts, si la 
gent viu millor, si la gent viu pitjor, quins carrers estan fets i quines urbanitzacions estan fetes, quines 
places hi ha noves, miri-s’ho tot, passegi una mica pel nucli antic, vagi pel carrer Montcada que ara s’està 
fent, miri totes les obres que s’han fet al Rastre, passegi pel carrer Callao, passegi pel carrer Méndez 
Núñez, per la plaça Sant Joan i, a partir d’aquí, em diu si abans es vivia millor que ara al nucli antic de la 
nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora Roigé, en primer lloc dir-li que no m’he de passejar 
perquè jo visc al nucli antic i, per tant, a partir d’aquí ja es pot imaginar que conec tot el que vostè diu. 
 
En segon lloc, torno a reiterar que jo valoro totes les obres que s’han fet durant aquests últims anys al 
barri antic de Tortosa i al barri del Rastre, unes obres que les ha fet aquest Ajuntament d’acord i gràcies 
a diferents lleis aprovades per la Generalitat governada pel tripartit, la Llei de barris, que jo ja sé que els 
hi sap molt de mal però és que amb Jordi Pujol coses en van fer, però de Llei de barris cap ni una i, per 
tant, jo no entraré a valorar “algo” que ja estic dient que ho estic reconeixent. Però jo no reconec només 
per una part, sinó que reconec per totes les administracions implicades, perquè penso que és el que ha 
de ser de manera honesta. 
 
En segon lloc, jo no he enganyat en res i, per tant, la consciència tranquil·la. La que enganya és vostè en 
segons quines coses diu. 
 
Em tornen a traure el del càrrec de confiança. Ja entenc que quan les meves intervencions els hi fan mal, 
l’únic argument que tenen és el de càrrec de confiança. Però sap que passa?, que vostè em diu: és que 
vostès no van fer res. Doncs miri, precisament des de l’àrea de Joventut, quan jo era cap de Joventut es 
va fer un procés de participació ciutadana, que mai s’ha fet, mai, en aquest Ajuntament, per a que tots 
els joves poguessin opinar sobre quines polítiques de joventut volien aplicar. Un procés de participació 
ciutadana on van participar més de 1000 joves, per tant, aquest argument ja l’hauran de començar a 
eliminar. 
 
I torno a acabar sobre el que realment és important i és el que vostès volen negar. Jo el que avui demano 
aquí és que l’equip de Govern de Convergència i Unió deixi opinar lliurement a tots els veïns del Rastre i 
del nucli antic sobre un fet que no agrada a moltíssima gent, que és que s’eliminin la pràctica totalitat de 
les places d’aparcament a la plaça de Mossèn Sol. I vostès avui, amb el rodet de la majoria absoluta, una 
vegada més han tombat una proposta del nostre grup municipal constructiva, quan des del nostre grup 
municipal ja els hi vam dir que rectifiquessin aquesta remodelació, en aquest sentit, dels aparcaments. 
Moltes gràcies. 
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*-*-* 

 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), PSC (3), ERC (2) i PP 
(1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA 
REPARACIÓ DEL FERM DE LA RAMBLA DE FELIP PEDRELL DES DE L’AVINGUDA LLEIDA FINS A LA PLAÇA 
DE LA PAU. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que la Rambla de Felip Pedrell constitueix una de les artèries principals de la ciutat, ja que uneix el 
barri de Remolins, amb el barri del Temple. 
 
Atès que aquesta avinguda té una importància estratègica pels desplaçaments dels ciutadans de Tortosa 
i la via d'accés de molts camions cap a les cooperatives de Bítem. 
 
Atès que en l’actualitat el ferm d'aquesta artèria es troba en molt mal estat de conservació i els 
desperfectes que hi ha són perfectament visibles pels conductors i vianants i es poden constatar. 
 
Atès que aquest deficient estat de conservació es més evident entre la zona compresa entre l’antic Pont 
del Tren, a l’alçada del carrer Argentina, fins a la placa de la Pau. 
 
Atès que no s'ha reparat el ferm ni s'ha asfaltat aquesta via 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 
aquells conductors que l’utilitzen habitualment. 
 
Atès que estem parlant d'un indret de la ciutat amb situat al centre de la ciutat i per tant amb un cert 
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 de l’Eixample Antic i de la resta de barris de la ciutat pateixen el mal estat de 
la via des de fa temps, ja que el mateix vial dóna servei al Mercat municipal, essent  una zona de molt de 
pas. 
 
Atès que l’estat en el que es troba la via 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 tractar de potenciar la nostra imatge. 
 
Atès que després de conèixer les queixes veïnals i usuaris, i haver-nos personat en la mencionada via per 
comprovar in situ la veracitat dels fets s'han pogut constatar les deficiències, s'adjunten algunes 
fotografies de l’estat de les mateixa. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
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PROPOSTA D'ACORD 
 
Únic. Que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa sol·liciti a l’equip de Govern que s'inicien de forma urgent les 
tasques de reparació del ferm de la rambla de Felip Pedrell entre l’avinguda Lleida i la plaça de la Pau, 
per tal d'evitar accidents.“ 
 
 

*-*-* 
 
 
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 Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, presentem aquesta moció per denunciar l’estat de deteriorament del ferm de la rambla Felip 
Pedrell, entre l’avinguda de Lleida i la plaça de la Pau.   
 
Com vostès saben, la rambla Felip Pedrell representa una via fonamental en les comunicacions de la 
nostra ciutat, constituint un dels llocs naturals d’accés al Mercat o al barri de Remolins.  
 
Avui en dia aquest tram d’aquesta via es troba en un pèssim estat de conservació. Els desperfectes que 
hi ha són perfectament visibles i són constatats per les persones que la utilitzen. És molt preocupant 
aquest estat lamentable de conservació i un bon exemple del que està passant a molts altres carrers i 
barris de la ciutat.  
 
Des del PSC de Tortosa, fa més de dos anys que denunciem el deficient estat de conservació de places, 
voreres i carrers de la nostra ciutat. I els hi hem dit fins a la sacietat que aquest estat de conservació 
transmet una imatge negativa, al nostre entendre, no només als tortosins i tortosines sinó a les persones 
que ens visiten, perjudicant el comerç i el turisme en un moment econòmic en que hauríem d’apostar per 
potenciar la nostra imatge.  
 
És evident que no s’ha fet cap tipus de manteniment d’aquest asfaltat  des de fa molt de temps, el que 
cada dia fa que s’empitjori el seu estat. Això comporta un estat que preocupa no només als veïns del 
barri sinó a totes aquelles persones que la utilitzen habitualment o diàriament, en veure que en ple 
centre de la ciutat tenim una artèria principal plena de clots i de bonys.  
 
Avui, una vegada més, tornarem a reclamar a l'alcalde que faci possible, de forma urgent, que redacti un 
pla integral de manteniment de la via pública i reposició del mobiliari urbà amb la finalitat de donar 
solucions als greus problemes de manteniment de la ciutat. Un pla anual que vostès havien promès en el 
seu PAM i que no s'ha realitzat. El manteniment de la via pública hauria de ser, al nostre entendre, una 
de les nostres prioritats, no només d’aquest Ajuntament sinó de tots els tortosins i tortosines. 
 
També els hi demanem que reparin de forma urgent el ferm d’aquest carrer, aprofitant que en les 
properes dates disposaran, segons va manifestar el regidor de Serveis, altre dia a la comissií, un camió 
per fer “remiendos” i asfaltar algun tram de carrer.  
 
Avui, en aquest plenari, tornem a recordar de la importància de mantenir els espais públics que tenim. 
Aquest dèficit de manteniment comença a ser molt preocupant perquè, encara que ho neguin, la ciutat 
està cada cop més bruta i més descuidada. I des del seu l’equip de Govern creiem que no s’hi posa 
remei, només fa falta donar una volta per la nostra ciutat per a veure la evidència 
 
Tortosa és la nostra ciutat i amb la rambla Felip Pedrell no estem donant una imatge de ciutat moderna, 
eficient, que valgui la pena viure. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament serà a favor de la moció. 
 



-  Pàg. 68 / 77 -           JACE / sbh 
  

Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, una vegada més es 
torna a debatre al nostre Ajuntament algun tema relacionat amb la via pública, i en aquest cas sobre una 
avinguda que és un dels eixos principals de la nostra ciutat, que transcorre per la vora del riu Ebre i, com 
diu aquí, va des de l’avinguda Felip Pedrell a l’altura aproximadament del Mercat Central. 
 
Una avinguda que està en un estat absolut de deixadesa i que, evidentment, això encara s’agreuja més 
quan és una de les més transitades de Tortosa. 
 
Per tant, reiterant com sempre, nosaltres pensem que cal actuar i que cal actuar tenint un pla d’actuació 
municipal en relació al manteniment públic, cosa que no existeix i, per tant, votarem a favor, com no 
podia ser de cap altra manera. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El posicionament del nostre grup municipal és que votarem 
a favor de la proposta que vostès porten. 
 
I, no obstant, el que volem ressaltar és que no només és aquest carrer el que està d’aquesta manera, 
n’hi ha molts més de carrers a Tortosa que necessiten una bona rentada de cara. No només potser una 
rentada de cara, “algo” més. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, de nou el senyor Roig 
ha degut sentir campanes i el que ens fa és portar una moció “d’algo” que ja es porta a terme i que ja 
s’ha explicat en pròpia comissió. 
 
En comissió se’ls hi va explicar que al llarg d’aquest mes de desembre aniríem a procedir a actuar en 
diferents espais de la nostra ciutat, arreglant el ferm d’aquells carrers que més ho necessitaven. I en 
aquest sentit, aquesta mateixa setmana, exactament demà, comencen les obres de reposició del ferm de 
tota la plaça Joaquim Bau, també del carrer Mas de Barberans, aprofitem també en aquest carrer, a més 
a més d’arreglar el ferm, de distribuir la circulació i l’estacionament per tal d’habilitar el carril bici que 
uneix els instituts de l’Ebre i l’Institut Bau amb el pont del tren, amb l’antic pont del tren, per tant també 
hi haurà un nou circuit i més quilòmetres de vial. A partir de mitjan setmana començaran al barri del 
Temple la reposició del ferm als carrers Rierol de Caputxins, al carrer Montserrat Viladrich, al carrer 
Lamote de Grignon, també s’hi està actuant en altres àmbits del Temple com vostè ja sap, i també amb 
la realització d’aquestes intervencions hi anirà també lligada aquesta intervenció a les zones més 
desgastades de l’avinguda Felip Pedrell, concretament a la zona que va entre el carrer Argentina i la 
plaça Barcelona, que és la zona més deteriorada. 
 
Per tant, a banda del que ens ha demanat, fem això i una miqueta més, vull dir, anem a fer més carrers, 
aquells carrers que estan pitjor de la nostra ciutat, al barri del Temple, al centre i en aquest cas també al 
barri del Ferreries. 
 
Per tant, no entenem que ens porti a terme aquesta moció. Bé, suposo que ha degut sentir que anem a 
fer a”algo” i, per tant, vol dir que s’ho apunta com a que ho fa a petició seva però clar, evidentment, una 
cosa que es comença aquesta setmana, a petició seva no deu de ser, sinó que ja estava planificat per la 
regidora de Serveis. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Miri, tocar campanes cap. Jo vaig presentar aquesta moció abans de que el senyor Domingo Tomàs 
informés que anaven a fer unes reparacions. I vaig preguntar, i evidentment aquesta no constava. 
 
Però miri, miri, miri, això és així de cert i tinc apuntades en aquesta llibreta el que em va respondre, i els 
regidors del Govern i no del Govern que estaven en aquella comissió poden dir el que jo estic dient en 
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aquest moment que, com va dir l’altre dia el senyor alcalde, jo no menteixo i no menteixo. A veure, miri, 
això surt d’una demanda ciutadana de gent que utilitza aquell tram i ens ha dit que està fatal. I no només 
entre el carrer Argentina i la plaça Barcelona, els clots de davant del mercat són grans i grans, senyora 
Roigé, i grossos eh, i grossos, davant del mercat, que semblar ser que no sé si entraran. Per tant, no 
vingui dient això. Surt d’una proposta ciutadana, de gent que ens ho ha dit i així vam fer la moció. 
 
Una vegada més, vostès fan això típic, no?, de dir: mira, ell ens ho ha dit però nosaltres ja pensàvem fer-
ho i, d’amagatotis, ara ho faran. Molt bé. 
 
Però miri, li dic el mateix que amb les escales de l’hospital, que si ho fan benvingut sigui, que és l’objectiu 
de la nostra moció. 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 d’I-ET-E (2), PSC (3), ERC (2) i PP 
(1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
19 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A QUE ELS 
APARCAMENTS PÚBLICS DE LA PLAÇA ALFONS, PLAÇA DEL CARRILET I EL FUTUR PÀRQUING DEL CARRER 
MONTCADA OFEREIXIN LA PRIMERA HORA D’ESTACIONAMENT GRATUÏTA ALS CLIENTS DEL COMERÇ 
LOCAL DURANT LA CAMPANYA DE NADAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que la ciutat de Tortosa sempre ha estat un referent comercial comarcal que disposa d'una gran 
xarxa d'establiments de tot tipus entre la que s'inclou un potent Mercat municipal de queviures. 
 
Atès que segons ens han manifestat de forma reiterada molts comerciants, l’actual crisi econòmica esta 
afectant de forma directa a molts ciutadans i ciutadanes el que provoca que molts dels establiments 
comercials de Tortosa hagin patit un greu daltabaix de clients. 
 
Atès que les festes nadalenques representen un gran impuls per al comerç local, ja que en alguns 
establiments representen un percentatge elevat de les seves vendes anuals. 
 
Atès que des del PSC de Tortosa apostem per la nostra xarxa comercial, ja que la mateixa constitueix un 
jaciment d'ocupació molt important per a la ciutat gràcies al gran nombre de comerços i d'altres 
establiments que es beneficien del mateix com ara els dedicats a la restauració. 
 
Atès que creiem necessari donar facilitats als possibles visitants, usuaris i compradors dels comerços i el 
mercats, especialment al voltant de les festes nadalenques, ja que és precisament en aquest quan més 
s'incrementa el trànsit a la ciutat, i quan més costa trobar aparcament. 
 
Atès que des del PSC de Tortosa considerem que l’Ajuntament s'hauria d'implicar de forma més efectiva 
en potenciar la promoció comercial de la ciutat. 
 
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 
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Primer - Que l’Ajuntament de Tortosa ofereixi la primera hora d'estacionament de vehicles als 
aparcaments municipals de la plaça Alfons, de la plaça Carrilet i del carrer Montcada (si aquest està en 
funcionament) de forma gratuïta als clients dels comerços locals i del Mercat municipal durant la 
campanya comercial de Nadal que inclou des del dia 6 de desembre de 2014 a l'11 de gener de 2015. 
 
Que aquesta mesura hauria de fer-se sense que això impliqui cap cost per als comerciants i paradistes 
del Mercat, per assumir-ho el propi Ajuntament, emprant l’operativa que els tècnics municipals considerin 
més adient, com per exemple segellant un tiquet de compra o donant una targeta per introduir en les 
maquines recaptadores. 
 
Segon - Que s’efectuï' una campanya informativa d'aquesta mesura en els mitjans de comunicació locals 
per tal d'arribar a la població de la ciutat amb la intenció d'afavorir el comerç en les dates nadalenques. 
 
Tercer - Que es comuniqui el present acord, de forma telemàtica, a la Federació Comercial i de Serveis de 
Tortosa, així com a les diferents agrupacions i associacions de comerciants del municipi, així com a la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. “ 
 
 

*-*-* 
 
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 Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, portem aquesta moció al plenari sense ànim de buscar, i ho dic així, enfrontaments, sinó amb 
una intenció única d’aportar una iniciativa que creiem que pot ser positiva per a la nostra ciutat.  
 
Portem aquesta iniciativa al plenari perquè ens ho han demanat diferents comerciants de la ciutat que 
estan realment molt preocupats pel tema de l’aparcament al centre comercial.  
 
Portem aquesta iniciativa a aquest plenari perquè creiem en el comerç de Tortosa i en la seva força com 
a principal activitat econòmica de la ciutat i generador de molta ocupació i beneficis per a la ciutat. 
 
I la portem en aquest plenari perquè realment ens sembla una bona proposta encara que, com en moltes 
ocasions, intuïm el vot en contra de l’equip de Govern, però “ojalà” avui m’equivoqui. 
 
Hem reconegut en diversos plens que l’equip de Govern ha portat a terme diverses iniciatives respecte al 
tema de l’aparcament a la nostra ciutat. Tot i la seva voluntat, algunes d’aquestes iniciatives no han 
estat encertades, al nostre entendre, i han estat un absolut fracàs, i mostra ha estat l’ampliació de la 
zona blava al Temple i els dissabtes i tardes a Ferreries. 
 
Com tots sabem, l’ampliació de la zona blava, amb una rectificació feta tard i malament, al nostre 
entendre és un dels grans errors del govern municipal de Convergència i Unió. 
 
Igual que el pàrquing del Carrilet, el qual, per a nosaltres, ha estat un absolut fracàs i que mai hem sentit, 
per part del Govern, defensar-lo. Aquest pàrquing que presenta una imatge fantasmal per la seva 
escassa ocupació. Un fracàs que tard o d’hora haurà d’assumir el Govern municipal.  
 
Per últim, han estat un fracàs també les campanyes de tolerància zero basades en denunciar 
indiscriminadament els cotxes mal aparcats al l’hospital. Una campanya que, per cert, ha estat un 
enorme fracàs, ja que els vehicles continuen aparcant a les voreres, el que porta a pensar per a alguns 
usuaris que no era més que un afany recaptatori. 
 
Davant d’això, el PSC hem portat en aquest plenari un seguit de propostes per afavorir l’estacionament a 
la nostra ciutat. Un conjunt de propostes que una darrera l’altra han estat rebutjades pel Govern de 
Convergència i Unió.   
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Així, els hem demanat, reiteradament, eliminar de forma immediata l’ampliació de la zona blava, i ens 
van dir que no. 
 
Els hem demanat, reiteradament, la creació de zones verdes en diferents barris. En aquell moment van 
dir que no i després ho estan fent. 
 
Els hi hem demanat, reiteradament, que els pàrquings municipals disposin de lloguers a preus baixos, 
per als veïns, i ens van dir que no. 
 
Els hi hem demanat, reiteradament, emplaçaments gratuïts o lliures per a bicicletes en condicions de 
seguretat, i ens van dir que no.  
 
Cap de les nostres propostes ha estat, en matèria d’aparcament, aprovada pel Govern municipal. Perquè  
suposo, com ens ha dit moltes vegades, que en aquest tema la senyora Roigé ens ha dit que ho han fet 
molt bé i que a Tortosa no hi ha un problema d’estacionament. 
 
Bé, avui presentem una moció per demanar que a la campanya de Nadal, la primera hora 
d’estacionament de vehicles als pàrquings municipals del Carrilet, plaça Alfonso i Montcada, quan entre 
en funcionament, sigui gratuïta per als clients que realitzin les seves compres de Nadal a les botigues de 
Tortosa, sense que això impliqui cap cost per als comerciants. 
 
Les vendes de Nadal són importants pels nostres comerciants, de fet són una campanya que moltes 
vegades sol salvar la temporada.  
 
I paral·lelament els vehicles i el trànsit es multipliquen en aquestes dates. No podem oblidar que Tortosa 
sempre ha estat un referent comercial però que en últims temps ha perdut, moltes vegades per 
l’aparcament, molts clients. 
 
Des del PSC apostem per la revitalització del comerç. Donar facilitats per aparcar als compradors ajuda 
als nostres comerciants que amb prou feina poden mantenir el seu negoci.  
 
Pensem que aquesta proposta compleix un doble objectiu: afavorir l'afluència de públic i enfortir alhora 
als comerciants, essent a més una proposta, evidentment, temporal.  
 
Esperem que la nostra proposta sigui recolzada en bé del comerç de Tortosa. Moltes Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, nosaltres 
estem d’acord amb el fons d’aquesta moció que, bé, que és facilitar al comerç el seu desenvolupament i 
en dates tan significades com són les de Nadal, Reis, cap d’any, etc., no? I una forma, entre altres, és 
facilitant l’aparcament dels cotxes dels compradors que vénen aquí.  
 
Això de facilitar l’aparcament té moltes fórmules, no? Aquí vostès en proposen una, però també n’hi ha 
d’altres, com per exemple rebaixar de forma lineal les tarifes dels aparcaments durant l’etapa de Nadal, 
tampoc és que sigui d’això. O, simplement, per un tiquet d’aparcament donar un tiquet de compra o al 
revés: per un tiquet de compra donar un tiquet d’aparcament, amb una intenció molt clara: millorar la 
mobilitat per aparcar, facilitar l’aparcament del cotxe, també afegir un nou atractiu a l’oferta d’oci , a 
l’oferta de restauració i a l’oferta comercial o descongestionar, en el seu cas, alguns pàrquings, com pot 
ser el de la plaça d’Alfons XII, o no. En tot cas, nosaltres estem plenament d’acord. 
 
Vostè ha recordat un tema que nosaltres ja fa molt temps vam plantejar aquí com a complementari de la 
zona blava, que és la zona verda, que és una solució del millor que pot haver-hi, sobretot per als veïns de 
Tortosa, que són els que a nosaltres ens interessa, però també d’alguna forma per al comerç de Tortosa, 
ja que la zona verda també té el seu aspecte de facilitar l’aparcament de la gent que ve de fora. 
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Per tant, a nosaltres doncs, si, ens pareix molt bé. Ho diem sempre, el que és bo per a Tortosa és bo per 
a nosaltres i votem a favor aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, ho hem debatut moltes 
vegades que un dels problemes que hi ha a la nostra ciutat és el de l’aparcament i no crec que 
descobrim res. S’han fet moltes coses, però cal continuar fent moltes més actuacions en aquest sentit. 
 
I, per tant, aquesta proposta d’oferir durant la primera hora d’estacionament una gratuïtat a tota la gent 
que vingui a comprar a Tortosa ens sembla una idea positiva, una bona idea que facilitaria l’aparcament, 
que cridaria l’atenció i que segurament faria que generés més activitat econòmica per al nostre comerç, 
que és un dels nostres principals sectors econòmics. 
 
A més, a més, no cal dir que en altres llocs això ja s’està fent, en altres ciutats amb molta tradició 
comercial i, per tant, com és una proposta en positiu per a Tortosa i per al comerç, la votarem 
favorablement.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició també és de votar a favor de la moció que 
han presentat, perquè és defensar el comerç de la ciutat i Tortosa és una ciutat, entre altres coses, de 
comerç i de serveis. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Al senyor Roig, primer que res, sis 
mocions hem aprovat avui, senyor Roig. Ho dic perquè com va dient que no hem aprovat res, li recordo. 
Torni-les a comptar. 
 
El senyor Roig ens porta al Ple, ens torna a portar al Ple una moció d’anar gastant. Anar gastant com 
quasi totes les mocions que ens presenta, o totes les mocions que fan referència a Tortosa, les que no 
són de gastar tenen a veure amb fora de Tortosa, sense dir-nos d’on traurà els recursos ni què és allò que 
deixarem de fer o què és allò que canviarem respecte al que tenim previst. 
 
Pel que fa a la nostra actitud vers a les associacions de comerciants, és d’absoluta col·laboració amb la 
Federació, amb les associacions per tal de poder tirar endavant la ciutat i el comerç de la ciutat. I, per 
tant, li dic com abans li deia al senyor Jordan, miri com estava el comerç, miri com estaven les 
associacions, la Federació, que no existia, i miri com està ara  després d’aquests anys de govern, i com 
funcionaven les relacions entre el Govern municipal llavors i com funcionen les relacions amb el Govern 
municipal actual. 
 
I, per tant, el que es fa amb les associacions de comerciants, amb la Federació, es fa conjuntament amb 
ells i són ells els que acaben decidint també quines accions creuen prioritàries portar a terme per tal de 
reactivar el comerç a la nostra ciutat. 
 
Ens ha dit, ens parla d’uns aparcaments soterrats. Jo també li voldria preguntar que ens digués quins 
aparcaments soterrats, d’aquests tres aparcaments soterrats que s’estan fent a la ciutat, que està vostè 
tractant a la moció, d’aquests tres aparcaments quants n’ha fet el Partit Socialista, aquesta aposta. Cap 
ni un, exactament ni un. 
 
I també li vull recordar que al pressupost del 2015, aquest pressupost tan dolent que vostès van votar en 
contra, s’està duplicant l’aportació la promoció del comerç de la nostra ciutat, duplicant respecte 
l’anterior, per tant, una aporta ferma per part d’aquest Govern per al comerç de la nostra ciutat. 
 
I per tant, i vaig acabant, ens torna a portar mocions de gastar, de gasta, de gastar i d’ingressar menys i 
menys i menys cada vegada. A més, els hi recordo que ens volia portar una proposta de moció que reduïa 
3 milions d’euros els ingressos que generàvem l’Ajuntament de Tortosa, i clar, al final si li anem sumant 
totes les mocions que ens porta que són totes de gastar, que un dia ho faré, és anar sumant totes les 
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mocions més tots els ingressos que deixem de gastar, ja ens dirà el senyor Roig com acaba fent els 
números. Jo ja ho sé que li costa molt quadrar els números i li costa molt i es veu en cada un dels plens 
com ens ho va exposant, però jo crec i entenc, com entenen molts altres tortosins i tortosines, que això 
no ho hem de pagar els tortosins i tortosines i, per tant, el que cal és actuar amb responsabilitat a 
diferència del que vostè ha fet altres vegades i que nosaltres considerem que no és la manera de 
gestionar els fons públics de la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Miri, la suma ja li diré jo quina és, no fa falta que calculi: zero. Sí, 
sí, perquè no n’han acceptat cap. 
 
Diu: un dia sumaré a veure tot el que vostè ens diu, tal i tal. No fa falta, és que no fa falta, no s’esforci, no 
perdi ni un minut, no, no, no sumi cap euro perquè cap de les propostes. 
 
Jo no entenc, li juro, aquest..., a veure, nosaltres avui li hem fet una proposta, una proposta en positiu. 
Vostè digui per què no vol, però no digui si hem fet, si hem deixat de fer. Jo no he parlat de si el pàrquing 
l’ha fet un o l’ha fet l’altre, el que sí que li dic és que el pàrquing del Carrilet està buit, absolutament buit, 
i al menys amb aquesta mesura veuríem algun cotxe allí dins. Però clar, és que veuríem algun cotxe, 
perquè ara vostè vagi i quan li diem 4 cotxes és que els podria comptar els dits de mitja mà, perquè ni el 
cinquè hi hauria. Quatre cotxes. 
 
Clar, llavors, ara diu que si donen subvencions, que han incrementat, que no sé què. Però jo he dit “algo”, 
jo he dit “algo” en contra de que vostès no recolzen el comerç? No. Jo he fet una proposta que és per 
recolzar el comerç, punto.  
 
Que li sap mal que es facin propostes que recolzen el comerç? Que es pensen que només poden fer 
propostes positives cap al comerç i cap a altres sectors vostès? Sembla que sí, que vulguin tenir 
l’exclusiva de fer propostes i fer propostes que estiguin bé.  
 
Per tant, senyora Roigé, una vegada més li dic que jo no he vingut amb aquesta moció aquí a aixecar 
enfrontaments.  
 
Agraeixo als grups municipals que ens han donat el suport perquè han entès, com abans hem entès en 
altres mocions, el sentit de les mocions i, per tant, lamento que no tiri endavant. 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 d’I-ET-E (2), PSC (3), ERC (2) i PP 
(1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Efectivament, acabem l’apartat de propostes municipals, un 
llarg apartat, i constato que s’han aprovat 6 de les mocions presentades pels grups de l’oposició, sis. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
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21 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 49/2014, de 27/10/2014 
- 50/2014, de 03/11/2014 
- 51/2014, de 05/11/2014 (extraordinària i urgent) 
- 52/2014, de 10/11/2014 
- 53/2014, de 17/11/2014  
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2354/2014 a la 2609/2014 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
22 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
23 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
*-*-* 

 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor Alcalde. Miri, vull fer una pregunta que consta d’unes 
quantes parts, perquè ens hem assabentat per la premsa que el dia 9 de novembre diuen que vostè i la 
senyora Roigé van fer desmuntar una taula que recollia signatures a favor d’una ILP per la nova Llei 
d’educació en un lloc autoritzat. Això és el que sortirà a la premsa. 
 
Quan a vostè li van preguntar, un mitjà de comunicació, sembla que va manifestar que no tenien permís. 
 
De la mateixa manera em va respondre a mi la senyora Roigé dient que jo faltava a la veritat a una 
tertúlia de ràdio, quan jo vaig dir que sí que tenien permís concedit. La pregunta és: És cert això? És cert 
que van fer desmuntar la parada? 
 
 
La senyora Roigé continua afirmant que no tenien permís i, com aquell dia em va dir, que no havia passat 
per cap Junta de Govern Local i, per tant, no està concedida aquesta autorització? 
 
Miri, documents que vostès ens han donat per al Ple, jo he trobat l’autorització corresponent i tinc la 
l’autorització corresponent de la Junta de Govern, 6 dies abans del 9 de novembre, en que s’autoritzava 
varis dies per a aquesta gent posar-se en aquella cruïlla de carrers. Per tant, jo entenc que..., és cert o no 
que tenien autorització? 
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Sé que aquesta gent també han demanat que vostès es disculpin públicament. Es pensen disculpar? 
Potser seria un bon lloc, no?, al Ple per fer-ho? Perquè entenc que alguna contradicció hi ha en tot això. 
Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Jo agrairia que primer escoltés les 
explicacions i després, si creu adient de demanar excuses, demani que el Govern s’excusi. 
 
Miri, li faré un..., jo sé que hi havia molta gent que no tenia cap interès que el 9N sortís bé, ho sé. I sé que 
hi havia molta gent que tenia interès en genera polèmica entorn al 9N. Segurament aquells que no hi van 
participar, com és el seu cas, devien tenir més interès que la resta, encara que després es vulguin 
envoltar de que ells ho respecten tot. 
 
No hi havia permís per ocupar el lloc que estaven ocupant dins l’Institut de l’Ebre, no hi havia permís. És 
més, s’havia qüestionat per part d’aquests senyors que nosaltres ens inventàvem la versió. Jo ho fico, 
perquè em van trucar el dia després que van emetre el comunicat aquestes persones, fico per testimoni 
al coordinador del centre del procés participatiu, al coordinador del centre conforme ell va demanar, a 
instàncies de gent que estava a les meses i a instàncies de la pròpia Assemblea, que es tragués aquella 
taula que es va ficar al costat de la taula de l’Assemblea que estava recollint les denúncies davant la 
Unió Europea. 
 
També tinc l’oferiment de fer una carta, que els hi vaig dir que no calia ni a l’un ni a l’altre, al president de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya a Tortosa en el mateix sentit. I els que estaven, que no citaré però que 
hi havia regidors d’aquesta casa allí, i no precisament del meu grup, en això en són testimonis. 
 
Per tant, estaven ocupant no la via pública, estaven ocupant el centre i quan la policia em truca a mi 
dient que van a desallotjar, jo mateix dic que no convé fer números aquell dia i que, per tant, em deixin 
actuar a mi, perquè si ha d’anar la policia desmuntar ja s’anirà, perquè m’ho havia demanat el 
coordinador del centre, que és el màxim responsable del procés participatiu, que vostè no hi creu i que 
els altres hi creien. D’acord? 
 
Per tant, si el màxim responsable del centre m’ho demana jo ho faré, però el que no faré és enviar a la 
policia perquè, evidentment, la fotografia, que algú segurament tenia interès, és la policia desallotjant 
una part del col·legi participatiu, ja no li dic col·legi electoral. 
 
Per tant, a més a més, aquests senyors el que havien sol·licitat i el que em van ensenyar en aquell 
moment a mi era una sol·licitud per a la via pública, que estava plovent, d’acord?, era a la via pública. I 
aquests senyors no tenien el permís ni el tenien notificat per a la via pública, no per al local. 
 
Per tant, jo com alcalde, m’acompanyava en aquell moment la senyora Roigé però ho vaig fer jo en la 
meva condició d’alcalde, per evitar un enrenou aquell dia, que era un acte festiu de màxima normalitat i a 
instàncies, i ho dic així, del coordinador del centre i de l’Assemblea Nacional, no a instàncies meves, 
perquè jo vaig passar per allí prèviament i no els hi vaig dir res, no em pareixia bé i no em pareixia bé 
perquè es distorsionava el missatge, perquè després alguns podien haver ficat una recollida de 
signatures per canviar una altra llei o, simplement, algú per demanar signatures per a que es legalitzi un 
determinat comportament i, davant d’aquesta situació el que vaig fer: el vaig instar a que es retiressin i 
que sinó tindria que actuar la policia. 
 
Jo no volia que actués la policia i per això. Hagués sigut molt còmode per a mi no fer res. Per a mi el més 
còmode hagués sigut no fer res i que la policia hagués actuat a instàncies de la sol·licitud que se li havia 
fet per part del coordinador del centre, però jo crec que per al procés, que a mi sí que m’importava, al 
altres no sé però a mi m’importava, per a que no contaminés ningú aquell acte, havia d’anar jo a 
demanar que desallotgessin un lloc per al qual no tenien permís i que, a més a més, l’Ajuntament no pot 
donar permís per ocupar un lloc que no és del propi Ajuntament, i menys en una jornada electoral o 
participativa. 
 
I en aquell moment les dos persones que se’m van adreçar a mi no tenien el permís de l’ocupació de la 
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via pública, que no estaven la via pública. Per tant, de disculpes no n’hem de fer cap, d’actuació 
arbitrària tampoc, vam actuar a instàncies del coordinador del local, vam actuar a instàncies de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya i vaig actuar personalment per a que no actués la policia i per a que 
aquella foto que alguns buscaven no la trobessin. 
 
A partir d’aquell, bé, jo ja sé el que s’ha fet i el que s’ha dit i bé, la qüestió és desgastar per desgastar i 
dir que si jo havia actuat de forma arbitrària, que si m’inventava això. A mi em consta les pressions per 
part de determinades persones amb noms i cognoms, que no diré qui, per a que l’Assemblea prengués 
una decisió, digués que no era veritat que havien trucar, quan era veritat, quan era obvi i, per tant, 
d’excuses no cap. No tenien el permís per ocupar l’institut. Havia un permís que havia donat la Junta de 
Govern i que no se’ls hi havia comunicat, per tant, ells no en tenien, però era de la via pública, en cap cas 
de l’institut. 
 
I ja li dic, ho vaig fer i ho tornaria a fer perquè jo el que no volia a Tortosa és una fotografia d’uns policies 
desallotjant, que ho haguessin tingut que fer, perquè el coordinador del local ens ho havia demanat. 
 
I jo m’he autoinculpat, ho he dit, jo vaig fer això pel procés. I el divendres amb altres regidors vam anar a 
repartir les urnes i vam anar a repartir les paperetes als 3 instituts personalment, per a que no anés cap 
treballador de l’Ajuntament, ho vam fer. Igual com vaig intentar que no es veiés involucrada la policia en 
un procés del qual a Tortosa jo n’era el màxim responsable. I també de la convivència i de l’actuació de 
tots. I he de dir que, excepte aquest incident que també aquell dia no va transcendir, que el van traure a 
posteriori, no va haver cap incident a Tortosa i el comportament va ser modèlic per part de tothom. 
 
Per tant, no tenien el permís per ocupar l’institut, no m’he d’excusar i en aquell moment ni van aportar a 
mi personalment, ni em van aportar cap permís per ocupar la via pública, que tampoc no estaven 
ocupant.  
 
Per tant, entenc que les explicacions són suficients. Si vol té la paraula i farem clarificacions posteriors. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: En primer lloc, jo no he parlat aquí dels procés participatiu ni res 
i, per tant, les insinuacions que vostè ha fet de si jo estic a favor o no, o que jo ho voldria o no ho voldria, 
tant hi fa. 
 
Jo el que volia constatar és que, certament, quan la senyora Roigé em va dir que faltava a la veritat, que 
aquesta gent no havia passat la seva petició de l’ocupació de via pública per cap Junta de Govern Local 
és fals perquè jo li vaig dir: vostè està segura?, i ella: sí, sí, no ha passat per cap Junta de Govern Local. 
Aquí està el paper conforme sí que havien passat. 
 
Ara estaran vostès dient que si estaven dins de l’institut, no, no, no... Ja ho entenc i per tant...., però sí 
que aquests senyors tenien autoritzat els tres dies per part de la Junta de Govern Local del dia 4, crec, de 
novembre. Només matisar això. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Anem a veure, senyor Roig, jo del procés participatiu que vostè no estava 
a favor no cal que ho digui jo, ho ha dit vostè fa un moment i, per tant, res a dir. 
 
Segona, la senyora Roigé no ha mentit. Primera, aquesta gent estaven dient que tenien permís per estar 
on estaven: no és veritat. Segona, no tenien permís ni per ocupar la via pública perquè el permís no se’ls 
hi havia notificat, però era a la via pública, és com aquell que diu: no, escolti, jo tinc permís per estar al 
carrer Barcelona però em fico a la parada de dins el mercat. No, vostè té la parada al carrer Barcelona, 
no dins el mercat. Per tant, no havia permís i, entre altres coses, perquè l’Ajuntament no pot donar 
permís per ocupar un institut, això és fàcilment comprensible, d’acord? Per tant, malgrat..., jo ja sé que 
vostè el que volia és que la senyora Roigé hagué mentit, etc., etc., sí, sí, ja ho sé, però la realitat és com 
és. I la realitat és tossuda. 
 
I, a més a més, m’agradaria que constés, perquè vostè no n’ha fet cap referència, que nosaltres, 
l’alcalde, no la senyora Roigé, l’alcalde actuava a instàncies de l’Assemblea i a instàncies del coordinador 
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del local. I ho vaig fer per a que no tingués que actuar la Policia Local. Segurament per a mi era més 
còmode quedar-me al despatx, però jo vaig fer el que creia que era millor per al procés i per a Tortosa.  
 
Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència. 
 
 

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