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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
19 / 2015 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC 
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
Tortosa, essent les divuit hores del dia cinc 
d’octubre de dos mil quinze, 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 

 
 

PRESIDÈNCIA 
 
01 – Declaració en relació al projecte “Autovia Castelló – l’Hospitalet de l’Infant. Carretera N-340, tram 
la Jana – l’Hospitalet de l’Infant”. 
 
02 – Proposta de nomenament de representant de la corporació en l’Associació de Propietaris del 
Polígon Industrial Baix Ebre. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 

03 – Dació de compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost 2016. 
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04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de canvi de forma de gestió del servei municipal 
del viver d’empreses i de l’extinció i la dissolució de la societat mercantil de capital íntegrament 
municipal Tortosa Innova, SL. 
 
05 – Dictamen d’acord d’aprovació inicial de modificació del Reglament del servei del viver d’empreses 
de Tortosa. 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a 
l’any 2016. 
 
07 – Dictamen de proposta d’acord de modificació i establiment d’acords reguladors de preus públics. 
 
08 – Proposta d’acord relatiu a la derogació de tarifes T-9 Tarifa de preus de Tortosa Innova, SL i T-10 
Tarifa de preus dels serveis del viver d’empreses de Tortosa. 
 
09 – Dictamen d’acord d’aprovació del preu públic de la venda d’entrades als espectacles del 33è 
Festival de Música Felip Pedrell. 
 
10 - Dictamen d’acord de modificació pressupostària núm. 17/15 de suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris. 
 
11 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Pla d’auditories de l’exercici 2015 per a les entitats 
dependents de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
12 - Dictamen de proposta d’acord d’establiment de dies addicionals, per antiguitat, de permís, per 
assumptes particulars, i de vacances, en virtut del que disposa el Reial decret llei 10/2015, d’11 de 
setembre. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
13 – Moció de CATAC-CTS/IAC, amb suport de firmes de ciutadans de Tortosa, sobre els accessos a 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. 
 
14 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar tarifes especials del 
transport públic per a determinats col·lectius. 
 
15 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar la finalització de la 
reparació de les escales per vianants i l’arranjament de l’aparcament públic de l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
16 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar l’aplicació de la 
normativa municipal respecte a les mitgeres dels edificis al costat de solars sense edificar. 
 
17 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per resoldre la 
problemàtica de la sinistralitat a la N-340 a les Terres de l’Ebre i del Sénia. 
 
18 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya de suport al Correllengua 2015.  
 
19 - Proposta dels grups municipals de CiU i ERC de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i 
la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
20 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
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a) Extractes Junta de Govern Local:  

 
- 41/2015, de 08/09/2015 
- 42/2015, de 14/09/2015 
- 43/2015, de 21/09/2015 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 

 
- De la 1903/2015 a la 2108/2015 
 
21 - Informes de l’Alcaldia.  
 
22 -  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: 
 
 

 
PRESIDÈNCIA 

 
 
01. DECLARACIÓ EN RELACIÓ AL PROJECTE "AUTOVIA CASTELLÓ - L'HOSPITALET DE L’INFANT. 
CARRETERA N-340, TRAM LA JANA - L'HOSPITALET DE L’INFANT ". 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Amb data 15 d'octubre de 2003 es va aprovar provisionalment per la Direcció General de Carreteres 
l'estudi informatiu de clau EI.1-I-143 "Autovia Castelló - l'Hospitalet de l'Infant", sent publicat en el 
Butlletí Oficial de l'Estat el dia 1 de novembre del mateix any per al corresponent tràmit d'informació 
pública. 
 
Aquesta informació pública ho era també als efectes mediambientals establerts en el procediment 
d'avaluació d'impacte ambiental. 
 
A l’abril del 2005 el Govern de la Generalitat, els ajuntaments del territori, i tots els partits amb 
representació parlamentària a les Terres de l’Ebre, varen consensuar un acord per fixar el traçat de l’A7 
al seu pas pel territori ebrenc, i demanar l’impuls de la seva construcció amb la màxima celeritat. 
 
El Butlletí Oficial de l'Estat de data 22 de setembre de 2005 publica l'aprovació provisional per la 
Direcció General de Carreteres per Resolució de 18 d'agost de 2005, l'Estudi informatiu i Estudi 
d'impacte ambiental, clau EI.1-I-143 "Autovia A-7. Tram: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: la 
Jana - el Perelló. 
  
Un nou estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental del projecte: "Autovia A-7. Tram: Castelló - 
l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: la Jana - el Perelló " va ser sotmès al tràmit d'informació pública d'acord 
amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d'octubre del 2007. 
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Basant les al·legacions presentades, per part de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat 
Valenciana es comunica (març de 2009) que han procedit a estudiar un possible traçat de la futura A-7 
com a alternativa a la proposta de duplicació de la carretera actual N-340. 
 
Ja que de la informació pública de l'Estudi abans esmentat va resultar la necessitat de modificar 
l'alternativa seleccionada a l'entorn del Perelló es va realitzar un nou estudi ambiental sobre la mateixa, 
recollit en el document "INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL". 
 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 de juliol de 2010 es publica l'anunci de la Demarcació de 
Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana sobre aprovació provisional de l'Estudi d'impacte 
ambiental de la solució recomanada per l'autovia: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: la Jana - el 
Perelló. Clau: EI.1-E-143.A. 
 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 d'agost de 2013 es publica la Resolució de 23 de juliol de 
2013, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental 
del projecte Autovia A-7, tram Castelló - l'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló - l'Hospitalet de 
l'Infant, Tarragona. 
 
Per Resolució d'1 d'abril de 2014 la ministra de Foment va resoldre aprovar l'expedient d'informació 
oficial i pública i definitivament l'Estudi Informatiu "Autovia A-7, tram Castelló - l'Hospitalet de l'Infant, 
subtram del Perelló – l 'Hospitalet de l'Infant ". Clau: EI.1-E-0143.B. 
 
En data 19 de novembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per una àmplia majoria una 
moció que instava al Ministeri de Foment a respectar l’acord del 2005, a executar les obres de l’A7 de 
forma immediata i establir la gratuïtat de l’AP7 per al trànsit intern de la mateixa al seu pas per les 
Terres de l’Ebre. 
 
Durant els últims anys, alcaldes de les Terres de l’Ebre han mantingut reunions amb diferents 
responsables del Ministeri de Foment, per tal d’impulsar la construcció immediata de la A7. 
 
Els pressupostos de l'Estat per a 2016 confirmen la intenció del Ministeri de Foment de no seguir 
endavant amb el projecte, cosa que resulta escandalós. La carretera N-340 és la via de major 
sinistralitat de Catalunya. Al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià compta amb una intensitat mitjana diària 
que supera àmpliament els 15.000 vehicles, dels quals una quarta part són pesats. Els accidents 
greus, la majoria mortals, es reprodueixen amb massa freqüència, els dos últims, en què han mort 
quatre persones tot just fa pocs dies, però segueixen sense construir l’A7. 
 
Els ajuntaments venim exigint solucions des de fa temps, mentre, és necessari adoptar mesures 
provisionals desviant obligatòriament els vehicles pesants per l'AP-7 amb les corresponents 
bonificacions, mesura que sens dubte reduiria la sinistralitat de manera substancial. 
 
A més del primer i principal objectiu de reduir la xifra d'accidents, cal tenir en compte el factor 
econòmic. El criteri de l'Estat de deixar aquesta infraestructura inacabada no és eficient ni raonable ja 
que ens trobem amb extensos trams ja desdoblats i altres més petits que queden per desdoblar, amb la 
qual cosa és impossible obtenir el rendiment inicialment previst. 
 
Per tot això, el Ple de la corporació, 
 
ACORDA 
 
1 - Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i execució dels 
projectes d’AUTOVIA L'HOSPITALET DE L'INFANT – EL PERELLÓ i EL PERELLÓ - LA JANA. 
 
2 - Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar obligatòriament els vehicles 
pesants per AP-7, des de Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant i que s’apliquin a aquests 
vehicles les mateixes bonificacions que s’estan aplicant a la CN-2 a la província de Girona. 
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3 - Que amb caràcter immediat i provisional, el trànsit intern per la AP7 des d’Alcanar/Ulldecona fins a 
l’Hospitalet de l’Infant, sigui gratuït, fins la finalització de les obres de la A-7. 
 
4 - Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts espanyoles, a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya.  
 

 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 

Portaveu del GM de CiU 

 

Josep Felip Monclús Benet 

Portaveu del GM d’ERC 
 
 

Jordi Jordan Farnós 

Portaveu del GM Movem Tortosa - Entesa 

 
 

Enric Roig Montagut 

Portaveu del GM del PSC - Candidatura  de Progrés “. 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Con saben, aquesta és una declaració que es 
presenta al conjunt d’ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l’Ebre i consensuada pels 
alcaldes de Baix Ebre i Montsià de tots els territoris afectats i que, a la vegada, ve al Ple subscrita per 
tots els grups municipals menys un. 
 
Per tant, el que farem, si els hi sembla, faríem el torn habitual de portaveus, de petit a gran sense 
diferenciar qui subscriu i qui no subscriu i, per tant, iniciaríem aquest punt número 1 donant la paraula 
al senyor Xavier Dalmau per a que iniciï aquest Ple quan cregui convenient. 
 
Si em permeten, no ho he fet, potser m’estalviaré el que és la part introductòria, però simplement llegir-
los els acords. Primer: Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i 
execució dels projectes d’autovia l'Hospitalet de l'Infant – el Perelló i el Perelló - la Jana. 
 
Segon: Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar obligatòriament els 
vehicles pesats per l’AP-7, des de Alcanar/Ulldecona fins Hospitalet de l’Infant i que s’apliquin a 
aquests vehicles les mateixes bonificacions que s’estan aplicant a la Nacional 2 de la província de 
Girona. 
 
Tercer: Que amb caràcter immediat i provisional, el trànsit intern per l’AP-7 des d’Alcanar/Ulldecona fins 
a l’Hospitalet de l’Infant sigui gratuït fins la finalització de les obres de l’A-7. 
 
I quart: Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts Espanyoles, a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors bé, jo, 
com vostès han vist no he subscrit la declaració i la subscriuria sense cap problema, eh, en absolut. Un 
matís en el primer punt i és per això que, en principi, no l’he subscrit, encara que al final de la meva 
exposició quedarà clar que estem totalment d’acord amb ella. 
 
Un petit punt d’història, que jo crec que quedi clar perquè de la part propositiva no queda clar, al 
contrari, queda molt fosc i és el paper del Partit Popular en el tema de l’A-7.  
 
Jo vull recordar que el Partit Popular tenia el projecte d’autovia A-7 aprovat i preparat per ser executat, 
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inclús l’obra es va parar al moment a Vandellòs. Per què? Perquè el Govern del PSOE a Madrid i el 
tripartit a Catalunya, a Barcelona, a la Generalitat, i altres grups polítics de les Terres de l’Ebre es van 
oposar quan l’únic que va votar a favor de fer l’A-7 va ser el Partit Popular. És una ressenya històrica, 
cadascú la podrà veure d’una forma o d’una altra, inclús podria jo aquí mencionar aspectes 
d’infraestructura, el pont actual de la N-340 estava fet, preparat i estudiat per a l’A-7, com la 
circumval·lació de l’Aldea que s’ha fet fa molt poc també estava preparada, ideada, formava part del 
disseny de l’A-7 a aquestes terres. 
 
Dit això, dit això jo voldria manifestar, en primer lloc, el nostre recolzament total, absolut a la 
preocupació de la situació actual de risc que tenim a aquestes terres en el que es refereix a la circulació 
a través de la N-340. I vull fer referència a tretze morts al 2015, Déu n’hi do, i seixanta-sis morts en cinc 
anys que portem cap enrera, no? 
 
Per tant, nosaltres, la nostra solidaritat, la nostra preocupació i la nostra actitud totalment positiva a 
resoldre aquest problema que ens planteja la N-340 a les Terres de l’Ebre, i en concret també a Tortosa 
i als tortosins. 
 
Segon. També demanem al Ministeri de Foment que dintre de les possibilitats que hi ha econòmiques, 
que això també és un handicap que tenim i que no es pot eludir, que hem de pensar en ell –no ha de 
ser motiu de no fer les coses però hem de pensar amb ell– que dintre de la situació econòmica, bé, es 
desviïn els vehicles pesants, els camions, per l’AP-7, a l’igual que s’està fent amb la prova pilot que té 
lloc a la província de Girona, en què se’ls dóna una bonificació important per passar per l’autovia de 
pagament de per allí dalt, no? 
 
En tercer lloc, i fixi’s que jo segueixo molt clarament els quatre punts, els tres punts propositius de la 
moció que s’ha presentat, en tercer lloc creiem que hi ha que estudiar la connexió de l’autovia des de 
Alcanar, territori nostre, potser més abans, des d’Alcanar fins a Vandellòs de forma que quan es pugui, i 
dic quan es pugui perquè segurament, segurament, no segurament, al 2019 venç la concessió que hi 
ha actualment de l’AP-7 i en aquell moment es podrà disposar de l’AP-7 en termes de gratuïtat de 
trànsit per n’ella. Per tant, a fi que quan s’acabi la concessió o si la necessitat és urgent –com jo penso, 
eh– és necessària ja, doncs, a partir d’ara es permeti el pas gratuït per als vehicles privats, no?, per a 
persones com nosaltres que viatgem a Tarragona o viatgem a Barcelona i tal, de forma gratuïta fins que 
es resolgui el problema de la concessió, no? 
 
I també nosaltres creiem que d’alguna forma, per això que jo acabo de dir, l’A-7 ha de ser un concepte 
que desaparegui de les nostres ments perquè realment l’A-7 ve a ser l’excusa de molta gent que en 
realitat el que vol és allargar, permeti’m la terminologia vulgar, el “rollo” per a, mentrestant, doncs amb 
l’AP-7 anem fent els nostres negocis i tal. Jo crec que hem de renunciar a l’autovia A7 i connectar-la des 
de, en el nostre territori, des d’Alcanar fins a l’Ametlla i allí agafar l’autovia que ja està ara construïda, 
no? 
 
Per tant, nosaltres, jo personalment i el Partit Popular també ho té molt clar, pensem que votem a favor 
totalment i absolutament aquesta moció, sols que amb l’aspecte de l’A7 com a futur a treballar per ell. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Sí, efectivament, jo he 
comès un error perquè he dit que era un grup el que no signava i eren dos grups els que no subscrivien 
inicialment la moció. M’excusarà. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc, com a CUP Alternativa Ecologista ens 
sumem a la preocupació que hi ha al territori per la sinistralitat que està tenint, no ara, sinó que ja va 
d’anys la N-340.  
 
I nosaltres tenim una altra visió, nosaltres creiem que no s’ha analitzat bé aquesta proposta que es fa 
des de diverses administracions perquè obeeix a un model obsolet, un model que és el del 
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ultradesenvolupament, un model econòmic i de creixement econòmic que diu que quant més 
carreteres, quant més quilòmetres de TGV, quant més aeroports es tinguin més progrés i més riquesa 
es genera; és el model que ha portat a l’Estat espanyol a tenir un deute actualment superior al PIB i que 
fa que el seu deute sigui impagable; i és el model que nosaltres ja vam discutir, vam criticar fa anys i 
que el temps ens dóna la raó. 
 
I de la mateixa manera, entenem que no podem donar suport a aquesta moció perquè és una 
aberració. I és una aberració que un territori que ja té la N-340, que ja té la via del tren, que ja té l’AP-7, 
que potser algun dia, tot i que la CUP està en contra del TGV, però que potser algun dia l’Estat espanyol 
digui que s’ha de fer també el TGV des de València cap a l’Eix Mediterrani. És a dir, podem parlar de 
tres o quatre ferides al territori i aquí es planteja demanar a l’Estat que faci una cinquena ferida al 
territori, una cinquena manera de trinxar el territori, de dificultar que molta gent pugui accedir als seus 
camps, a les seves zones agrícoles, de dificultar la mobilitat també entre poblacions. 
 
Per altra banda, també suposa una transferència de diners públics cap a les arques d’empreses 
privades, tipus Ferrovial, Dragados, ACS, Sacyr, empreses, a més, amb seu a Madrid que torna a ser el 
mateix, no?, el negoci privat, la transferència de diners públics a les empreses privades, moltes 
vegades, a més, amb aquest model de capitalisme d’amiguets que s’ha instal·lat a l’Estat espanyol. 
 
No oblidem que a la pàgina web del Ministeri de Foment es recull que per cada quilòmetre d’autovia 
costa entre dos i tres milions si és una zona plana, i de cinc a vuit milions si la zona és amb més relleu. 
 
Nosaltres plantegem que no cal demanar que l’A7 es construeixi, que no cal trinxar el territori amb una 
ferida més, sinó que simplement s’ha d’optar per la mesura de més sentit comú, per la mesura que, a 
més, costarà menys diners i que sagnarà menys al territori, que és alliberar els peatges de l’AP-7. 
 
I és una mesura que ja s’ha fet, per exemple, en algunes zones a les comarques gironines, amb un cost 
molt menor. A més, ja les autopistes tenen un espai planificat per si s’han d’ampliar i que en el cas, per 
exemple, de les comarques de Girona va significar que el 95% del terreny de l’ampliació a un tercer 
carril no calia expropiar-lo –simplement un 5% perquè s’havien de fer algunes vies de connexió–, amb 
un cost molt menor del que tindrà el construir aquesta autovia que es demana, segons diuen, des del 
territori. 
 
Per altra banda, ens agradaria també incidir que, segons l’anuari el silenci és mediàtic, al 2010 ja 
anunciaven que molts trams d’aquesta infraestructura estan amortitzats, alguns fins i tot 100 vegades 
més del cost que va tenir la seva construcció. Que estem parlant d’una empresa com Abertis que 
guanya més de 600 milions anualment al 2014, per tant, no li suposarà un gran drama el que pugui 
perdre aquesta concessió. 
 
I per altra banda, també ens agradaria recordar la posició d’alguns partits que en el seu moment 
demanaven una Catalunya lliure de peatges, que demanaven també en una campanya de “no vull 
pagar” una Catalunya del futur sense que la gent hagués de transitar pagant peatges. I els hi recordem 
aquest passat perquè potser podrien reconsiderar la seva posició, ja que tenen tants alcaldes en aquest 
tram que han fet el seguidisme d’altres partits. 
 
Per altra banda, fent una miqueta de memòria històrica, m’agradaria repetir les paraules que en la 
sessió número 18, en la Comissió de Territori i Sostenibilitat, la senyora Meritxell Roigé va dir en la que 
demanava la gratuïtat de l’AP7. Això va ser fa un any. Un projecte que al 2005 ja es va presentar i que 
ens recorda avui, tornem a repetir, demanem això, ens recorda al dia de la marmota.  
 
I per aquest motiu, nosaltres pensem que la única manera d’aconseguir que s’alliberi l’AP7 és amb la 
mobilització. Encoratgem a les federacions d’associacions de veïns i veïnes, tant de Tortosa, tant com 
d’Amposta, que continuïn mobilitzant a la gent. Encoratgem a altres moviments socials a que ho facin 
perquè serà l’única manera d’aconseguir que l’AP-7 s’alliberi. I, a més, estem molt contents de veure 
com en el discurs comença a prioritzar també, des dels moviments socials, el fet de demanar 
principalment l’alliberament de l’autopista A7. 
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Ens preguntem, per últim, a quins interessos es defensa realment quan s’aposta per la construcció de 
l’A7, si és per al territori, perquè el territori es veurà afectat per una nova ferida i a nivell econòmic 
transferirem diners de les arques públiques a empreses privades. I llencem una pregunta: aquesta A7 
que ara demanem, si tot anés bé –tot i que ja sabem que actualment des del Ministeri de Foment no és 
una prioritat– si tot anés bé, llencem la pregunta de quan estaria acabada? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, en primer lloc dir que el nostre grup lamenta l’alta sinistralitat i els accidents ocorreguts a la N-
340, sobretot en les darreres setmanes. I, evidentment, enviar el condol i el nostre suport a les famílies 
dels accidentats. 
 
Per a nosaltres, la N-340 actualment és una via saturada de vehicles, sobretot pesants, amb un alt 
índex de sinistralitat al nostre territori i sobre la qual cal prendre mesures per tal d’intentar garantir la 
màxima seguretat. I creiem que és impossible un desdoblament pel seu traçat travessant pobles 
costaners. 
 
Per un altre costat, l’autopista AP-7 s una via al nostre territori de dos carrils que va per la costa i no per 
l’interior i amb un peatge en el seu pas per les Terres de l’Ebre. Un peatge que ja veurem si a partir de 
l’any 2019, que s’alliberà, si realment serà alliberat o no. 
 
L’A7 per a nosaltres és la infraestructura bàsica que va des d’Algecires fins a Barcelona i que transcorre 
paral·lela al Corredor Mediterrani. Una via que ha de vertebrar el nostre territori i que ha de recórrer  per 
l’interior de les Terres de l’Ebre, per dotar a les poblacions de l’interior d’infraestructures necessàries 
per al seu creixement econòmic, posant en valor la proximitat i connexió als polígons industrials, 
sobretot el polígon Catalunya Sud.  
 
És bàsica per a nosaltres per al creixement econòmic i el desenvolupament industrial del territori i, a 
més, tenint en compte que Tortosa, com a capital del territori i del conjunt, estan lluny dels centres 
econòmics i industrials com Barcelona, València o Saragossa i, per tant, les comunicacions són 
bàsiques per a una bona situació i creixement. Per aquest motiu, el nostre partit ha donat suport i 
recolzament als termes de la declaració al projecte “Autovia Castelló – l’Hospitalet de l’Infant. Carretera 
N-340, tram la Jana – l’Hospitalet de l’Infant” 
 
El Partit dels Socialistes ha presentat dues esmenes als Pressupostos generals de  l’Estat, 
conjuntament amb Convergència i Unió i els grups de l’Entesa (PSC i Iniciativa) per tal que es destinin 
partides per al projecte del tram de la Jana al Perelló i al també del tram del Perelló a l’Hospitalet.  
 
Tanmateix, al Congres dels Diputats el PSC ha presentat una proposició no de llei per tal que es redacti 
immediatament el projecte i, a la vegada, s’ha de demanat la compareixença urgent de la ministra Ana 
Pastor a la Comissió de Foment del Congrés per exigir solucions a la situació que viu actualment la N-
340.   
 
En aquest sentit, també estem a favor –com diu la moció– de l’obligatorietat dels vehicles pesants a 
circular per l’AP-7, tal com s’ha fet a la N-2 a Girona i que ha portat a un descens notable i molt 
significatiu de la sinistralitat i, a més, que amb caràcter immediat l’AP-7 sigui gratuïta des 
d’Alcanar/Ulldecona fins a Hospitalet per a trajectes interns.  
 
Entenem que no podem renunciar a aquesta infraestructura viària i no podem permetre que l’A-7 sigui 
discontinua al nostre territori, que es pari a la Jana i que torni a continuar a partir de l’Hospitalet. Les 
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament al capdavant, hem de fer tot allò possible i ser exigents a l’hora de 
reclamar unes infraestructures viàries adequades que ens permetin que el nostre territori tingui un  
desenvolupament just i necessari per garantir el benestar dels ciutadans de les Terres de l’Ebre. Moltes 
gràcies.  
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidores i regidores, des del grup 
municipal de Movem Tortosa també donem suport a aquesta moció perquè entenem que les Terres de 
l’Ebre tenen un dèficit històric en infraestructures, un dèficit històric que han patit tant per 
responsabilitats dels governs de la Generalitat de Catalunya com dels governs centrals, i que això ens 
ha fet que tinguem menys oportunitats de desenvolupament i que patim una situació de discriminació 
en relació a altres territoris. 
 
En el cas que ens ocupa, a més a més, sabem que la situació de la N-340 és una situació greu, que ja 
s’ha dit aquí, està provocant molts accidents, està provocant una alta sinistralitat, de fet, hi ha hagut 
molts de morts –13 morts crec en l’últim any, alguns dels quals són de la nostra ciutat– i, per tant, 
davant d’aquesta situació i de les diferents mobilitzacions que hi ha hagut i que hi hauran, pensem que 
l’Ajuntament havia de prendre algun posicionament  i reclamar algunes mesures. 
 
Bàsicament, tres són les coses que demanem. Per a nosaltres les més importants són el segon i el 
tercer punt. El primer i el més immediat i realista és el fet de reclamar el desviament de vehicles 
pesants, de camions que passen per l’autopista i que, per tant, deixin alliberada la N-340 per a que 
pugui haver un trànsit més fluid, tal i com s’ha fet a Girona, en una de les carreteres de Girona i, per 
tant, pensem que aquesta és una solució immediata que com Ajuntament hem de reclamar. 
 
En segon lloc, l’altre punt per a nosaltres també més important és el fet de reclamar la gratuïtat de 
l’autovia pel pas de les nostres comarques entre Alcanar – Ulldecona i l’Hospitalet per a que tots els 
ciutadans i ciutadanes de Tortosa i de les Terres de l’Ebre puguin accedir de manera gratuïta per 
l’autovia fins que no hi hagi una alternativa viable. 
 
I finalment, també demanem que mentre no hi hagi cap altra solució, mentre no s’alliberin els peatges 
–perquè això dependrà del futur– com a mínim quedi al damunt de la taula la necessitat de que el 
nostre territori tingui el projecte d’autopista construït. Una autopista que hem de recordar que no és 
només aquí al nostre territori, sinó que és una autopista que s’ha construït al voltant de tot el 
Mediterrani i que, per tant, tampoc tindria molt de sentit que quedés sense construir al nostre territori. 
Però també volem matisar que dels dos trams en concret que hi ha, és a dir, el que hi ha entre 
l’Hospitalet de l’Infant i el Perelló i el del Perelló i de la Jana, per al nostre grup seria molt més important 
desenvolupar primer el del Perelló i la Jana perquè realment va per l’interior del Baix Ebre i del Montsià i 
d’aquesta manera ajudaria a la dinamització del pobles de l’interior i també de la nostra ciutat, mentre 
que l’altre entenem que, de moment, s’ha de reclamar però que, en funció del que acabi passant en 
quant a l’alliberament de l’autopista, potser caldrà en el futur, com deia el senyor Rodríguez, nous 
acords i, sobretot des d’un punt de vista territorial, arribar a un ampli acord amb tots els sectors 
econòmics i socials afectats del territori. 
 
Per tant, votarem favorablement a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes regidores i companys 
regidors, bona tarde a tothom. En nom del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
defensarem la nostra posició, que és favorable, ho avanço, a aquesta declaració en relació al projecte 
d’autovia Castelló – Hospitalet de l’Infant. Carretera N-340, tram la Jana – Hospitalet de l’Infant. 
 
Bé, hi ha un refrany que diu “divide y vencerás”, després veurem per què ho dic. També voldria dir que 
una frontissa és un estri que permet un moviment. Així, les frontisses d’una porta permeten que la porta 
s’obri i es tanqui amb facilitat. I si estan rovellades, aquesta comunicació es perd.  
 
Les Terres de l’Ebre som la frontissa dels Països Catalans i si rovellem aquesta frontissa, el que es 
perdrà és l’articulació, es perdrà la comunicació entre dos espais: entre el País Valencià i el Principat. 
 
A qui l’interessa rovellar, encartonar, dificultar o desviar una relació entre germans? Home, des de la 
nostra òptica, penso que a aquells que sempre han volgut assimilar-nos i, per tant, dividir-nos. 
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Òbviament, parlo de Castella. Adés era Felip V, ara tots els diferents governs d’una Espanya que 
continua tenint mentalitat radial. 
 
Per tant, si parlem de manca d’infraestructures de comunicació, en aquest cas de la N-340, interessa 
rovellar el tram que fa de frontissa, el tram que passa per les Terres de l’Ebre. 
 
Rovellar aquest tram vol dir no desdoblar-lo, dificultar la comunicació entre el País Valencià i el Principat 
i això té conseqüències econòmiques –s’ha dit abans– i en vides humanes. 
 
Estem parlant d’un tram amb una intensitat diària mitjana que en la majoria de punts supera els 
15.000 vehicles diaris, aproximadament un 30% de vehicles que passen són pesants. Només ja 
aquesta dada justificaria per si sola la necessitat de desdoblar la carretera N-340 i, a més, caldria tenir 
present que l’Estat ha construït autovia en zones amb una intensitat mitjana diària molt més inferior. 
 
Però si a més hi afegim l’accidentalitat, prendre mesures esdevé més que necessari. Tot sabem que en 
el que portem d’any ja s’han acumulat 13 morts en el tram ebrenc de la N-340, que se sumen a una 
llarga llista dels últims anys. Això no és un risc assumible, això no és un risc intrínsec a la manca de 
conduir bé, això és un dèficit que demostra la necessitat urgent de prendre mesures.  
 
Es van prendre a Girona a la N-2, ja a l’any 2012 perquè també va haver-hi moltes morts. Va ser l’últim 
any sencer en que van poder-hi circular camions i des de l’abril del 2013 que es desvien 
obligatòriament per l’AP-7. Aquesta mesura prevista ha fet que dels 13 morts del 2012, es va passar a 6 
el 2013, i només 1 mort el 2014, i 4 enguany. 
 
Per tot això que hem dit, creiem que és de justícia que s’apliquin a la N-340 les mateixes mesures que 
es van aplicar a la N-2 i per això són mesures que s’inclouen en aquesta moció i que nosaltres hi donen 
totalment suport. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta 
declaració és fruit d’un important acord entre els alcaldes del Baix Ebre i del Montsià afectats per la N-
340, així com dels dos consell comarcals, arribant a un acord de posicionament únic pel que fa al 
situació de l’actual N-340 i de la futura A-7. 
 
Des del 2005 existeix un consens al territori pel que fa al traçat de l’A-7 al seu pas per les Terres de 
l’Ebre, un traçat que respecta el nostre terme municipal i que consens que hem mantingut al llarg 
d’aquests més de 10 anys fins arribar també a un acord l’any passat al Parlament de Catalunya subscrit 
per la majoria dels grups parlamentaris. 
 
Demanem, per tant, la construcció de forma immediata de l’A-7. I que mentre aquesta infraestructura 
no sigui una realitat, reclamem també solucions per a la gent de les Terres de l’Ebre per evitar tots 
aquests accidents que s’han produït en els últims temps. 
 
I per evitar aquests accidents demanem que s’obligui a tots els vehicles pesants a desviar-se per l’AP-7 
al tram de les Terres de l’Ebre i que aquests gaudeixin de bonificacions a l’autopista, igual que succeeix 
a altres trams del nostre país, com és el cas del que està succeint a la N-2 a Girona, mesura que s’ha 
demostrat existosa per la seva reducció de sinistralitat. 
 
A la vegada, també demanem solucions per als veïns de les Terres de l’Ebre mentre no es construeixi 
l’A-7, de manera que en tram d’Alcanar-Ulldecona fins a l’Hospitalet existeixi la gratuïtat per al transport 
intern quan s’entri i es surti d’aquests peatges, igual que ho vam demanar al Parlament de Catalunya, 
amb els mateixos termes. I igual que s’ha demanat per part del nostre grup al Congrés dels Diputats i al 
Senat els últims cinc pressupostos, enguany conjuntament amb l’Entesa. 
 
Per tant, subscrivim, evidentment, la declaració aquesta que hem presentant, en tant n’hem estat 
partícips com Ajuntament. Reivindiquem de nou en aquest plenari, com ja hem fet molts cops, la 
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necessitat de tenir ja una A-7 construïda que es porti a terme, volem tenir les mateixes oportunitats que 
tenen a la resta d’arc Mediterrani i demanem, a la vegada, mesures que resolguin aquesta alta 
sinistralitat que existeix, mesures que creiem que es poden prendre de forma immediata.  
 
I, a més a més, celebrem que 20 dels 21 regidors d’aquest plenari subscriguin  aquesta declaració. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Obrim un altre torn, no sé si hi ha alguna 
paraula més.... 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, he formulat una preguntat i m’agradaria que es 
respongués, i és: quan es calcula que podria estar acabada aquesta obra de l’A-7, suposant que tot 
pogués anar bé. Ho dic perquè.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Però a qui adreça aquesta pregunta? 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Doncs, a la senyora portaveu de Convergència 
Democràtica de Catalunya. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Escolti, senyor Rodríguez, ja porta un temps aquí i hauria de 
saber el funcionament. La senyora Roigé és la portaveu d’un grup municipal, no en aquest cas del 
Govern. Si vol adreçar una pregunta ho pot fer al Govern però en l’àmbit de les seves competències, per 
tant, en tot cas això ho haurà de transmetre al Ministeri de Foment o a qui correspongui però, 
evidentment, aquest Govern municipal no determinarà quin és el temps d’execució d’una obra tan 
complexa com aquesta, que supera en escreix l’àmbit del terme municipal i en la qual no té cap 
competència. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, simplement és una prova de que aquí es planteja que 
l’AP-7 al 2019 acaba la concessió, de que és l’opció més viable, i se’ns ven aquí el fum d’un projecte 
d’una A-7 que no se sap quan estarà acabada, que en els terminis que millor pogués anar, evidentment,  
seria molt després del 2019 i, per tant, nosaltres creiem que l’única opció viable per al territori i, a més, 
la més propera en el temps seria l’alliberament dels peatges immediats de l’AP-7. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Cap comentari. 
 

*-*-* 
 
 
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 (8), ERC (4), MT (4), 
PSC (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la 
CUP. 
 
 
 
 
02 - PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN L'ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL BAIX EBRE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Havent-se renovat l’Ajuntament de Tortosa amb motiu de les eleccions locals celebrades el passat 24 
de maig, es fa necessari designar un representant de la corporació en l'Associació de Propietaris del 
Polígon Industrial del Baix Ebre. 
 
Vist l'article 38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Vista la nova composició del l'Ajuntament i les delegacions efectuades per l'Alcaldia en diversos 
regidors, al Ple de la corporació proposo l'adopció del següent, ACORD: 
 
Nomenar com a representant de l'Ajuntament de Tortosa a l'Associació de Propietaris del Polígon 
Industrial del Baix Ebre, al Sr. Domingo Tomàs Audí amb DNI 52604153 W ”. 
 
 

*-*-* 
 
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 (8), ERC (4) i PP (1); i 
vuit abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4), PSC (3) i 
CUP (1). 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
03 – DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016. 
 
Es dóna compte del Decret 2209/2015 relatiu a l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost 
2016. 
 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquesta és una de les moltes imposicions que fa 
el Ministeri d’Hisenda respecte a la informació a facilitar. Des de la nostra òptica, ja els hi dic que no té 
ni cap ni peus però que des d’Intervenció se’ns va requerir que féssim. 
 
Hem fet unes línies fonamentals que, ja els hi avanço, no tenen perquè coincidir en res amb el 
pressupost que s’acabarà fent i que és, pràcticament, una projecció al pressupost anterior. Però en tot 
cas, havíem de complir la formalitat, la vam complir i en donem compte al Ple. 
 
 
 
 
04. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE CANVI DE FORMA DE GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL DEL VIVER D'EMPRESES I DE L’EXTINCIÓ I LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT 
MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL TORTOSA INNOVA SL. 
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que en data 13 de novembre de 2009 (publicació BOPT núm. 261, de data 13-11-2009) es creà 
“Tortosa Innova SL”, societat mercantil de capital social íntegrament municipal per tal de gestiona, entre 
d’altres, el servei públic municipal de viver d’empreses, simultàniament a l'aprovació de la creació del 
servei públic municipal del viver d'empreses, així com també que la seva forma de gestió de forma 
directa mitjançant la societat mercantil Tortosa Innova SL, sent, d'acord amb els seus estatuts, article 
2.A.10, un dels seus objectes socials, “la gestió i promoció del viver d'empreses”. 
 
Atesa la conveniència de canviar la forma de gestió del servei públic municipal de viver d’empreses, que 
és l’únic que presta Tortosa Innova SL, comportant l’extinció d’aquesta. 
 
Atès allò establert per l'article 188.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 29 
de setembre de 2015. 
 
Al Ple es proposa adoptar els següents acords: 
 
Primer - Aprovar inicialment el canvi en la forma de gestió del servei de viver d'empreses, passant de 
gestió directa mitjançant societat mercantil de capital social íntegrament municipal a gestió directa 
indiferenciada pel propi Ajuntament, adscrivint-lo a l'àrea de Promoció de la Ciutat, amb efectes 1 de 
gener de 2016. 
 
Segon - Aprovar inicialment l’extinció i la dissolució de la societat mercantil de capital social íntegrament 
municipal, Tortosa Innova SL, amb efectes 31 de desembre de 2015. 
 
Tercer - Aprovar la subrogació, per l'Ajuntament, de tots els drets i obligacions de la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal, Tortosa Innova SL, de manera que els béns, els drets i les obligacions 
existents a 31 de desembre de 2015 s'incorporin al patrimoni de l'Ajuntament de Tortosa, qui els 
assumirà íntegrament des del dia 1 de gener de 2016. 
 
Quart - Sotmetre a informació pública els acords anteriors durant el període de trenta dies, comptadors 
des de l’endemà hàbil a la darrera data de publicació del corresponent anunci al BOP de Tarragona i al 
DOGC. 
 
Cinquè - Disposar que, si no es formula cap al·legació durant el corresponent tràmit d'informació pública, 
els acords precedents esdevindran aprovats definitivament, de forma tàcita, sense cap més tràmit. 
 
Sisè - Facultar a l'alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin necessaris per a 
l'execució dels acords anteriors, així com per atorgar o subscriure tots aquells documents adients a 
aquesta finalitat. ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest punt va relacionat amb el mateix punt 4, 
òbviament, amb el punt 5è i, si no recordo malament, amb el punt 8è. 
 
El que es tracta és distingir la mercantil que tenia, entre altres, la funció de gestionar el Viver 
d’Empreses i ho farà directament l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Això és fruit, essencialment, d’uns canvis legislatius, alguns que pensem que tampoc no van en la 
direcció adequada però, en tot cas, s’estan produint  en l’àmbit administratiu i en l’àmbit fiscal. I, en tot 
cas, es procedeix a fer aquest canvi. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, simplement dir que nosaltres votarem a favor d’aquest 
canvi de model de gestió perquè entenem que els serveis públics que ofereix un ajuntament s’han de 
gestionar des de l’ajuntament, sense aquesta gestió público-privada que alguns partits han posat de 
moda aquí a Catalunya, i que és una gestió que és més opaca, menys transparent i que afavoreix casos 
de corrupció, com ha passat amb SAGESSA o altres presumptes casos de corrupció més a prop, aquí a 
les Terres de l’Ebre. 
 
Tot i això, cal reconèixer que Tortosa Innova –i és una proposta que fem a l’equip de Govern– en el futur 
la gestió que ara es farà des de l’Ajuntament, doncs, tingui més recursos per a que realment sigui una 
eina de promoció de l’activitat econòmica a la ciutat. Hi votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, per no generar confusió ni el 
“totum revolutum”, recordar, per si el senyor Rodríguez no ho sap i a la ciutadania en general, que 
Tortosa Innova és una societat pública 100%, que aquí no hi ha cap gestió público-privada, que s’ha 
gestionat públicament amb els recursos de l’Ajuntament de Tortosa, amb els treballadors i funcionaris 
de l’Ajuntament de Tortosa i que aquí no hi ha res del que ha dit el senyor Rodríguez. 
 
En tot cas, li agraïm la seva proposta, i en base a la capacitat i disponibilitat pressupostària, doncs, ho 
tindrem en compte. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, per 
manifestar la nostra abstenció. 
 
I entenem que, possiblement, el Govern municipal no ha acabat d’aprofitar suficientment l’eina de 
Tortosa Innova en el sentit de millorar la promoció econòmica de la ciutat en un moment en què creiem 
que és bàsic per al benestar i per la situació en què es troben molts veïns i ciutadans de Tortosa. 
 
Evidentment, la seua dissolució ve demanat per llei i també perquè l’interventor així ho fa notar en el 
seu informa de que la manca de solvència econòmica de la societat així ho demanava. I esperem que 
amb el canvi de model sí que puguem ser realment una eina útil de promoció econòmica, com el que 
esperem. 
 
I, evidentment, també manifestar l’abstenció en els punts, com vostè molt bé ha dit, 5è i 8è. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, moltes gràcies per l’abstenció. 
 
Manifestar que aquesta eina està disponible ara, que abans no estava disponible. Que el Viver 
d’Empreses existeix perquè aquest Govern municipal el va materialitzar i el va tirar endavant.  
 
I, en tot cas, no ve determinat exclusivament per l’opinió de l’interventor perquè en altres societat 
s’operarà de forma diferent. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar també la nostra 
abstenció en aquests tres punts.  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), CUP 
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(1) i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT 
(4) i PSC (3). 
 
 
 
 
05. DICTAMEN D’ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DEL 
VIVER D'EMPRESES DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient instruït per a la modificació del vigent Reglament regulador del servei públic municipal 
de viver d’empreses d’aquest Ajuntament, quin text íntegre fou publicat al BOP de Tarragona núm. 261 
de data 13.11.2009. 
 
Atès que cal adaptar el text del Reglament del servei esmentat, com a conseqüència de la previsió 
d’extingir i dissoldre la societat municipal Tortosa Innova, SL, actual ens gestor de l’esmentat servei, 
amb efectes 31 de desembre de 2015. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 
data 29 de setembre de 2015. 
 
Al Ple es proposa adoptar els següent ACORD: 
 
Primer -  Aprovar inicialment la modificació del reglament del servei públic municipal de viver 
d'empreses de l'Ajuntament de Tortosa, que afecta els següents apartats: 
 
1.) TÍTOL II.- Del servei i l'accés al servei  
Capítol .- El servei  
Article 3. Gestor del servei. 
 
On diu :  
2. El servei es presta de forma directa mitjançant Tortosa Innova, SL, societat mercantil de capital 
íntegrament municipal, qui rep la denominació de gestor del servei. 
 
Ha de dir: 
2. El servei es presta de forma directa mitjançant l'Ajuntament de Tortosa, qui rep la denominació de 
gestor del servei. 
 
2) Article 8. Valoració dels projectes empresarials. 
 
On diu :  
Article 8. Valoració dels projectes empresarials. 
 
Ha de dir: 
Article 8. Valoració dels projectes empresarials. 
 
3) Article 8. Valoració dels projectes empresarials. 
 
On diu :  
3. L'informe elaborat pel gestor del servei, juntament amb aquella documentació que sigui necessària 
per a l'acreditació del projecte, haurà de rebre l'autorització per incorporar-se al Viver Empreses de 
l'Ajuntament de Tortosa del President del Consell d'Administració de Tortosa Innova, SL donant compte 
al Consell d'Administració  de Tortosa Innova, SL. 
 
Ha de dir: 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 16 / 105 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

3 L'informe elaborat pel gestor del servei, juntament amb aquella documentació que sigui necessària 
per a l'acreditació del projecte, haurà de rebre l'autorització de l'alcalde per incorporar-se al Viver 
Empreses de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
4) Article 10. Altres disposicions sobre el servei. 
 
On diu :  
2.a) Els usuaris del servei estaran obligats a acceptar les visites d'inspecció que ordeni Tortosa Innova, 
SL , en qualsevol moment i en el lloc objecte del contracte, a fi de comprovar l'ús que es fa del mateix i 
el seu estat de manteniment i conservació.. 
3.a) Cada usuari notificarà al gestor del servei la relació de personal que autoritzi a entrar a les 
dependències del servei, amb indicació del nom i cognoms i número del DNI, targeta de residència, 
passaport o equivalent, reservant-se Tortosa Innova, SL el dret d'entrada. 
3.b) Qualsevol persona que vulgui accedir a les dependències del servei o es trobi en les mateixes 
estarà obligada, a petició del personal de Tortosa Innova, SL , a identificar-se, així com justificar la seva 
presència. 
5.3) En cap cas es podrà autoritzar la introducció de maquinària ni la modificació de la instal·lació 
elèctrica o de la seva potència que no s'ajustin a l'activitat permesa en el corresponent contracte 
subscrit amb l'usuari del servei o que sigui incompatible amb les característiques tècniques de 
l'immoble de les dependències del servei, en especial en el referent a suportar la càrrega estàtica 
establerta per als sòls. A efectes de comprovar l'adequat ús que es faci del local, l'empresari haurà 
d'acceptar les visites d'inspecció que ordeni Tortosa Innova, SL . 
 
Ha de dir: 
2.a) Els usuaris del servei estaran obligats a acceptar les visites d'inspecció que ordeni l'Ajuntament de 
Tortosa , en qualsevol moment i en el lloc objecte del contracte, a fi de comprovar l'ús que es fa del 
mateix i el seu estat de manteniment i conservació. 
3.a) Cada usuari notificarà al gestor del servei la relació de personal que autoritzi a entrar a les 
dependències del servei, amb indicació del nom i cognoms i número del DNI, targeta de residència, 
passaport o equivalent, reservant-se l'Ajuntament de Tortosa el dret d'entrada. 
3.b) Qualsevol persona que vulgui accedir a les dependències del servei o es trobi en les mateixes 
estarà obligada, a petició del personal de l'Ajuntament de Tortosa, a identificar-se, així com justificar la 
seva presència. 
5.3) En cap cas es podrà autoritzar la introducció de maquinària ni la modificació de la instal·lació 
elèctrica o de la seva potència que no s'ajustin a l'activitat permesa en el corresponent contracte 
subscrit amb l'usuari del servei o que sigui incompatible amb les característiques tècniques de 
l'immoble de les dependències del servei, en especial en el referent a suportar la càrrega estàtica 
establerta per als sòls. A efectes de comprovar l'adequat ús que es faci del local, l'empresari haurà 
d'acceptar les visites d'inspecció que ordeni l'Ajuntament de Tortosa. 
 
5) Article 12. Efectes de l'extinció de la condició d'usuari. 
 
On diu :  
1. Devolució del local. 
A la resolució contractual per la causa que fos l'empresari tornarà el mòdul en les mateixes condiciones 
d'ús en que el va rebre. Serà responsable l'empresari del mal ús o ús negligent dels serveis i el local 
objecte del contracte. Totes les millores realitzades per l'empresari en el local (fossin de la causa que 
fossin) quedaran a benefici de Tortosa Innova, SL sense dret indemnitzatori a favor del mateix. 
2. Fiança. 
A la signatura del contracte es farà efectiva una fiança de dos mensualitats del preu del mòdul 
contractat. 
 
Ha de dir: 
1. Finalització de la condició d’usuari del servei. 
A la resolució per la qual s'acordi el cessament de la condició d’usuari del servei l'empresari adoptarà 
les mesures per a que l’espai utilitzat resti en les mateixes condiciones d'ús en que el va rebre. Serà 
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responsable l'empresari del mal ús o ús negligent dels serveis i de l’espai utilitzat. Totes les millores 
realitzades per l'empresari en l’espai usat (fossin de la causa que fossin) quedaran a benefici de 
l'Ajuntament de Tortosa sense dret indemnitzatori a favor del mateix. 
2. Garantia. 
Abans de l'ocupació de l'espai es farà efectiva una garantia de dos mensualitats del preu corresponent. 
 
6) Article 19. Manteniment, reparació i reforma dels espais. 
 
On diu :  
3. És obligació de l'usuari del servei conservar i mantenir el local que ocupi en l'estat en que el va rebre, 
executant al seu càrrec totes aquelles reparacions a que donés lloc la utilització del local per a l'activitat 
permesa i pactada i en especial, les reparacions, l'omissió de les quals poguessin danyar a altres locals 
o comprometi l'estabilitat, la uniformitat i el decor del mòdul. Si l'usuari no realitzés les reparacions a 
que estigués obligat, després de ser requerit per això, podrà l'Ajuntament de Tortosa adoptar les accions 
per a la seva execució subsidiària, a càrrec del mateix. Qualsevol obra o instal·lació ha de comptar amb 
l'autorització del gestor del servei. També haurà de permetre l'execució de les obres de reparació, 
conservació o millora que ordeni Tortosa Innova, SL per estimar-les necessàries per al local. 
 
Ha de dir: 
3. És obligació de l'usuari del servei conservar i mantenir el local que ocupi en l'estat en que el va rebre, 
executant al seu càrrec totes aquelles reparacions a que donés lloc la utilització del local per a l'activitat 
permesa i pactada i en especial, les reparacions, l'omissió de les quals poguessin danyar a altres locals 
o comprometi l'estabilitat, la uniformitat i el decor del mòdul. Si l'usuari no realitzés les reparacions a 
que estigués obligat, després de ser requerit per això, podrà l'Ajuntament de Tortosa adoptar les accions 
per a la seva execució subsidiària, a càrrec del mateix. Qualsevol obra o instal·lació ha de comptar amb 
l'autorització del gestor del servei. També haurà de permetre l'execució de les obres de reparació, 
conservació o millora que ordeni l'Ajuntament de Tortosa per estimar-les necessàries per al local. 
 
7) Article 20 . Desperfectes. 
 
On diu :  
1. És obligació de qualsevol usuari del servei comunicar a Tortosa Innova, SL , qualsevol avaria o 
desperfecte que es produeixi en l'interior del recinte de les dependències del servei. 
 
Ha de dir: 
1. És obligació de qualsevol usuari del servei comunicar a l'Ajuntament de Tortosa, qualsevol avaria o 
desperfecte que es produeixi en l'interior del recinte de les dependències del servei. 
 
Article 23. Seguretat i higiene. 
 
On diu :  
4. Per raons de seguretat, els usuaris del Viver d'Empreses de l'Ajuntament de Tortosa posaran a 
disposició de Tortosa Innova, SL una còpia de les claus d'accés a les seves empreses, si bé, aquestes 
només s'utilitzaran en cas d'emergència, per autorització expressa de l'empresari o causa justificada. 
5. Els empresaris i usuaris del Viver, tindran l’obligació de respectar les indicacions i senyalitzacions de 
trànsit existents o que s’estableixin. Per aparcar o càrrega i descàrrega hauran d’utilitzar-se les zones 
destinades a tal fi, excepció d’aquells casos especials que tinguin l’autorització prèvia de Tortosa 
Innova, SL.. 
 
Ha de dir: 
4. Per raons de seguretat, els usuaris del Viver d'Empreses de l'Ajuntament de Tortosa posaran a 
disposició de l'Ajuntament de Tortosa una còpia de les claus d'accés a les seves empreses, si bé, 
aquestes només s'utilitzaran en cas d'emergència, per autorització expressa de l'empresari o causa 
justificada. 
5. Els empresaris i usuaris del Viver, tindran l’obligació de respectar les indicacions i senyalitzacions de 
trànsit existents o que s’estableixin. Per aparcar o càrrega i descàrrega hauran d’utilitzar-se les zones 
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destinades a tal fi, excepció d’aquells casos especials que tinguin l’autorització prèvia de l'Ajuntament 
de Tortosa. 
 
Article 33. Faltes greus. 
 
Afegir l'apartat : 
j. Manca de pagament de la quota del servei del qual n’és usuari. 
 
Segon -  Aprovar inicialment el text íntegre del reglament del viver d'empreses de Tortosa, incloses les 
modificacions objecte d'aquest acord, el text íntegre del qual queda redactat de la següent forma: 
 
“Reglament del servei de viver d’empreses de l’Ajuntament de Tortosa 
 
TÍTOL I.- Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte i finalitat. 
És objecte del present Reglament la regulació del funcionament del servei públic municipal de viver 
d’empreses de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Article 2. Titularitat del servei. 
El titular del servei és l’Ajuntament de Tortosa i, com a tal, li correspon: 
a) Determinar la forma de gestió del servei. 
b) Reglamentar el servei. 
c) Adoptar les mesures organitzatives del servei. 
 
TÍTOL II.- Del servei i l’accés al servei 
 
Capítol I.- El servei 
 
Article 3. Gestor del servei. 
1. El servei públic de viver d’empreses, l’activitat del qual és assumida com a pròpia per aquest 
Ajuntament, tindrà com a finalitats bàsiques proporcionar un espai compartit per a la ubicació temporal 
d’empreses de nova creació i empreses amb menys d’un any d’antiguitat des de l’inici de la seva 
activitat, en la modalitat de viver d’empreses, així com d’empreses en procés d’implantació o 
consolidació al municipi, en la modalitat de centre de negocis. 
2. El servei es presta de forma directa mitjançant l'Ajuntament de Tortosa, qui rep la denominació de 
gestor del servei. 
3. El gestor del servei posa a disposició de les empreses una cartera de productes i serveis amb la 
tipologia següent: 
a) Serveis logístics: Relacionats amb les infraestructures, els equipaments i els serveis administratius 
de suport. 
b) Serveis empresarials: Serveis d’informació, assessorament i consultoria empresarial realitzats 
directament pels tècnics del Servei del Promoció Econòmica o mitjançant convenis de cooperació amb 
altres entitats. 
c) Serveis tecnològics: Serveis i equipaments relacionats amb les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
 
Article 4. Actuacions del gestor del servei. 
1. El gestor del servei posarà a l’abast de les empreses un Catàleg de Productes i Serveis amb la relació 
de serveis i condicions econòmiques dels mateixos. 
2. El gestor del servei adoptarà els acords per assignar els mitjans disponibles a cadascuna de les 
modalitats de viver d’empreses i de centre de negocis. 
 
Capítol II.- De la condició d’usuari 
 
Article 5. Concepte d’usuari. 
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Són usuaris del Viver d’Empreses municipal de Tortosa aquelles empreses de recent creació en la 
modalitat de viver d’empreses, així com les empreses en procés d’implantació o consolidació al 
municipi, en la modalitat de centre de negocis, i que es beneficiïn del servei objecte d’aquest 
Reglament. 
 
Article 6. Accés a la condició d’usuari. 
1. Per accedir a la condició d’usuari serà necessari la presentació d’un pla d’empresa, que s’haurà de 
presentar juntament amb la sol·licitud d’instal·lació i la corresponent documentació administrativa Viver 
d’Empreses de Tortosa. 
2. Poden sol·licitar els serveis del Viver d'Empreses de l'Ajuntament de Tortosa: 
A) En modalitat de viver: 
Les empreses de nova creació, entenent les que per primer cop inicien activitat empresarial en 
qualsevol de les seves formes jurídiques o ho han fet els darrers dos anys i suposen creació de lloc/s de 
treball, mitjançant l'auto ocupació o la ocupació de tercers, o mantenir els ja existents en empreses de 
recent creació. 
B) En modalitat de centre de negocis: 
a) Les empreses de nova implantació al municipi, entenent empreses en funcionament que inicien 
activitat al municipi i suposen creació de lloc/s de treball, mitjançant l'auto ocupació o la ocupació de 
tercers, o mantenir els ja existents en empreses de recent creació. 
b) Empreses en procés de consolidació, entenent aquelles amb més de dos anys d’activitat i que 
plantegen objectius de canvis per millorar l’activitat. 
3. Poden sol·licitar la domiciliació al Viver d'Empreses de l'Ajuntament de Tortosa: 
a) Qualsevol empresa del municipi i de l’àrea d’influència del viver. 
b) Qualsevol empresa que vulgui desenvolupar una activitat puntual o temporal al municipi o a l’àrea 
d’influència del viver. 
4. La documentació indispensable a presentar per tal de sol·licitar el mòdul és la següent: 
- En la modalitat de viver i centre d'empreses: 
A) Imprès de sol·licitud o instància 
B) Pla d'empresa que contingui: 
a) Nom del Projecte 
b) Dades personals de l'emprenedor/a 
c) Forma jurídica de l’empresa 
d) Objecte de l’activitat: línies de productes o serveis 
e) Mercat previst: tipus de clients 
f) Pla de viabilitat que inclogui: finançament, pla d’inversions i despeses, pla de tresoreria, facturació 
prevista el primer any, punts forts i febles de l’activitat. 
g) Altres aspectes que es considerin d’interès 
C) Documentació administrativa: 
a) DNI del o dels sol·licitants 
b) Acreditació representant legal de l’empresa. 
c) Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, si s'escau. 
d) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, si s'escau. 
e) Alta de l’IAE si l’empresa ja està constituïda o alta censal. 
f) Estatuts de l’empresa si ja està constituïda 
g) Darrer rebut d’autònoms i TC de treballadors si és el cas 
h) Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a 
contractar amb l’administració. 
i) Declaració responsable de no concurrència amb la propietat i/o administració d'altres empreses 
d'igual o anàleg objecte social i/o activitat, per a la modalitat de viver. 
j) Full de domiciliació del compte bancari. 
- En modalitat de servei de domiciliació i ús puntual de despatx i unitats de treball: 
A) Imprès de sol·licitud o instància 
B) Documentació administrativa: 
a) DNI del o dels sol·licitants. 
b) Acreditació representant legal de l’empresa, si s’escau. 
c) Alta de l’IAE si l’empresa ja està constituïda o alta censal. 
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d) Estatuts de l’empresa si ja està constituïda, si s’escau. 
e) Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a 
contractar amb l’administració. 
f) Full de domiciliació del compte bancari. 
 
Article 7. Projectes empresarials. 
Els projectes empresarials que presentin aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin ser 
usuàries del servei hauran de complir els requisits següents: 
a) Ser viables econòmica, financera i tècnicament. 
b) Crear nous llocs de treball, mitjançant l’autocupació o la ocupació de tercers, o mantenir els ja 
existents en empreses de recent creació. 
 
Article 8. Valoració dels projectes empresarials. 
1. Són aspectes a valorar: 
a) Activitats relacionades amb la prestació de serveis a empreses o a persones. 
b) Capacitat d’Innovació. 
c) Activitat inclosa en els nous jaciments d’ocupació. 
d) Diversificació del teixit empresarial de Tortosa. 
e) Pertinència a col·lectius desfavorits a l’àmbit laboral. 
f) Perspectives de creixement. 
g) Sinèrgies amb altres activitats de la zona. 
h) Sostenibilitat ecològica i respecte mediambiental de l’activitat. 
i) Que siguin empreses d’economia social. 
2. Una vegada presentat el projecte i la sol·licitud, el gestor del servei emetrà informe sobre l’adequació 
de cada projecte al Viver d’Empreses de l'Ajuntament de Tortosa, atenent a criteris empresarials, i sobre 
els aspectes establerts a l’apartat anterior d'aquest article. 
3. L'informe elaborat pel gestor del servei, juntament amb aquella documentació que sigui necessària 
per a l'acreditació del projecte, haurà de rebre l'autorització de l'alcalde per incorporar-se al Viver 
Empreses de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Article 9. Durada de la condició d’usuari. 
1. Les empreses podran romandre al Viver d'Empreses de l'Ajuntament de Tortosa en la modalitat de 
viver fins a un màxim de 3 anys. No s’estableix límit per a la modalitat de centre de negocis si bé els 
contractes es faran per períodes màxims de 5 anys prorrogables. 
2. Les contractacions de servei de domiciliació seran d’un mes com a mínim. 
3. El gestor del servei podrà oferir, segons disponibilitat, els mòduls compartits per dies o hores. També 
amb caràcter excepcional, en el cas que hi hagi espais reservats a viver d’empreses i es trobin lliures, 
es podran disposar els esmentats espais, per períodes prorrogables de 6 mesos. 
 
Article 10. Altres disposicions sobre el servei. 
1. Sales de reunions i sales d'usos múltiples 
Les sales de reunions i sales d'usos múltiples, a més de ser utilitzables per part dels usuaris del servei, 
podran ser utilitzades prèvia autorització expressa del gestor del servei, per qualsevol empresa que ho 
demani. La seva utilització es farà per rigorós ordre de petició dins l’horari habitual del servei. 
2. Visites d’inspecció i seguiment. 
a) Els usuaris del servei estaran obligats a acceptar les visites d'inspecció que ordeni l'Ajuntament de 
Tortosa, en qualsevol moment i en el lloc objecte del contracte, a fi de comprovar l'ús que es fa del 
mateix i el seu estat de manteniment i conservació. 
b) El gestor del servei podrà sol·licitar a l’usuari els documents que justifiquin el compliment de les 
seves obligacions tributàries, laborals, de seguretat social i d’assegurances de l’usuari. 
3. Personal 
a) Cada usuari notificarà al gestor del servei la relació de personal que autoritzi a entrar a les 
dependències del servei, amb indicació del nom i cognoms i número del DNI, targeta de residència, 
passaport o equivalent, reservant-se l'Ajuntament de Tortosa el dret d'entrada. 
b) Qualsevol persona que vulgui accedir a les dependències del servei o es trobi en les mateixes estarà 
obligada, a petició del personal de l'Ajuntament de Tortosa, a identificar-se, així com justificar la seva 
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presència. 
4. Tractament de residus 
a) Evacuacions nocives: És obligació de les empreses usuàries del servei instal·lar i mantenir amb els 
seus mitjans tècnics i econòmics els equipaments especials que siguin precisos per a evitar les 
evacuacions nocives a l’exterior, siguin sòlides, líquides o gasoses, que poguessin produir-se per la seva 
activitat. En tot cas, l’activitat que es desenvolupi estarà sotmesa a les disposicions legals vigents. Tots 
els danys causats a tercers per l’evacuació de productes que es derivin de l’activitat empresarial o 
professional, seran responsabilitat exclusiva de l’empresari. 
b) Residus sòlids: Tota empresa estarà obligada a dipositar la brossa dels seus locals als contenidors 
que es disposin a l’efecte atenent a la caracterització de cada fracció per tal d’afavorir la recollida 
selectiva. 
c) Residus especials: L’adjudicatari del mòdul es compromet a concertar un contracte per eliminar els 
residus especials, no domèstics, en el cas de que es produeixin. 
5. Instal.lacions. 
1. Resta prohibida la introducció en les dependències del servei de maquinària o altres elements 
assimilables sense que l’usuari hagi obtingut l’autorització prèvia i expressa del gestor del servei. 
2. També caldrà l’autorització prèvia i expressa del gestor del servei per a la modificació de la instal·lació 
de potència elèctrica. 
3. En cap cas es podrà autoritzar la introducció de maquinària ni la modificació de la instal·lació 
elèctrica o de la seva potència que no s'ajustin a l'activitat permesa en el corresponent contracte 
subscrit amb l'usuari del servei o que sigui incompatible amb les característiques tècniques de 
l'immoble de les dependències del servei, en especial en el referent a suportar la càrrega estàtica 
establerta per als sòls. A efectes de comprovar l'adequat ús que es faci del local, l'empresari haurà 
d'acceptar les visites d'inspecció que ordeni l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Article 11. Preavís. 
L’empresa usuària del servei podrà abandonar l’espai que utilitzi abans de la finalització del termini 
estipulat, si bé haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància al gestor del servei amb un mes 
d’antelació. 
 
Article 12. Efectes de l’extinció de la condició d’usuari. 
1. Finalització de la condició d’usuari del servei. 
A la resolució per la qual s'acordi el cessament de la condició d’usuari del servei l'empresari adoptarà 
les mesures per a que l’espai utilitzat resti en les mateixes condiciones d'ús en que el va rebre. Serà 
responsable l'empresari del mal ús o ús negligent dels serveis i de l’espai utilitzat. Totes les millores 
realitzades per l'empresari en l’espai usat (fossin de la causa que fossin) quedaran a benefici de 
l'Ajuntament de Tortosa sense dret indemnitzatori a favor del mateix. 
2. Garantia. 
Abans de l'ocupació de l'espai es farà efectiva una garantia de dos mensualitats del preu corresponent. 
 
Article 13. Pròrroga de la condició d’usuari. 
Per accedir a la pròrroga en la utilització del servei el representant legal de l’empresa usuària del servei 
presentarà una sol·licitud amb el justificant d’autoliquidació del preu establert amb un mes d’antelació a 
la fi del termini estipulat. 
 
Article 14. Causes d’extinció de la condició d’usuari. 
Es perdrà la condició d’usuari per qualsevol de les causes previstes en aquest Reglament (articles 35 i 
següents). 
 
Capítol III. Normes per a la utilització dels espais 
 
Article 15. Finalitat de l’ús. 
Els usuaris únicament podran utilitzar els espais corresponents al servei objecte d’aquest reglament per 
dur a terme les activitats compreses en el projecte empresarial. 
 
Article 16. Horari del servei. 
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El gestor del servei fixarà l’horari de funcionament del servei, atenent a les activitats econòmiques que 
es desenvolupen en el mateix. En tot cas, l'edifici d'oficines romandrà tancat de les 0:00 hores fins a les 
06:00 hores del matí. 
 
Article 17. Seguretat. 
Els usuaris del servei vetllaran per la seguretat del edifici, dels espais i de les instal.lacions que utilitzin, 
essent responsables que totes les portes i accessos a aquests equipaments restin tancades en el 
moment de finalitzar l’activitat i els equips informàtics i la resta d’aparells de que disposin estiguin 
desconnectats. 
 
Article 18. Àmbit de l’ocupació. 
Els usuaris del servei no podran ocupar de forma temporal o permanent altres espais a banda dels 
espais atorgats i dels espais d’ús comú, segons el que disposa aquest reglament, sense consentiment 
previ i per escrit del gestor del servei. 
 
Article 19. Manteniment, reparació i reforma dels espais. 
1. Per realitzar qualsevol tipus de reforma en els espais que l’hi hagi estat assignat i adequar-los a llurs 
necessitats particulars, l’usuari haurà de sol·licitar la prèvia autorització del gestor del servei i les 
despeses que generin dites reformes aniran a càrrec de l’usuari. 
2. Les empreses usuàries que desenvolupin la seva activitat en les dependències del servei no podran 
modificar les parts exteriors de l’edifici, ni col·locar rètols o altres elements, a excepció dels rètols 
identificatius de les empreses en els espais autoritzats i amb les característiques facilitades pel gestor 
del servei. 
3. És obligació de l'usuari del servei conservar i mantenir el local que ocupi en l'estat en que el va rebre, 
executant al seu càrrec totes aquelles reparacions a que donés lloc la utilització del local per a l'activitat 
permesa i pactada i en especial, les reparacions, l'omissió de les quals poguessin danyar a altres locals 
o comprometi l'estabilitat, la uniformitat i el decor del mòdul. Si l'usuari no realitzés les reparacions a 
que estigués obligat, després de ser requerit per això, podrà l'Ajuntament de Tortosa adoptar les accions 
per a la seva execució subsidiària, a càrrec del mateix. Qualsevol obra o instal·lació ha de comptar amb 
l'autorització del gestor del servei. També haurà de permetre l'execució de les obres de reparació, 
conservació o millora que ordeni l'Ajuntament de Tortosa per estimar-les necessàries per al local. 
 
Article 20. Desperfectes. 
1. És obligació de qualsevol usuari del servei comunicar a l'Ajuntament de Tortosa, qualsevol avaria o 
desperfecte que es produeixi en l'interior del recinte de les dependències del servei. 
2. El cost dels desperfectes que es produeixin en els espais seran a càrrec dels seus usuaris. 
 
Article 21. Prohibició de cessió d’ús. 
Queda prohibit als usuaris cedir a tercers l’ús de la totalitat o una part de l’espai que els ha estat 
assignat. 
 
Article 22. Convivència. 
1. Els usuaris han de realitzar les seves activitats evitant actuacions que puguin molestar la resta 
d’usuaris (evitant al màxim els sorolls i altres molèsties que se’n poguessin derivar), amb l’obligació 
d’aplicar en tot moment les mesures correctores que estableixi el gestor del servei. 
2. Els usuaris han mantenir un tracte respectuós amb els demés usuaris que afavoreixi un clima de 
bona convivència. 
 
Article 23. Seguretat i higiene. 
1. Els usuaris estan obligats a respectar totes les normes de seguretat i de prevenció de riscos laborals 
establertes en la legislació vigent, així com altres instruccions o normes temporals o permanents que el 
gestor del servei o l’Ajuntament de Tortosa, respectivament, determinin. 
2. Les empreses instal·lades al Viver d'Empreses de l'Ajuntament de Tortosa tindran l’obligació de 
mantenir net el seu espai i l’entorn exterior del seu mòdul, estant prohibit emmagatzemar a la zona, 
materials, productes o escombraries. 
3. Queda prohibit el rentat i la reparació de vehicles a les zones comuns. 
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Així mateix, queda prohibit terminantment la tinència d’animals a l’interior del Viver, excepte gossos 
pigall. 
4. Per raons de seguretat, els usuaris del Viver d'Empreses de l'Ajuntament de Tortosa posaran a 
disposició de l'Ajuntament de Tortosa una còpia de les claus d'accés a les seves empreses, si bé, 
aquestes només s'utilitzaran en cas d'emergència, per autorització expressa de l'empresari o causa 
justificada. 
5. Els empresaris i usuaris del Viver, tindran l’obligació de respectar les indicacions i senyalitzacions de 
trànsit existents o que s’estableixin. Per aparcar o càrrega i descàrrega hauran d’utilitzar-se les zones 
destinades a tal fi, excepció d’aquells casos especials que tinguin l’autorització prèvia de l'Ajuntament 
de Tortosa. 
 
Article 24. Productes perillosos. 
Queda prohibit als usuaris dipositar o utilitzar en els mòduls qualsevol tipus de producte inflamable, 
nociu, tòxic o perillós. 
 
TÍTOL III. Drets i obligacions dels usuaris i del gestor del servei. 
 
Capítol I. Drets i obligacions dels usuaris 
 
Article 25. Drets dels usuaris. 
Els usuaris tenen dret a: 
a) Gaudir del servei d’acord amb les prescripcions del present reglament. 
b) Instar al gestor del servei el compliment de les seves obligacions. 
c) Formular reclamacions i queixes pel servei, davant el gestor del servei o de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Article 26. Obligacions dels usuaris. 
Els usuaris estan obligats a: 
a) Complir les prescripcions del present Reglament. 
b) Iniciar el funcionament del projecte en el termini de 60 dies a comptar de la data de la firma del 
contracte entre l’emprenedor o empresa i el gestor del servei municipal de Viver d’Empreses de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
c) Legalitzar-se com empresa, i complir llurs obligacions fiscals, laborals i les demés normes que resultin 
d’aplicació a la seva activitat empresarial. 
d) Exercir efectivament l’activitat durant la seva estada al Viver d’Empreses de Tortosa. 
e) Abonar de manera directa al proveïdor del servei els consums particulars d’electricitat i telèfon, 
segons el consum que marqui el comptador particular dels espais o mòduls que utilitzi. 
f) Assistir a les reunions que convoqui el gestor del servei o l’Ajuntament de Tortosa per tractar 
assumptes d’interès, de cooperació entre els diferents usuaris. 
g) Facilitar al gestor del servei o a l’Ajuntament de Tortosa tota la documentació que aquests considerin 
necessària a efectes estadístics, de seguiment de l’activitat empresarial i de control sobre el 
compliment de les obligacions fiscals i laborals i en matèria d’assegurances. 
h) Assegurar qualsevol risc que es pogués derivar de la seva activitat empresarial o professional i 
contractar una assegurança de responsabilitat civil. En cap cas el gestor del servei o l’Ajuntament de 
Tortosa es farà càrrec dels danys i perjudicis provocats. 
i) Vetllar per la seguretat del l’espai compartit i del servei, fent-se responsables del tancament dels 
accessos als espais on s’ubica el servei i als edificis o locals del servei en cas de necessitats horàries 
que difereixin de l’horari laboral determinat pel gestor del servei. 
 
Capítol II. Facultats i obligacions del gestor del servei 
 
Article 27. Facultats del gestor del servei. 
El gestor del servei té les més amplies facultats per: 
a) Accedir als espais compartits amb la finalitat de poder supervisar el compliment de les obligacions 
que s’estableixen en aquest reglament. 
b) En cas d’urgència o de força major, el personal del gestor del servei podrà accedir als espais a fi 
d’atendre reparacions o aplicar les mesures que siguin necessàries. 
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c) Fer constar les empreses instal·lades al servei en les publicacions i els materials de difusió i 
informació que el gestor del servei o l’Ajuntament de Tortosa porti a terme pel qualsevol mitjà sens 
prejudici del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 
 
Article 28. Obligacions del gestor del servei. 
Són obligacions del gestor del servei: 
a) Mantenir el correcte funcionament de les instal·lacions i serveis a disposició dels usuaris. 
b) Donar suport i assessorament en el procés de creació, desenvolupament i consolidació de l’empresa. 
 
Capítol III. Obligacions comunes dels usuaris i del gestor del servei. 
 
Article 29. Convivència. 
Afavorir la convivència entre tots. 
 
Article 30. Respecte. 
Respectar a totes les persones i instal·lacions, així com les activitats dels usuaris i les del personal del 
gestor 
del servei. 
 
TÍTOL IV. Faltes i sancions 
 
Article 31 Classes d’infraccions. 
Les infraccions del present Reglament que es puguin cometre tenen el caràcter de lleus o greus. 
 
Article 32. Faltes lleus. 
Tindran la consideració de faltes lleus: 
a) Les accions o omissions que suposin qualsevol incompliment de les normes d’utilització dels espais 
i/o les obligacions de l’usuari contingudes en el present Reglament, sempre que no afectin al la normal 
prestació del servei municipal de Viver d’Empreses de l’Ajuntament de Tortosa, ni a la resta d’usuaris. 
b) La manca d’higiene i salubritat en els espais. 
c) L’absència injustificada de l’usuari a les reunions convocades pel gestor del servei o l’Ajuntament de 
Tortosa. 
d) L’entrada al Centre, fora de l’horari establert, sense autorització escrita prèvia del gestor del servei. 
e) Absentar-se dels espais sense haver desconnectat la maquinària (ordinadors, aire condicionat, etc.). 
f) No donar compte al gestor del servei de la incorporació d’un nou soci i/o col·laborador que treballi en 
els espais de l’usuari. 
g) El mal ús de les instal·lacions comunes. 
h) La manca de respecte envers la resta d’usuaris i el personal del gestor del servei. 
i) El no tancament dels accessos al centre quan sigui de la seva responsabilitat. 
 
Article 33. Faltes greus. 
Tindran la consideració de faltes greus 
a) L’acumulació de dues faltes lleus. 
b) L’ús dels espais per activitats diferents a l’autoritzada. 
c) Cedir els espais a terceres persones. 
d) Realitzar reformes sense l’autorització expressa del gestor del servei. 
e) L’absència injustificada de l’usuari per un termini superior a un mes. 
f) No haver formalitzat els contractes de les pòlisses d’assegurances obligatòries. 
g) L’incompliment manifest de la legislació laboral i fiscal. 
h) L’exercici de la seva activitat de manera que impedeixi el normal funcionament del servei. 
i) La negativa a facilitar documentació relativa a l’activitat empresarial quan sigui requerida pel gestor 
del servei. 
j. Manca de pagament de la quota del servei del qual n’és usuari. 
 
Article 34. Sancions. 
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Per les faltes comeses pels usuaris s’imposaran les sancions que seguidament es relacionen, tenint en 
compte les circumstàncies agreujants o atenuants existents o el grau de negligència o imprudència. 
a) Les faltes lleus suposaran una comminació per escrit a l’usuari. 
b) La sanció corresponent a una falta greu serà la pèrdua de la condició d’usuari. 
 
Article 35. Pèrdua de la condició d’usuari per sanció. 
La pèrdua de la condició d’usuari per sanció suposa la finalització de l’ús del servei públic. 
El gestor del servei estarà facultat per impedir l’accés als espais i als serveis comuns dels que hagin 
perdut la condició d’usuaris. 
Els efectes personals de l’usuari i els seus col·laboradors seran retirats dels espais, prèvia autorització 
de l’Ajuntament de Tortosa, en el termini màxim de quinze dies a partir de la data del requeriment que, 
en aquest sentit, efectuï el gestor del servei. 
Si no són retirats en termini indicat, el gestor del servei estarà facultat per realitzar-ho, restant dos 
mesos en dipòsit a disposició dels seus propietaris. Transcorregut aquest últim termini els béns seran 
alienats i el seu producte dipositat. 
 
Article 36. Responsabilitat. 
La imposició de sancions no obstarà la reclamació de danys i perjudicis que l’infractor hagi pogut 
ocasionar a l’Ajuntament de Tortosa i/o a tercers. 
 
Disposició addicional 
En tot allò no previst en aquest reglament i la resta de documents que afectin el servei, es tindrà en 
compte el que disposa la legislació vigent i en el cas de discrepàncies en la interpretació de qualsevol 
de les clàusules dels citats documents, aquestes seran resoltes pels tribunals competents a la ciutat de 
Tortosa. 
 
Disposició final 
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació íntegra en el BOP de 
Tarragona.” 
 
Tercer -  Sotmetre a informació pública la modificació del reglament objecte del present acord, per un 
període de trenta dies, a comptar des del dia hàbil següent a la data de la darrera publicació del 
corresponent anunci al BOP de Tarragona i al DOGC, durant el qual els interessats podran formular les 
al·legacions que estimin convenients. 
 
Quart - Disposar que en el supòsit que transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin 
presentat al·legacions, reclamacions i/o objeccions, el present acord esdevindrà aprovat definitivament 
de forma tàcita, publicant-se el text refós del Reglament referit al BOP de Tarragona, així com el 
corresponent anunci de referència al DOGC. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que ja està reproduït el debat i, per tant, es 
reprodueix també l’aprovació en el mateix sentit del vot: cap vot en contra, set abstencions i catorze vots 
a favor. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), CUP 
(1) i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT 
(4) i PSC (3). 
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06. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
D’ORDENANCES  FISCALS PER A L’ANY 2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Incoat expedient amb la finalitat d’aprovar la modificació de determinades ordenances reguladores 
d’impostos i taxes municipals d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016, vistos els estudis econòmics 
corresponents i l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 29 de setembre de 2015, al Ple municipal proposo adoptar 
els acords següents: 
 
PRIMER - Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-1, reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent text articulat 
aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 220, de 22 de setembre 2015, al qual 
aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius d’aquest tribut 
denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA 
ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida 
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen 
següents: 
 

Tipus de béns immobles Tipus 

Béns immobles urbans 0,986 

Béns immobles rústics 1,037 

Béns immobles de característiques especials 1,300 

 
2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que són 
d’aplicació. 
 
Article 2. Exempcions potestatives 
1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns 
immobles la quota líquida dels quals és inferior a: 

- Béns immobles urbans: 3 euros. 

- Béns immobles rústics: 3 euros. 
En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes, el límit s’aplica a la suma 
d’aquestes. 
 
Article 3. Bonificacions amb elements potestatius 
S’aplica una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’impost, sempre que així se sol·liciti pels 
interessats abans de l’inici de les obres, als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les 
empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació 
equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.  
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què 
s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini es 
realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres 
períodes impositius. 
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Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els següents requisits: 

- El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l'ordenació per compte 
propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un d’ambdós, amb la finalitat d'intervenir 
en la producció o distribució de béns o serveis. 

- El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels drets que 
constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.  

- Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos a l’immobilitzat d'aquestes 
empreses. 

- La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en tot cas mai pot ser 
superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació finalitzen les 
obres d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, en aquest cas per venda de l’immoble, el 
subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta circumstància a l’òrgan encarregat de 
la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta obligació constitueix infracció tributària d’acord amb 
la Llei general tributària. 

 
Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació: 
 
- Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost. 
- Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la data de l’inici de les obres. 
- Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.  
- Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita la 

bonificació. 
- Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la d’urbanització, 

construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació. 
- Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat expedit per 

l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres. 
- Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a realitzar les 

noves construccions i/o obres de rehabilitació integral. Si aquestes obres afecten a varies parcel·les 
s’haurà de comunicar la referència cadastral de cadascuna d’elles. 

 
Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre l’estat 
d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització i construcció efectivament realitzades, quan 
es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici. 

 
Article 4. Bonificacions potestatives 
1. A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Ordenança, relatiu als 

habitatges de protecció oficial, i en relació amb els béns immobles que reuneixen les mateixes 
característiques que els inclosos en el mateix, és d'aplicació una bonificació del 50 per cent durant 
els 3 anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial. 

 
2. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen 

d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
corresponent a l’immoble que constitueixi el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili 
en que es resideix més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les següents 
condicions: 
a) L’import de la bonificació es calcula aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui a la quota 
íntegra. El percentatge de bonificació a aplicar ve detallat en la taula que consta al paràgraf c). 
b) Requisits subjectius 
La bonificació s’aplica, prèvia sol·licitud efectuada pels interessats d’acord amb el que es regula a 
l’apartat 2.d) d’aquest mateix article, als subjectes passius de l’impost i que a la vegada són titulars 
de família nombrosa. Es consideren titulars de famílies nombroses tant els titulars com els cotitulars 
d’aquestes, segons informació facilitada pel Departament de Benestar Social i Família en relació a la 
data de meritament de l’impost. 
c) Requisits objectius 
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Aquesta bonificació només serà aplicable al bé immoble de naturalesa urbana que constitueixi 
l’habitatge habitual del subjecte passiu i que tingui un valor cadastral inferior a 55.000,00 €, i no 
serà aplicable a béns immobles que tinguin ús diferent a habitatge habitual. 
La concessió d’aquesta bonificació quedarà limitada en funció de la capacitat econòmica dels 
subjectes passius. Només tindran dret a la bonificació aquells subjectes passius que, complint la 
resta de requisits, acrediten que el conjunt dels ingressos anuals de tots els components de la unitat 
familiar no superi la quantitat equivalent a SIS vegades el darrer Indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC) publicat. Als efectes d’aquesta bonificació s’entendrà per unitat familiar totes les 
persones que figuren empadronades amb el subjecte passiu. 
El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció del conjunt dels ingressos anuals de 
tots els components de la unitat familiar de la forma següent: 
 

Fins 3 cops l’IRSC 90% 
Fins 4 cops l’IRSC 75% 
Fins 5 cops l’IRSC 50% 
Fins 6 cops l’IRSC 30% 

 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui al 
corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa. 
d) Sol·licitud de la bonificació 
Cal efectuar la sol·licitud de la bonificació a l’Ajuntament o organisme en què aquest tingui delegada 
la gestió de l’impost entre l’1 de gener i el 28 de febrer de l’any en què ha de tenir efecte. Qualsevol 
sol·licitud presentada fora d’aquest període serà considerada extemporània. Els subjectes passius, 
juntament amb la sol·licitud i el títol de família nombrosa, hauran d’aportar obligatòriament la darrera 
declaració exigible de l’Impost sobre la renda de les persones físiques a la data de presentació de la 
sol·licitud de la bonificació, o certificat d’imputació de rendes o bé autorització a l’Ajuntament o 
organisme en qui aquest tingui delegada la gestió de l’impost per a obtenir de l’AEAT les dades 
corresponents per a tots els membres de la unitat familiar. L’administració podrà sol·licitar la 
documentació addicional que resulti necessària amb l’única finalitat de verificar el compliment dels 
requisits per aplicar la bonificació.  

 
3. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 

provinent del sol, se’ls aplica una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de l’impost. 
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per produir calor 
incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent per part de l’administració 
competent. En cap cas s’aplicarà la present bonificació pel compliment de les obligacions imposades 
de la normativa tècnica sectorial aplicable. Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició 
necessària que el subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament 
de Tortosa. 

 
Article 5. Fraccionament de padrons 
1. L’Ajuntament fraccionarà en 2 terminis el pagament de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 

urbana. Aquests terminis de pagament seran degudament establerts en els corresponents 
calendaris fiscals que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. 

2. Quan el fraccionament de les quotes suposin imports inferiors a la quota mínima que queden 
establertes com exemptes per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut 
determinades en la present ordenança, aquest import mínim resultant no es tindrà en compte i es 
liquidarà l’impost per la quota líquida aplicable a l’objecte tributari. 

3. Aquest fraccionament del padró sols s’aplicarà per aquells subjectes passius que tinguin domiciliats 
en entitats bancàries els seus respectius rebuts. La resta de contribuents que no optin pel sistema 
de pagament per domiciliació bancària no tindran dret a gaudir de l’opció de fraccionament. 

“ 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-2, reguladora de l’Impost 
sobre activitats econòmiques, el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent text articulat 
aprovat per la Diputació de Tarragona, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex 
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corresponent als elements potestatius d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER 
LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ 
COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text 
íntegre del qual segueix: 
 
“ ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Coeficient de situació 

Categoria Índex de situació 

1ª 2,93 

2ª 2,58 

3ª 2,17 

4ª 1,76 

 
Article 2. Vialer 
El vialer a efectes d’ordenances fiscals municipals, que conté la relació de carrers i vies públiques 
municipals, determina la seva categoria a efectes d’aquest impost. L’esmentat vialer, denominat 
“Relació de carrers i categories a efectes fiscals municipals”, s’inclou com annex a les ordenances 
fiscals municipals.  

 
Article 3. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
1. Beneficis fiscals 
a) S’aplicarà una bonificació de 50 per cent (50%) a la quota tributària a aquells que iniciïn l’exercici de 

qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc primers anys d’activitat 
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella. 
Per poder gaudir d’aquesta bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit 
anteriorment sota una altra titularitat, en els termes regulats a la lletra b) de l’apartat primer de 
l’article 6. 
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant en el municipi activitats 
empresarials subjectes a aquest, no es considerarà que s’inicia una activitat en els següents casos: 
1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost. 
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint. 
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es venia 

realitzant. 
4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la 

que es venia tributant. 
Aquesta bonificació té caràcter pregat. Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició 
necessària que el subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament 
de Tortosa. 

 
b) S’aplicarà una bonificació per creació d’ocupació quin import es determinarà mitjançant l’aplicació 

d’un percentatge sobre la quota tributària, per aquells subjectes passius que tributin per quota 
municipal i hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit 
durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en almenys cinc (5) 
treballadors/es, en relació amb el període anterior a aquell, en els centres situats en el municipi 
segons la següent escala: 

INCREMENT PLANTILLA BONIFICACIÓ 

Entre 5 i 15 treballadors 35% 

Entre 15,01 i 25 treballadors 45% 

Més de 25,01 treballadors 50% 
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Per al càlcul del promig es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en 
cada període pels dies que han estat en actiu durant aquest i es dividirà el resultat pels dies de 
durada del període, o per 365 dies si aquest és d’un any, amb les següents particularitats: 
1. En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de l’any 

base es realitzarà atenent a la situació conjunta de les empreses afectades abans i després de 
l’operació. 

2. En el supòsits de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es 
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors ja integrats en l’empresa a centres 
d’activitat situats en el municipi. 

3. Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre d’aquests equivalent, en 
funció de la durada d’una jornada laboral completa. 

Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, és incompatible amb la regulada a l’apartat anterior. Per 
poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui al corrent 
en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa. 

 
2. Procediment de concessió de beneficis fiscals 

a) La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació establerta a la lletra a) de l’apartat anterior 
s’haurà de presentar en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat, acompanyada de la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits. 

b) La sol·licitud per al reconeixement de la resta de bonificacions previstes en l’apartat primer 
d’aquest article s’han de presentar dins del primer trimestre del període impositiu en què siguin 
d’aplicació, acompanyant la documentació acreditativa. 

c) La resolució per la qual es reconeix el dret al gaudiment d’un benefici fiscal fixarà el període 
impositiu des del que s’entén concedit. No obstant, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació 
corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu a què es 
refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritament del tribut hagin concorregut els 
requisits legalment exigibles per al seu gaudi. 

d) El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Si l’acord es dicta amb posterioritat a la fi d’aquest, per causes no 
imputables al subjecte passiu, la devolució que pugui correspondre inclourà l’interès de demora 
regulat a l’article 26 de la Llei general tributària. 

“ 
 
TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-3, reguladora de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent 
text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 220, de 22 de setembre 
2015, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, que inclou l’annex corresponent als elements potestatius 
d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS 
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
“ 
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida 
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el següent quadre de 
tarifes: 
 
Classe de vehicle      Tarifa (€) 
A) Segons potència fiscal 
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys. 
De menys de 8 cavalls fiscals 25,06 
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 67,67 
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De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 142,84 
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 177,92 
De 20 cavalls fiscals en endavant 222,37 
 
2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, 
màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser 
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica. 
De menys de 16 cavalls fiscals 35,08 
De 16 fins 25 cavalls fiscals 55,14 
De més de 25 cavalls fiscals 165,39 
 
B) Segons el número de places. 
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones. 
De menys de 21 places 165,39 
De 21 fins 50 places 235,56 
De més de 50 places 294,45 
 
C) Segons la càrrega útil en quilograms 
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al 
transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle. 
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 83,95 
De 1.000 kg fins a 2.999 kg de càrrega útil 165,39 
De més de 2.999 kg fins a 9.999 kg de càrrega útil 235,56 
De més de 9.999 kg de càrrega útil 294,45 
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de 
vehicles articulats. 
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil 35,08 
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 55,14 
De més de 2.999 kg. de càrrega útil 165,39 
 
D) Segons els centímetres cúbics (cc) 
Ciclomotors 8,78 
Motocicletes fins 125 cc  8,78 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 15,03 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc  30,08 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc 60,14 
Motocicletes de més de 1.000 cc 120,28 
 
2. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques contingudes al Text 
refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es modifiqui 
per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial decret 2822/98, de 23 de 
desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles. 
 
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex V 
del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. 
 
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra A.2) de les tarifes indicades 
comprèn tant els tractors de camions com els tractors d'obres i serveis. 
 
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil, llevat de que el vehicle 
estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, que haurà de tributar com a autobús. 
 
7. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes i, per tant, han de 
tributar per la capacitat de la seva cilindrada. 
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8. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la potència 
d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats. 
 
9. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o 
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents 
als tractors. 
 
10. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes. 
 
Article 2. Bonificacions potestatives 
1. S'aplica una bonificació del 75 per cent (75%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor 
dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient 
per disposar de motor que utilitza l'energia elèctrica com a principal font d'energia i els híbrids que 
disposen de motor elèctric i motor de combustió interna. 
 
2. S'aplica una bonificació del 100 per cent (100%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor 
dels titulars dels vehicles següents: 
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 
14 de juliol, que aprova el Reglament de vehicles històrics. 
b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació. 
Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en 
què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar. 
 
3. Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en els apartats 1 i 2 d’aquest article els interessats 
han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el Permís de circulació, la Targeta 
d'inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes. És 
també requisit per poder gaudir de les bonificacions previstes que el beneficiari estigui al corrent en les 
seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 
“ 
 
QUART.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-5, reguladora de l’Impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana el text de la qual ve donat íntegrament pel 
corresponent text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, i publicat al BOP número 220, de 22 
de setembre 2015, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, indicant que l’Ajuntament estableix el règim 
d’autoliquidació i per tant serà d’aplicació l’article 10 de l’esmentat text articulat, incloent l’annex 
corresponent als elements potestatius d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER 
LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS 
PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Quadre de percentatges en funció del període de generació 

Període de generació Percentatge 
Entre 1 i 5 anys 3,70 
Fins a 10 anys 3,50 
Fins a 15 anys 3,20 
Fins a 20 anys 3,00 

 
Article 2. Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària 
S’estableix el tipus impositiu del TRENTA PER CENT (30%), independentment del període de generació. 
 
Article 3. Quantia de la reducció legal (només municipis amb revisió inferior a 5 anys) 
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(sense contingut) 
 
Article 4.  Bonificacions potestatives 
S’estableix una bonificació, que haurà de ser sol·licitada per les persones interessades, en aquelles 
transmissions de béns o de la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del 
domini en que es donin totes les següents condicions: 
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort. 
b) Que l’immoble hagi estat l’últim habitatge habitual del causant. S’entendrà com a últim habitatge 

habitual del causant aquell on aquest hi tenia el seu domicili habitual de manera ininterrompuda 
durant els dos anys immediatament anteriors a la seva defunció. Les dades del Padró Municipal 
d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem.  

c) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, cònjuge, 
ascendents o adoptants. 

d) Que el subjecte passiu hagi conviscut amb el causant a l’habitatge habitual d’aquest darrer, de 
manera ininterrompuda durant els dos anys immediatament anteriors a la seva defunció. Les dades 
del Padró Municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem.  

e) Que l’immoble sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu i es comprometi a mantenir-lo en el seu 
patrimoni durant un període de quatre anys, com a mínim. En cas de produir-se la transmissió 
abans dels quatre anys es practicarà la liquidació complementària de la part bonificada.  

f) Que el subjecte passiu hagi presentat la corresponent autoliquidació o, si fos el cas, declaració del 
fet imposable dintre del termini legalment establert. 

g) Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de 
Tortosa. 

 
L’import de la bonificació es determina aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui sobre la 
quota íntegra de l’impost. El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció del valor 
cadastral del sòl en el període impositiu d’aplicació i del nivell d’ingressos (NI) del darrer exercici fiscal 
declarat de tots els components de la unitat familiar del beneficiari. Als efectes d’aquesta bonificació 
s’entendrà per unitat familiar totes les persones que figuren empadronades amb el subjecte passiu. La 
següent taula detalla els percentatges de bonificació a aplicar en cada cas: 
 

Valor cadastral del sòl (€) NI ≤ (IRSC*3) (IRSC*3) < NI ≤ (IRSC*4) (IRSC*4) < NI ≤ (IRSC*6) 
Fins a 3.000,00 95% 80% 55% 
De 3.000,01 a 5.000,00  90% 60% 35% 
De 5.000,01 a 10.000,00 85% 50% 20% 
A partir de 10.000,01 80% 40% 10% 

 
On IRSC és el darrer valor publicat de l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya i NI representa el 
Nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els components de la unitat familiar del 
beneficiari. 
 
Amb la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent: 
- Certificat de defunció del causant. 
- Document d’acceptació d’herència. 
- Documents acreditatius del nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els components 
de la unitat familiar o autorització de tots els membres de la unitat familiar per a obtenir-lo. 
 
Article 5.  Exempció 
 
Les transmissions fetes, a partir de l’1 de gener de 2010, i amb motiu de la dació en pagament de 
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o avalador del mateix, per la cancel·lació de deutes garantits 
amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contreta amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat 
que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
Tanmateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits anteriors, 
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. 
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No s’aplicarà aquesta exempció quan el deutor o avalador transmitent o qualsevol altre membre de la 
seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute 
hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge. 
 
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el que hagi figurat empadronat el 
contribuent de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la transmissió o des de el 
moment de l’adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos anys. 
 
Respecte al concepte d’unitat familiar s’estarà al disposat en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
Societats, sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes s’equipararà el 
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel transmeten davant l’Administració 
Tributària municipal. 
“ 
 
CINQUÈ.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-4, reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres: 
 
a) Es modifica el segon apartat de  l'article 1r Fet imposable, resultant el següent text íntegre: 
“ 
2. Són actes subjectes tots aquells  que compleixin el fet imposable definit en l’apartat anterior, i els 
d'edificació i ús del sòl a què es refereix l’article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per l’article 22 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, com també la sol·licitud de pròrroga, i en concret: 
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.  
b) Les parcel·lacions urbanístiques.  
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició 
total o parcial.  
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.  
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.  
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.  
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.  
h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes 
instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.  
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.  
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.  
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.  
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.  
m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.  
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de 
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte 
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb 
la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi 
estableix. 
o) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.  
p) Els usos i les obres provisionals 
q) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, 
rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.  
r) La primera utilització i ocupació dels edificis.  
s) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.  
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t) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.  
u) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.  
v) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat 
horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres 
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència 
urbanística anterior.  
w) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no 
delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni 
amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic 
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació. 
“ 
 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
SISÈ - Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes 
municipals que es detallen a continuació, amb efectes de l’1 de gener de 2016: 
 
Núm. T-1  Taxa per expedició de documents administratius  
 
a) Es modifica l'article 6è Tarifa, afegint-hi un nou epígraf a inserir tot just abans de l’epígraf “Per 
expedició d’altres certificats i documents”: 
 “ 

Concepte Import (€) 

Per expedició de certificats d’empadronament, de convivència i volants d’empadronament per 
altres tramitacions no incloses en l’epígraf anterior, amb  informe justificatiu de serveis socials 
que acrediti uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 1 cop l’IRSC. 

2,10 

” 
 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
Núm. T-2  Taxa per recollida d’escombraries  
 
a) Es modifica l'article 6è, amb el redactat següent: 
“Article 6è Quota tributària 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de 
la naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on 
estiguin situats. 
Amb aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent per any i en euros: 
 
Epígraf Primera Segona Tercera 

Habitatges 130,14 121,82 111,77 

Hotels, per plaça 50,75 50,75 50,75 

Pensions i cases d’hostes, per plaça 40,45 40,45 40,45 

Sanatoris i clíniques: 

      * De 0 a 50 llits 1.089,30 1.089,30 1.089,30 

      * De més de 50 llits 1.634,80 1.634,80 1.634,80 

Col·legis i acadèmies: 
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      * Fins a 25 alumnes 248,40 248,40 248,40 

      * De 25 a 50 alumnes 360,20 360,20 360,20 

      * De més de 50 alumnes a mitja pensió 972,25 972,25 972,25 

      * De més de 50 alumnes a pensió completa 1.020,10 1.020,10 1.020,10 

Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars  304,82 256,90 215,28 

Locals, de menys de 40 m2 construïts no susceptibles d’usos 
comercials, industrials o anàlegs 111,77 111,77 111,77 

Supermercats  i hipermercats: 

  * Per superfície construïda de 200 m2 a 1.000 m2 637,45 637,45 637,45 

  * Per superfície construïda superior a 1.000 m2 1.775,40 1.775,40 1.775,40 

Hostaleria: cafeteria, restaurant, bar, pub i similars 

  * Per superfície construïda de menor de 100 m2  475,50 475,50 475,50 

  * Per superfície construïda de 100 m2 a 250 m2 606,33 606,33 606,33 

  * Per superfície construïda superior a 250 m2 848,90 848,90 848,90 

Zones perifèriques, habitatges unifamiliars 111,77 111,77 111,77 

Centres de culte 10,00 10,00 10,00 

 
Les quotes fixades en la tarifa corresponen a una anualitat, que es prorratejarà per trimestres naturals 
en els supòsits d’inici en el servei. 
 
Dintre de l’epígraf “Habitatges” s’inclouran també els immobles amb ús d’habitatge encara que siguin 
destinats parcialment a ús de despatx professional. Si es tracta d’un immoble amb una única referència 
cadastral, però que és fruit de la unió de dos immobles, que disposa de comunicació interior, però que 
manté dos accessos exteriors independents, per a l’habitatge i per a l’activitat, tributarà pels dos 
conceptes. 
 

Els immobles que siguin exclusivament o principalment utilitzats per a ús diferent al d’habitatge 
tributaran per l’epígraf assenyalat com “Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars” o per 
l’epígraf de “Locals de menys de 40 m2 construïts no susceptibles d’usos comercials, industrials o 
anàlegs” segons correspongui.   

 

Per als llocs destinats exclusivament a centre de culte de concurrència pública inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la LO 7/1980 de 5 de juliol, de llibertat religiosa, com església, confessions i comunitats 
religioses i les seves federacions que gaudeixin de personalitat jurídica s’aplicarà la tarifa “Centres de 
culte” 

 
La quota tributària per l’abocament de residus industrials assimilables a urbans serà la corresponent a 
la que resulti del tractament de residus, més 15,80 euros per tona corresponents al cànon sobre la 
deposició de residus fixat a la Llei 8/2008, de 10 de juliol.  

L’import d’aquest cànon, sobre deposició de residus, s’actualitzarà automàticament en el moment que 
la Generalitat de Catalunya ho disposi normativament.” 

 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
T5 - Taxa per llicències urbanístiques 
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a) Es modifica l’article 2n Fet Imposable, resultant el redactat següent: 
 
“Article 2n Fet Imposable 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a 
verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l’article 187 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per l’article 22 de la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, s’ajusten a 
l’esmentada Llei, al Pla d’ordenació urbanística municipal i a la resta de normativa urbanística, com 
també la sol·licitud de pròrroga. 
 
2. Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable definit en l’apartat anterior, i 
en concret: 
a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.  
b) Les parcel·lacions urbanístiques.  
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició 
total o parcial.  
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.  
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.  
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.  
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.  
h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes 
instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.  
i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.  
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.  
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.  
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.  
m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.  
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de 
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte 
les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb 
la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi 
estableix. 
o) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.  
p) Els usos i les obres provisionals 
q) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, 
rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.  
r) La primera utilització i ocupació dels edificis.  
s) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.  
t) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.  
u) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.  
v) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat 
horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres 
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència 
urbanística anterior.  
w) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no 
delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni 
amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic 
d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació. 
 
3. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats municipals esmentades pel que fa a les obres de 
simple ornament que es facin a l'interior dels habitatges. 
“ 
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b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
T6 - Taxa sobre llicències ambientals, llicències d’activitats incloses a la Llei 11/2009, llicències 
municipals d’obertura o d’instal·lacions i règim de comunicació d’obertura d’activitats.  
 
a) Es modifica l’article 8 punt 1 amb el redactat següent: 
 
“Article 8.  Càlcul de la quota de la taxa 
 
1. Les tarifes que s'han d'aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el quadre 
següent, en funció de la classificació de l'activitat, d'acord a la Llei 20/2009, a la Llei 11/2009 i 
l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa de les activitats sense incidència 
ambiental, del tipus de tramitació administrativa i de la seva superfície construïda. 
 

Classificació 
d'Activitats Quota mínima (Qm) Correcció en funció de la superfície (Ts) 

Quota màxima de la 
taxa (Qmax) 

 Superfície mínima (Smin). Valor   
   Fracció per sup.(Fs ) Valor (Vs )  

Règim de comunicació en activitats sense incidència ambiental o innòcues o de baix risc 

 Fins a 75 m2 431,95 € Per cada 50 m2 o fracció 
que superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 € 

Règim de comunicació en activitats sense incidència ambiental o innòcues o de baix risc , en l’àmbit Pincat 

 Fins a 75 m2 108,00 € Per cada 50 m2 o fracció 
que superi la sup mín. 13,50 € 540,00 € 

Règim de llicència en activitats sense incidència ambiental 

 Fins a 75 m2 540,00 € Per cada 50 m2o fracció 
que superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 € 

Règim de comunicació en activitats de baixa incidència ambiental (annex III de la Llei 20/2009) i en activitats incloses a 
la llei 11/2009, així com avaluació de condicions de protecció contra incendis. 

 Fins 75 m2 702,00 € Per cada 50 m2 o fracció 
que superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 € 

Règim de comunicació en activitats de baixa incidència ambiental (annex III de la Llei 20/2009) i en activitats incloses a 
la llei 11/2009, així com avaluació de condicions de protecció contra incendis, en l’àmbit Pincat. 

 Fins 75 m2 175,50 € Per cada 50 m2 o fracció 
que superi la sup mín. 13,50 € 540,00 € 

Llicències ambientals amb activitats d'incidència ambiental moderada (annex II de la Llei 20/2009) 

 Fins a 100 m2 1.234,15 € Per cada 100 m2 o fracció 
que superi la sup mín. 135,00 € 5.662,05 € 

Llicències d’activitats incloses a la llei 11/2009 o altres llicències municipals d’activitats regulades per altres normes 
sectorials. 

 Fins a 100 m2 972,00 € Per cada 100 m2 o fracció 
que superi la sup mín. 135,00 € 5.399,90 € 

 
Nota: Les superfícies a que es refereix aquesta taula són superfícies construïdes. 
“ 
 
b) Es modifica l’apartat 3r de l’article 8 amb el redactat següent 
 
“3. Les tarifes per altres tràmits administratius també regulats en aquesta Ordenança, seran les 
següents: 
a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats: 
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inclosos a l’annex II de la llei 20/2009: 89,60 € 
inclosos a l’annex III de la llei 20/2009: 89,60 € 
inclosos a la Llei 11/2009: 89,60 € 
b) Revisió de la llicència ambiental de les activitats: 
incloses a l’annex II: 143,75 € 
c) Adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia vigent: 
incloses a l’annex II de la llei 20/2009: 143,75 € 
d) Validacions de plans de dejeccions ramaderes d’activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009 i 
normativa de aplicable: 311,25 € 
e) Autorització administrativa de l'activitat temporal de circ i instal·lació d'atraccions infantils (firaires): 
108,00€ 
f) Tramitació de la comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes carnis : 54,00 € 
g) Segones i/o posteriors inspeccions extraordinàries en activitats en què per motius no justificats 
atribuïbles a l'interessat es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació, verificació de 
mesures correctores exigides, control mediambiental (per cada actuació addicional): 64,80 € 
h) Tramitació de l’activitat d’habitatge d’ús turístic: 55,00 € 
“ 
 
c) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
Núm. T-12 Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 
 
a) Es modifica l’article 2n, Fet Imposable amb el següent redactat: 
“ 
Article 2n  Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el vol, 
el sòl i el subsòl del domini públic local, tals com: 

a) Taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
b) Quioscos. 
c) Tanques, bastides, cavallets, puntals, materials i altres elements de construcció. 
d) Caixers automàtics per part d’entitats financeres o de dipòsit en les façanes dels immobles, amb 
accés directe des de la via pública. 
e) Parades de la Fira de Nadal. 
f) Tavernes de la Festa del Renaixement. 
g) Atraccions, parades i casetes.  
h) Fires i mercats. 
i) Expositors comercials. 
j) Altres ocupacions. Tanmateix no estaran subjectes a la taxa quan aquestes no comportin una utilitat 
econòmica per a la persona o entitat autoritzada. En particular, no estaran subjectes aquelles 
ocupacions ocasionals de la via pública que no tinguin utilitat econòmica realitzades per entitats sense 
ànim de lucre registrades al cens d’entitats del municipi. Aquestes circumstàncies es faran constar en 
l’autorització. 
“ 
 
b) Es modifica l’article 6è Quota tributària amb el text íntegre següent: 
“ 
Article 6è  Quota tributària 
 
1.- La quota tributària es calcularà d’acord al següent quadre de tarifes expressat en euros: 
 
a) Taules i cadires 
- Recinte amb taules i cadires situades a la calçada: 49,50 €, per m2 i any 
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- Recinte amb taules i cadires, ocupant zona blava: 57,00 €, per m2 i any 
- Per taules i cadires no situades a la calçada: 34,60 €, per m2 i any 
- Per temporada d’estiu, 1 de maig a 31 d’octubre: 27,55 €, per m2 
- Festius i vigílies de tot l’any: 21,60 €, per m2 
- Eventuals: 1,85 €, per m2 i dia 
- Pedanies, tarifa única: 16,75 €, per m2 i any 
Quan les ocupacions precedents es realitzin amb coberta, les tarifes respectives s’incrementaran en un 
15% 
 
En cas que les autoritzacions estiguin atorgades per nombre de taules, s’estableix als efectes d’aquesta 
ordenança, l’equivalència de 2,25 m2 per taula.  
 
b) Quioscos: 
- Quioscos, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 : 393,35 € a l’any 
- Per cada m2 o fracció d’excés: 84,70€ a l’any 
 
c) Tanques, bastides, cavallets, puntals, materials i altres elements de construcció: 
 
Categoria carrer Per m2 al dia Per m2 al mes Per m2 a l’any 

Carrers de primera categoria  1,00 € 15,60 € 124,75 € 

Carrers de segona categoria  0,95 € 14,75 € 118,20 € 

Carrers de tercera categoria  0,85 € 13,85 € 110,65 € 

 
d) Instal·lació o funcionament de caixers automàtics en façanes d’immobles per part d’entitats de 
dipòsit o financeres, de manera que el servei es presti a l'usuari a la via pública: 328,50 € per unitat i 
any. 
 
e) Parades Fira de Nadal: 
a. Tarifa normal:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 2,85 € per m2 i dia. 
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 5,30 € per m2 i dia 
b. Tarifa reduïda:  
b1. Entitats sense ànim de lucre:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 0,55 € per m2 i dia 
b.2 Empreses associades a la Federació de Comerciants:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 1,40 € per m2 i dia 
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 2,65 € per m2 i dia  
 
f) Tavernes Festa del Renaixement: per ubicació de tavernes dintre de l'àmbit físic on es desenvolupa la 
festa, una vegada autoritzades. 
- Tarifa fixa de 305,10 € que suposen ocupació d'un màxim de 30m2 i que es destinen a la instal·lació 
de zona de cuina i barra 
- Tarifa de 1,85 € per m2 i dia corresponents a la zona addicional. 
 
g) Atraccions, parades i casetes: 
- Atraccions mecàniques:  3,55 € per m2 i dia 
- Casetes alimentació:   5,10 € per m2 i dia 
- Casetes:    2,85 € per m2 i dia 
- Parada venda ambulant:  3,60 € per m2 i dia 
 
h) Fires i Mercats: 
- Fira del dilluns i dissabte: 20,80 € per m2 i any 
- Planteristes:    10,40 € per m2 i temporada 
- Pagesos del dissabte:  10,40 € per m2 i any 
- Pagesos de diari:   52,05 € per m2 i any 
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- Majoristes:    59,50 € per m2 i any 
 
Pels casos de noves ocupacions de la fira del dissabte, a més de la taxa fixada per m2 i any, hauran 
d’abonar l’import de 354,10 € per cada mòdul de 2x5 metres, per una sola vegada a l’inici. 
 
En les ocupacions de la fira del dilluns i del dissabte, estaran exempts del pagament de la taxa 
corresponent al primer semestre aquelles persones que seguint la normativa interna de UBASP referent 
a l’assignació del permís temporal de venda no sedentària, els hagi estat assignada una de les places 
de què  disposa per a tals fins el departament d’Acció Social als mercats de la ciutat de Tortosa. A partir 
del segon semestre hauran de pagar el 100% de la taxa. En el cas que se’ls prorrogui el permís un 
segon any no els correspondrà l’exempció. 
 
i) Expositors comercials: 
- Instal·lació d’expositors comercials a la vorera:   34,60 € per m2 i any 
- Instal·lació d’expositors comercials situats a la calçada:  49,50 € per m2 i any 
- Instal·lació d’expositors comercials, ocupant zona blava:  57,00 € per m2 i any 
 
j) Altres ocupacions: 
- Indústries, comerços i altres ocupacions: 0,45 € per m2 i dia, amb un mínim de 5,00 € 
 
2-. Les quotes fixades en la tarifa que corresponguin a una anualitat es prorratejaran per trimestres 
naturals en els supòsits d’inici o cessació en la utilització privativa i aprofitament. 
 “ 
 
c)  Es deroga la Disposició Transitòria: 
“ 
Disposició Transitòria 
L’increment resultant de l’aplicació de les quotes dels apartats a i b de l’epígraf “Tauletes de bar amb 4 
cadires” de l’article 6.1, respecte de les aplicades durant l’exercici 2011 als subjectes passius afectats, 
s’aplicarà gradualment, de forma lineal, durant els exercicis 2012, 2013 i 2014, a raó d’un terç cada 
any. 
“ 
 
d) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
Núm. T-13 Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies 
 
a) Es modifica l’apartat 3r de l’article 5è, amb el següent text íntegre: 
“ 
3.- RESERVES D'ESPAI PER A USOS DIVERSOS PER A NECESSITATS OCASIONALS 
a) Per reserves ocasionals en via pública o terrenys d’us públic municipal que no comportin tall de 
carrer: per cada quatre metres lineals o fracció i per cada bloc de QUATRE HORES o fracció: 8,65 € 
 
b) En cas de reserves ocasionals que comportin tall de carrer, s’estableix la següent  tarifa per metre: 
 

Blocs de 2 hores € / metre 

Bloc de 1a i 2a hora 0,95 

Bloc de 3a i 4a hora 1,90 

Bloc de 5a i 6a hora 2,85 

Bloc de 7a i 8a hora 3,80 

Bloc de 9a i 10a hora (i successius) 4,75 
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Pel que fa a la llargada del tram de carrer tallat s'imputarà, als efectes del càlcul de l’import de la taxa, 
com a màxim 50 metres de llargada. 
S’estableix un import mínim de la taxa de 93,00 €. 
“ 
 
b) Es modifica l’apartat 6è de l’article 6è, amb el següent text íntegre: 
“ 
6. Les quotes fixades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaran per trimestres 
naturals en els supòsits d’inici o cessació de l’aprofitament. La presentació de la baixa tindrà efectes a 
partir del primer dia del trimestre natural següent al de la seva presentació. La no presentació de la 
baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa. 
“ 
 
c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
SETÈ - Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 
l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, els acords precedents a informació pública i audiència de les 
persones interessades per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, de manera 
que en aquest període les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords adoptats 
restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 
de març.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Per presentar breument aquesta proposta 
d’ordenances fiscals té la paraula el senyor Emili Lehmann. Bé, em diu que a l’hora de presentar, 
presentarem el número 6 i el número 7, que una cosa són les ordenances fiscals i l’altra és la regulació 
dels preus públics, que forma part i jo crec que no ho hem parlat en Junta de Portaveus però es podria 
acumular al mateix debat. 
 
En tot cas, el regidor ho presentarà conjuntament i si volen fer un debat diferent, doncs, el farem. La 
votació sí que la farem per separat. 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor Lehmann: Gràcies alcalde. Regidores i regidors, bé, 
com ja veníem treballant des de fa unes setmanes en la Comissió Informativa de Serveis Centrals, 
portem a terme, bé, portem a consideració les ordenances fiscals de cara al 2016, en un marc que no 
és nou, en un marc que continua essent difícil de cara a l’infrafinançament de les administracions 
locals i també en un marc d’una normativa pressupostària prou estricta i rígida. 
 
Tot i així, presentem unes ordenances amb tres punts bàsics que després desglossaré, però que el 
primer de tots és la continuació de la disminució de la taxa d’escombraries, igual que es va començar 
en el 2008, portarem ja 8 anys consecutius. El segon punt seria la congelació de tota la resta 
d’impostos, taxes i preus públics. I per últim, també la incorporació de nous grups, de nous col·lectius a 
gaudir de bonificacions i també l’increment de certes bonificacions dins d’aquestes ordenances fiscals. 
 
Tal que comentava com a primer tret significatiu o primer tret destacable: la reducció de la taxa 
d’escombraries. Això és un fet que ja va començar en el 2008, portem 8 anys consecutius disminuint 
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aquesta taxa, amb una disminució acumulada de més de l’11%. Això fa que a dia 1 de gener o a partir 
del 2016 la taxa d’escombraries que es pagarà a Tortosa serà més baixa que la que es pagava al 2008, 
fruit de la posada en funcionament de la recollida selectiva i també fruit d’una depuració del cens del 
padró, fent que la realitat coincideixi amb el cens que nosaltres posem a disposició d’aquesta taxa. 
 
Per una altra part, tenim la congelació de tota la resta d’impostos, de taxes i de preus públics. Una 
congelació que vol dir ni tant sols una actualització de l’IPC, per tant, els mateixos tipus, les mateixes 
taxes, els mateixos preus que al 2015. 
 
I per últim, la inclusió de nous grups, de nous col·lectius i de noves bonificacions com poden ser les 
famílies monoparentals en els casos que així es poden establir, les famílies on tenen tots els seus 
membres en situació d’atur, o també les entitats sense ànim de lucre que, tal i com es va acordar en 
sessió plenària, tindran la taxa d’ocupació de la via pública estaran no subjectes. 
 
Per tant, tota una sèrie de canvis que van en la línia que ja havia establert aquest Govern en els anys 
anteriors i que no signifiquen més que la intenció de continuar elaborant unes ordenances a la mida del 
que necessitava la ciutat i que també s’han d’establir o s’han d’emmarcar dins de l’estabilitat 
pressupostària que després hem de tenir. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Lehmann. Té la paraula el senyor...., bé, 
té la paraula qui me la demani.... el senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, un any més ens trobem davant d’un dels plens més important, o d’un punt dels plens més 
important de l’any, conjuntament amb el de pressupostos. Es porta a aprovació les modificacions de les 
ordenances fiscals i, com ha dit el senyor Lehmann, per a l’exercici 2016. Ordenances que regulen 
impostos, taxes, preus públics que tortosins i tortosines pagarem el proper any. I és obvi, evidentment, 
que hem de recaptar i que els ingressos que rep de tot allò que els tortosins i tortosines a l’Ajuntament 
paguen ha de revertir en el benestar comú i en la prestació de serveis. 
 
Però també és obvi que en aquest moment són moltes les persones que a la nostra ciutat ho estan 
passant molt malament a causa d’esta maleïda, podríem dir, crisi que sembla que no acaba mai. 
 
Recordem que a la nostra ciutat tenim un índex de desocupació més o menys al voltant del 20% i que la 
precarització dels llocs de treball ha dut a molts treballadors a cobrar salaris més baixos. En aquest 
sentit, i atenent a  aquestes circumstàncies, és que el nostre grup ha fet un any més una sèrie de 
propostes per a les ordenances fiscals pensant en les necessitats de la ciutat i dels tortosins i 
tortosines i amb l’objectiu de la creació de nous llocs de treball, fomentar la recuperació del nucli antic, 
fomentar les energies renovables per sortir de la crisi, garantir justícia social i apostar per accions de 
millora de la imatge de la ciutat.  
 
En aquest cas hem fet un seguit de 40 propostes encaminades a oferir rebaixes en el pagament, bé 
sigui per major fraccionament de les quotes o bé sigui per rebaixes de l’import, bonificacions i 
exempcions per a que a aquelles persones que més malament ho estan passant  puguin fer front amb 
més facilitat als pagaments.  
 
Amb la intenció d’ajudar a la reactivació econòmica de la nostra ciutat, també hem fet propostes 
encaminades a oferir bonificacions i rebaixes en als nous emprenedors . Hem proposat mesures per tal 
de cuidar la imatge de la nostra ciutat, proposant la creació d’una taxa per a que els propietaris de pisos 
o cases en situació d’enderroc es facin càrrec de les despeses del mateix o bé cuidar l’estètica de les 
mitgeres de molts edificis, la qual cosa al final reverteix en l’estat general de la nostra ciutat, i no 
oblidem que una ciutat cuidada també és una ciutat més atractiva per al visitant –i el turisme és també 
un sector important en l’economia de la nostra ciutat–.  
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I finalment, també hem fet propostes en els preus dels pàrquings públics –plaça Alfons XII, Carrilet– i en 
els preus del transport públic en bus, creant tarifes reduïdes i súper reduïdes per a determinats 
col·lectius. En definitiva volem una ciutat més justa i solidària on pagui més el qui més té i es protegeixi 
als que pateixen la crisi. 
 
Els hi diem que el nostre vot, senyor Lehmann, serà d’abstenció perquè, en definitiva, pensem que són 
les seves ordenances que vostès proposen. Entenem que és un Govern que va a la seva i en aquest 
sentit dic que no escolta, amb el suport –i ara no escolta– amb el suport dels republicans de Tortosa, 
perquè, un any més, ens trobem en què cap de les propostes s’han tingut en compte. Un any més, i ja 
en són cinc, si tenim en compte els quatre anys anteriors. 
 
Hem presentat propostes durant l’any, previ i posterior a l’aprovació, en forma de moció com l’any 
passat o bé en forma d’al·legacions. No s’han tingut en compte.  Ordenances fiscals del 2013 tampoc, al 
2015, tal i com sens va dir, bé, no s’han tingut mai en compte. 
 
Davant d’això dos coses: Una, continuarem fent propostes, no ens en cansarem. Continuarem tenint la 
voluntat, aquest grup municipal, de continuar fent propostes al Govern per tal de seguir treballant en 
positiu per als tortosins i tortosines. I esperem, senyor Lehmann que, tal i com vostè li va dir a la nostra 
representant a la Comissió, puguin debatre en Comissió el motiu i aquest tipus de propostes que fem i, 
al menys, es tingui en compte per a l’any que ve, el 2017. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
reconeixem i compartim que aquestes ordenances fiscals s’estan aprovant en un marc difícil, en un 
context difícil, tant per tota la normativa estricta que el nostre Ajuntament ha de complir gràcies a les 
polítiques neoliberals i d’austeritat que s’estan aplicant pels govern superiors i que acaba afectant als 
nostres ajuntaments. 
 
I, en segon lloc, també un altre element difícil és la situació econòmica que estan patint molts tortosins i 
tortosines arran de la situació econòmica.  
 
En aquest sentit, ens presenten una congelació generalitzada de tots els impostos, i ens sembla bé que 
hi hagi aquesta congelació perquè pensem que és una de les coses que es pot fer. I en relació a la taxa 
d’escombraries, una reducció de l’1%, que és de l’1%, és simbòlica i a nosaltres sí que ens hagués 
agradat que pogués anar una mica més enllà, però entenem també quina és la situació. 
 
En segon lloc, també volem valorar positivament algunes bonificacions que en alguns preus han tirat 
endavant, com per exemple a l’Escola de Teatre o a l’Escola de Música en relació a les famílies 
aturades, que és una de les demandes que el nostre grup va fer en mandats anteriors i que, poc a poc, 
algunes es van incorporant. 
 
I més enllà d’això, el que sí que nosaltres considerem és que cal continuar treballant en aquesta línia i, 
per exemple, continuem amb la idea d’intentar aplicar la tarificació social en tots aquells aspectes que 
es pugui tirar endavant i, per tant, fer que les famílies puguin pagar en funció de la seva realitat 
econòmica. O també continuem pensant que caldria crear, com alguns ajuntaments han tirar endavant, 
una línia de subvencions per ajudar a aquelles famílies a pagar alguns impostos com l’IBI, o si no és 
l’IBI, altres ajudes que vagin directe a aquelles famílies que estan passant-ho malament pels estralls de 
la crisi. Es per tot això que el nostre grup s’abstindrà. 
 
I també volem fer un prec, que també sabem que s’està treballant en aquesta línia, i és que es continuï 
fent difusió i publicitat de totes aquelles bonificacions aprovades de cara a totes les persones 
interessades, perquè sabem que s’està fent, no?, durant aquests últims anys, però que cal continuar 
perquè moltíssima gent no té el coneixement, no?, d’aquestes bonificacions. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies. La nostra posició serà de donar recolzament a 
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aquesta proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances perquè entenem 
que s’ha fet un esforç reduint l’1% el preu de la brossa, es redueix també el preu de l’expedició de 
documents administratius –aproximadament, abans crec que es cobraven uns 6 euros i ara passen a 2 
euros i una miqueta més– i, per tant, també es regulen les excepcions per ocupació de la via pública, 
com ha dit el regidor senyor Lehmann, a les entitats que abans no es contemplava. Per tot això, la 
nostra posició serà de donar suport. 
 
També aprofitar per parlar del punt 7è, perquè tot va més o menys lligat, i la nostra posició també serà 
la mateixa, la de sí. Voldríem destacar que s’ha recollit, per part del Govern municipal, que a proposta 
d’Esquerra es van introduir reduccions en les tarifes per a famílies nombroses i monoparentals al teatre 
–és veritat i cert, dir també que això ja es contemplava a l’Escola de Música–, per tant, als dos punts la 
nostra posició és de votar afirmativament. 
 
Moltes gràcies. Molt breument, agrair a tots el vot favorable i també agrair les abstencions, perquè 
entenc que al menys és un reconeixement d’una part de la feina que s’està fent. 
 
Intentaré, sense ànim d’entrar en cap polèmica, senyor Roig, a vostès se’ls hi van plantejar les línies 
generals de les ordenances a la Comissió del 31 d’agost. El 5 de setembre es va fer una comissió 
extraordinària on ja no es van donar línies generals, sinó que es va comentar el contingut de les 
ordenances i se’ls hi va donar un esborrany de cadascuna d’aquestes. I vostès van presentar una 
proposta entre el divendres i el dilluns abans del dimarts, que es fes la Comissió quan ja estava fet fins i 
tot l’informe de l’interventor. 
 
En tot cas, jo mateix m’ofereixo per venir a explicar-li en comissió, si no ho pot fer el mateix regidor, que 
moltes de les coses que allí demana no són..., –ho pot fer l’interventor mateix o qualsevol dels tècnics– 
no són ni legalment possibles; seran benintencionades però no són ni legalment possibles. En tot cas, 
agrair-los la seva abstenció. 
 
Igual com agrair a Iniciativa la seva abstenció. En tot cas..., perdó, a Movem la seva abstenció. 
Incorporem algunes de les propostes que s’havien aprovat al mateix Ple. Jo crec que en aquell moment 
era per una moció d’Iniciativa – després em diuen que no els hi faig cas, però així era–. 
 
I en quant a la publicitat i difusió insistirem. L’any passat vam contractar espais a la premsa local per 
fer-ho. Avui mateix, quan hem fet la roda de premsa, a part de fer la roda de premsa hem explicat una 
altra vegada totes les bonificacions de caire social que hi ha, i n’hi ha bastantes, a cadascuna dels 
impostos i cadascuna de les ordenances. A la vegada, em consta que també fa una campanya explícita 
la pròpia empresa d’aigües en l’àmbit dels seus abonats respecte a les bonificacions que vam incloure 
fa tres anys per a la gent amb capacitat econòmica reduïda per al primer tram de consum. I també em 
consta que des de serveis socials, als usuaris de serveis socials es fa la publicitat necessària. 
 
A la vegada, no sé si ho han dit o no ho han dit en comissió, però també hauran notat que hem 
flexibilitzar els terminis per poder sol·licitar aquestes bonificacions, que abans eren molt poques 
setmanes i ara s’ha ampliat de forma notable per a que també els casos sobrevinguts es puguin 
incorporar a aquestes bonificacions i no tingui que esperar mot de temps o, en tot cas, una anualitat. 

 
*-*-* 

 
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 (8), ERC (4) i PP (1); i 
vuit abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4), PSC (3) i 
CUP (1). 
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07. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ I ESTABLIMENT D’ACORDS REGULADORS DE 
PREUS PÚBLICS 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Incoat expedient amb la finalitat de modificar determinats acords reguladors de preus públics 
municipals d’aquest Ajuntament, vistos els informes dels caps d’Ensenyament, Cultura i Promoció 
Econòmica i l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 29 de setembre de 2015, al Ple municipal proposo adoptar 
els acords següents: 
 
PRIMER - Aprovar la modificació de l’acord regulador, codi IM-8, del “Preu públic de l’Escola municipal 
de Teatre” consistent en la modificació dels articles següents: 
 
a) Es modifica l’article 4, que passa a ser el següent: 
 
“Article 4t.- Quota 
1. El preu dels diferents cursos ofertats estarà format per una matrícula i una quota mensual. En cas de 
realitzar més d'un curs, només s'haurà d'abonar una única matrícula, que resultarà ser la de major 
quantia. Les quotes mensuals s'abonaran de tots els cursos als que s'estigui matriculat. S’aplicaran les 
tarifes següents: 

 

Curs Matrícula Quota mensual Matrícula 
reduïda 

Quota mensual 
reduïda 

Iniciació teatral 32,60 27,16 16,30 23,09 

Teatre infantil 32,60 32,60 16,30 27,71 

Teatre juvenil 32,60 43,47 16,30 36,95 

Tècnica vocal/Dicció I i II 43,47 43,47 21,73 36,95 

Interpretació Adults I II i III 43,47 54,33 21,73 46,18 

Teatre musical infantil I i II 32,60 54,33 16,30 46,18 

Teatre musical juvenil I i II 32,60 76,07 16,30 64,66 

Teatre musical adults I 43,47 76,07 21,73 64,66 

Teatre musical adults II i III 43,47 92,37 21,73 78,51 

Claqué infantil - juvenil 32,60 18,63 16,30 15,84 

Claqué adults I i II 43,47 23,80 21,73 20,23 

Monogràfics i masterclass 
- Alumnat EMT 

32,60 
 

52,50 
32,60  44,63 

27,71 

 
2. S'aplicarà la matrícula reduïda en els següents casos: 

a) Als alumnes que ja han estat matriculats en cursos anteriors de l'Escola Municipal de Teatre. 
b) Als alumnes amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats. 
c) Als alumnes membres de Famílies nombroses o monoparentals 
d) Als alumnes que formin part d'una unitat de convivència on tots els seus membres estiguin en 
situació d'atur. 
 
3. S'aplicarà la quota mensual reduïda en els següents casos: 

a) Alumnes de família nombrosa o monoparental 

b) Per famílies amb 2 o més membres de la unitat de convivència matriculats, aplicant-se la quota 
mensual reduïda exclusivament al segon i successius membres matriculats, considerant-se sempre els 
que tinguin la quota mensual de menor import. Si el segon o successius membres fan més d'un curs la 
quota mensual reduïda s'aplicarà a tots els cursos.” 
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b) Es modifica l’article 5è, que passa a ser el següent: 
 
“Article 5è.- Pagament 
 El meritament del preu públic es produeix al formalitzar la matrícula. 
Tant la matrícula com les quotes mensuals s’abonaran mitjançant domiciliació bancària en els terminis 
que estableixi el calendari fiscal. 
Els preus públics liquidats i no satisfets s’exigiran per la via de constrenyiment. 
En el cas de baixes voluntàries, aquestes s'aplicaran a partir del dia 1 del mes següent al de la data de 
la comunicació per part de la persona afectada. La comunicació d'aquesta baixa haurà de fer-se 
obligatòriament per escrit presentant una instància al registre general de l'Ajuntament on s'indicarà la 
voluntat de causar baixa de la prestació del servei.” 

c) S’elimina l’article 7è. Bonificacions 

d) S’afegeix una disposició addicional: 
“Disposició addicional 
L'acumulació de dos quotes mensuals impagades finalitzat el període de voluntària causarà la no 
prestació del servei i la baixa automàtica, que serà comunicada per escrit a la persona afectada.” 
 
e) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquest preu públic entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
SEGON - Aprovar la modificació de l’acord regulador, codi P-4, del “Preu públic de l’Escola municipal de 
música” consistent en la modificació dels articles següents: 
 
a) S’elimina l’article 4t 
 
b) L’article 5è passa a ser article 4t, que queda amb la següent redacció: 
 
“Article 4t. Quotes 
1. A l’inici del servei es satisfarà el concepte de matrícula d’acord amb el quadre de tarifes següent: 
 
Concepte Tarifa base (€) Tarifa reduïda (€) 

Matrícula 60,39 30,20 

 
S'aplicarà la tarifa reduïda de la matrícula en els casos següents: 
a) alumnes de família nombrosa o monoparental 
b) alumnes que formin part d'una unitat de convivència on tots els seus membres estiguin en situació 
d'atur. 
 
Estaran exempts del pagament de la matrícula: 
a) alumnes de l'Escola Municipal de Música que a la vegada formin part de la Banda Municipal. 
 
2. L’import de la quota mensual a pagar es determina en funció dels conceptes i nivell de serveis que se 
sol·licitin o que s’utilitzin i és la suma de la quota mensual bàsica més les tarifes dels altres conceptes 
que  corresponguin i es determina a partir de la taula següent: 
 

Nivell Concepte Tarifa base 
(€ /mes) 

Tarifa reduïda 
(€/mes) 

Tots Quota mensual bàsica 8,28 7,03 

Sensibilització Música i moviment 10,97 9,32 
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Iniciació Llenguatge musical 10,97 9,32 

Iniciació Instrument 8,77 7,45 

Formació bàsica Llenguatge musical 27,44 23,32 

Formació bàsica Instrument  43,91 37,32 

Formació bàsica Cambra 6,58 5,59 

Formació bàsica Conjunt instrumental 6,58 5,59 

Formació bàsica Matèries opcionals 16,46 13,99 

Formació avançada Llenguatge i harmonia 32,93 27,99 

Formació avançada Instrument  43,91 37,32 

Formació avançada Conjunt instrumental 6,58 5,59 

Formació avançada Matèries opcionals 13,17 11,19 

Formació avançada Segona optativa/segon instrument 16,46 13,99 

Formació d'adults Llenguatge musical 27,44 23,32 

Formació d'adults Instrument  38,42 32,65 

Formació d'adults Segona optativa/segon instrument 21,95 18,65 

 
S'aplicarà la tarifa reduïda per tots els conceptes inclosos en la quota mensual en els casos següents: 
a) alumnes de família nombrosa o monoparental 
b) alumnes de l'Escola Municipal de Música que a la vegada formin part de la Banda Municipal. 
c) L’article 7è passarà a ser l’article 5è, que serà el següent: 
 
“Article 5è. Pagament 
El preu públic per serveis a l’Escola Municipal de Música s’haurà de pagar a partir del moment de 
formalitzar la matrícula a cada curs escolar. El pagament de la matrícula es realitzarà dins dels 10 dies 
següents a la fi del període de matriculació i no serà retornat baix cap circumstància. 
El pagament de les mensualitats corresponents, es realitzarà d’acord amb el que estableixi el calendari 
fiscal. 
El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant domiciliació bancària. 
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
En el cas de baixes voluntàries, aquestes s'aplicaran a partir del dia 1 del mes següent al de la data de 
la comunicació per part de la persona afectada. La comunicació d'aquesta baixa haurà de fer-se 
obligatòriament per escrit presentant una instància al registre general de l'Ajuntament on s'indicarà la 
voluntat de causar baixa de la prestació del servei.” 

 
d) L’article 8è passarà a ser l’article 6è Infraccions i sancions. 
 
e) S’afegeix una disposició addicional: 
 
“Disposició addicional 
L'acumulació de dos quotes mensuals impagades finalitzat el període de voluntària causarà la no 
prestació del servei i la baixa automàtica, que serà comunicada per escrit a la persona afectada.” 
 
f) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
 
“Disposició final 
La modificació d’aquest preu públic entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
TERCER - Aprovar la modificació de l’acord regulador, codi IM-2, del preu públic per la realització 
d'espectacles (IM-2), d'acord amb el següent: 
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a) es modifica l'article 5.1, passant a ser el següent: 
 
5.1. La quantia del preu públic es fixarà d’acord amb el catxet de l’espectacle, a partir dels següents 
barems: 

Catxet + fitxa tècnica Preu públic Tipus 

Fins a 4.000,00 € 8,00 C 

de 4.000,01 a 10.000,00 € Es fixarà per l’òrgan competent B 

Més de 10.000,00 € Es fixarà per l’òrgan competent A 

 
c) Es modifica l’article 6è.2), que passa a ser: 
 
“2) Carnet jove, jubilats/des i carnet de família nombrosa o monoparental dóna dret a un 20 per cent de 
descompte” 
 
d) Es modifica l’article 6è.4), que passa a ser: 
 
“4) Carnet de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, socis del TR3SC i carnet de persona usuària de 
Tortosasport dóna dret a un 10 per cent de descompte” 
 
e) S’afegeix l’apartat 7) a l’article 6è: 
 
“7)Persona subscriptora del diari La Vanguardia té dret a un 20 per cent de descompte” 
 
e) es modifica l'article 7è, quin text passa a ser el següent: 
 
“Article 7è.- Gestió del pagament 
El pagament es realitzarà abans de l'inici de l'actuació.” 
 
 f) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 

 
“Disposició final 
La modificació d’aquest preu públic entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
QUART: Aprovar l'establiment dels preus públics del servei de viver d'empreses de Tortosa, amb efectes 
1 de gener de 2016, d'acord amb el text següent: 
 
Preus públics del servei de viver d'empreses de Tortosa 
 
Article 1r. Naturalesa i fonament 
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març, mitjançant el 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la 
prestació de serveis del viver d’empreses de Tortosa. 
 
Article 2n. Concepte 
S’estableix el preu públic per la prestació de serveis del viver d’empreses, els quals es detallen al 
reglament del servei. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
Estaran subjectes al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques autoritzades que es 
beneficiïn o aprofitin els serveis del viver d’empreses de Tortosa. 
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Article 4t. Quota 
1-. Preu públic ordinari relatiu a naus i despatxos 

Descripció Concepte 

Planta m2 (aprox.) 

Preu base 

(€ / mes) 

Preu modalitat Viver 
d'empreses 1r any 

(€ / mes) 

Preu modalitat Viver 
d'empreses 2n any 

(€ / mes) 

Nau 1 B 69,22 516,00 309,60 412,80 

Nau 2 B 65,98 492,00 295,20 393,60 

Nau 3 B 65,98 492,00 295,20 393,60 

Nau 4 B 65,98 492,00 295,20 393,60 

Nau 5 B 65,98 492,00 295,20 393,60 

Nau 6 B 69,22 516,00 309,60 412,80 

Despatx 1 1-A 39,00 350,00 210,00 280,00 

Despatx 2 1-A 39,00 350,00 210,00 280,00 

Despatx 3 1-A 39,00 350,00 210,00 280,00 

Despatx 4 1-A 39,00 350,00 210,00 280,00 

* Despatx 5 U.T. 1-A 39,00 90,00 90,00 90,00 

Despatx 6 1-B 27,04 300,00 180,00 240,00 

Despatx 7 1-B 21,85 243,00 145,80 194,40 

Despatx 8 1-B 22,95 255,00 153,00 204,00 

Despatx 9 1-B 30,41 338,00 202,80 270,40 

Despatx 10 1-B 22,77 253,00 151,80 202,40 

Despatx 11 1-B 22,73 253,00 151,80 202,40 

Despatx 12 1-B 22,58 251,00 150,60 200,80 

Despatx 13 1-B 22,58 251,00 150,60 200,80 

Despatx 14 1-B 21,61 240,00 144,00 192,00 

* Despatx reservat per espai de primera estada. 
 
A aquests preus se'ls haurà d'afegir l'IVA que correspongui 
A la signatura del contracte es farà efectiu un dipòsit de 2 mesos del preu base del servei. 
 
2-. Preu públic especial relatiu a naus i despatxos 
Aquest preu s'aplicarà als usuaris que compleixen alguna de les següents condicions: 
 
a) empresa de nova creació per aturats de llarga durada 
b) empreses industrials i turístiques 
c) viveristes amb treballadors per compte aliè 
d) viveristes que els dos primers anys d'estar al viver hagin generat ocupació al territori 
e) per l'ocupació de dos espais a dins del viver, s'aplicarà aquesta tarifa al segon espai ocupat 
f) viveristes amb actitud manifesta de contribució al creixement de la ciutat 
 
Concepte Descripció  Preu modalitat Viver Preu modalitat Viver 
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 Planta m2(aprox) Preu base 
(€/mes) 

d'empreses 1r any 
(€/mes) 

d'empreses 2n any 
(€/mes) 

Nau 1 B 69,22 387,00 232,20 309,60 

Nau 2 B 65,98 369,00 221,40 295,20 

Nau 3 B 65,98 369,00 221,40 295,20 

Nau 4 B 65,98 369,00 221,40 295,20 

Nau 5 B 65,98 369,00 221,40 295,20 

Nau 6 B 69,22 387,00 232,20 309,60 

Despatx 1 1-A 39,00 262,50 157,50 210,00 

Despatx 2 1-A 39,00 262,50 157,50 210,00 

Despatx 3 1-A 39,00 262,50 157,50 210,00 

Despatx 4 1-A 39,00 262,50 157,50 210,00 

Despatx 6 1-B 27,04 225,00 135,00 180,00 

Despatx 7 1-B 21,85 182,25 109,35 145,80 

Despatx 8 1-B 22,95 191,25 114,75 153,00 

Despatx 9 1-B 30,41 253,50 152,10 202,80 

Despatx 10 1-B 22,77 189,75 113,85 151,80 

Despatx 11 1-B 22,73 189,75 113,85 151,80 

Despatx 12 1-B 22,58 188,25 112,95 150,60 

Despatx 13 1-B 22,58 188,25 112,95 150,60 

Despatx 14 1-B 21,61 180,00 108,00 144,00 

 
Aquests preus es podran aplicar durant un període màxim de 3 anys. 
A aquests preus se'ls haurà d'afegir l'IVA que correspongui 
 
3-. Preus públics d'altres serveis: 
 

1-3 DIES 1-3 SETMANES 1-3 MESOS Concepte 

PREU 
(€/hora) 

PREU (€ / 3,5h) 
(Mig dia) 

PREU 
(€ / 7h) (dia) 

PREU 

(€ / setmana) 

PREU 

(€ / mes) 

SALES D'USOS MÚLTIPLES 
(AULES FORMACIÓ) 20,00 50,00 60,00 200,00 500,00 

US PUNTUAL DESPATX 12,00 20,00 30,00 100,00 275,00 

SALA DE REUNIONS 12,00 20,00 30,00  

 

Concepte PREU (€ / mes) 

DOMICILIACIÓ EMPRESARIAL 40,00 

UNITAT DE TREBALL 90,00 

SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET 15,00 

 

Concepte PREU (€ / unitat) 

Fotocòpies / impressions A4 b/n 0,06 € 

Fotocòpies / impressions A4 color 0,12 € 
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Enviament fax 0,25 € 

Enquadernació (fins 50 fulls) 2,00 € 

 
A aquests preus se'ls haurà d'afegir l'IVA que correspongui 
 
Disposició final:  
Aquest preu públic entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i se’n mantindrà la vigència fins que se 
l’acordi la modificació o la derogació expressa” 
 
CINQUÈ - Publicar al BOP el present acord de modificació de preus públics, als efectes previstos als 
articles 59.6.a) i 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: En aquest punt setè entenc que es repeteix el 
sentit del vot i, per tant, també s’aprovaria amb tots els vots favorables i, exclusivament, vuit 
abstencions. Moltíssimes gràcies. 
 

*-*-* 
 
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 (8), ERC (4) i PP (1); i 
vuit abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4), PSC (3) i 
CUP (1). 
 
 
 
 
08. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA DEROGACIÓ DE TARIFES T-9 TARIFA DE PREUS DE 
TORTOSA INNOVA SL I T-10 TARIFA DE PREUS DELS SERVEIS DEL VIVER D’EMPRESES DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L’any 2009 es va aprovar pel Ple de la corporació la creació del servei públic municipal de Viver 
d’Empreses i la forma directa de la seva gestió mitjançant societat mercantil íntegrament local Tortosa 
Innova, SL 
 
L’any 2011 es van aprovar els preus relatius a la prestació dels serveis de Viver d’Empreses, modificant-
se els mateixos per a l’any 2015. 
  
Al mes de d’agost s’ha incoat expedient de canvi en la forma de gestió del servei de Viver d’Empreses, 
per tal de passar-se a prestar directament des de l’Ajuntament. En consonància amb el canvi de forma 
de gestió, i d’acord amb l’informe - proposta de la unitat de Promoció Econòmica, cal derogar les tarifes 
del servei de viver d’empreses amb efectes 31 de desembre de 2015. 
  
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 29 de setembre de 2015. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER - Derogar les tarifes de preus dels serveis del Viver d’Empreses de Tortosa (TF-10) amb efectes 
31 de desembre de 2015. 
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SEGON - Derogar les tarifes de preus de Tortosa Innova SL (TF-9) amb efectes 31 de desembre de 2015. 
 
TERCER - Publicar al BOP el present acord de derogació de tarifes, als efectes previstos als articles 
59.6.a) i 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú i 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest punt és el que anava relacionat amb el 
punt quatre. I entenc també, senyor secretari, que s’aprova en el sentit del vot allí expressat, per tant, 
aquest punt s’aprovaria amb el vot favorable de tots els regidors i regidores presents i set abstencions. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), CUP (1) i PP 
(1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4) i PSC 
(3). 
 
 
 
 
09. DICTAMEN DE DICTAMEN D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE LA VENDA D’ENTRADES ALS 
ESPECTACLES DEL 33È FESTIVAL DE MÚSICA FELIP PEDRELL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 1. L’Ajuntament de Tortosa gestiona la realització d'espectacles musicals per al desenvolupament de 
les activitats de promoció cultural del municipi de Tortosa i promou, a tal efecte, tot tipus d’iniciatives 
dintre de l’àmbit cultural i lúdic. 
 
2. El Festival de Música Felip Pedrell és una mostra de concerts de música clàssica que pren el nom de 
referència dins de la cultura local, del musicòleg i compositor tortosí. La programació està emmarcada 
en l'espai del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, encara que també es programen actuacions en 
altres espais de la ciutat.  
 
3. El certamen de 2015 arriba a la 33a edició. Cal destacar que els darrers anys hi ha hagut un intent 
de transformació del festival, establint tres eixos principals: l'obertura del festival al carrer i a altres 
espais de la ciutat, la programació de grans orquestres i la participació d'artistes locals.  
 
4. La cap tècnica de Cultura ha elaborat una proposta de la programació que recull els concerts que 
contracta directament l'Ajuntament. 
 
De conformitat amb el disposat als articles 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Vist l'informe d'Intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, de data 28 de 
setembre de 2015, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar el preu públic d'entrada als concerts del 33è Festival de Música Felip Pedrell, amb els 
preus següents: 
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DATA ESPECTACLE  Preu 

7 novembre 
Dissabte 

Concert inaugural 
Ars Collegium (Carme Picanyol) 10,00 € 

12 novembre 
Dijous  

Conferència – audició GUITARRA 
Nacho Bellido Gratuït 

13 novembre 
Divendres 

Concert  
Ensemble Gratuït 

14 novembre 
Dissabte 

Concert  
Orquestra Simfònica de les Terres de l'Ebre  Gratuït 

15 novembre 
Diumenge 

Concerto a Tempo d'Umore 
Orquestra de cambra de l'Empordà 10,00 € 

20 novembre 
Divendres 

Concert de Santa Cecília 
Banda Municipal de Música de Tortosa  Gratuït 

 
Segon - Publicar un extracte del present acord al Butlletí Oficial de la Província per al seu coneixement 
general. ”. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Entenc que és un punt conegut i dictaminat en 
comissió i que es pot aprovar amb el vot favorable de tots els..... Si?, senyor Roig? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), CUP 
(1) i PP (1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT 
(4) i PSC (3). 
 
 
 
 
10. DICTAMEN D'ACORD DE MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 17/15  DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT  
I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 “ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària de  suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 
finançats amb baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries, i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals de data 29 de setembre de 2015, proposo al Ple de la corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la  modificació pressupostària de  suplement de crèdits i crèdits 
extraordinaris finançats amb baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries, d'acord amb el 
següent detall: 
 
1.1. Suplements de crèdits: 
 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 55 / 105 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Suplements de crèdit    

Descripció Aplicació (O-F-E) Projecte Eur 
Publicitat i propaganda IAC-33400-22602  3.900,00 
Treballs realitzats per altres empreses IAC-33400-22799  23.600,00 
Premsa, revistes i altres publicacions IAC-33400-22001  4.000,00 
Inversió de reposició Teatre Auditori IAC-33300-63300 2015-2-IAC-1 1.000,00 
Reparació i manteniment via pública SER-15320-21000  156.000,00 
Contracte enllumenat via pública SER-16500-22100  218.000,00 
Conservació instal·lacions edificis SER-92000-21300  23.000,00 
Senyalització i museïtzació Refugi antiaeri del Fémina PRO-43201-62901 2015-2-PRO-2 4.464,90 
Festes populars - Festes de la Cinta FES-33803-22609  5.700,00 
   439.664,90 
 
1.2. Crèdits extraordinaris: 
 
Crèdits extraordinaris   

Descripció Aplicació (O-F-E) Eur 
Seguretat IAC-33400-22701 500,00 
Altres inversions noves IAC-33300-62900 10.500,00 
Inversió mobiliari IAC-33300-62500 1.800,00 
Altres inversions de reposició PRO-43201-63900 3.109,70 
Inversió nova maquinària, instal·lacions i utillatge PRO-43201-62300 233,30 
  16.143,00 
 
1.3. Finançament: baixes de crèdit: 
 
Baixa de crèdits   

Descripció Aplicació Eur 
Interessos préstecs FFPP TRE-01100-31002 144.409,86 
Interessos préstecs de l’interior TRE-01100-31000 120.000,00 
Amortitzacions préstecs FFPP TRE-01100-91101 191.398,04 
  455.807,90 
 
Segon - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al 
tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense 
que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense 
cap mes tràmit.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut, dictaminat en 
Comissió Informativa i que té la paraula el senyor Roig, perdó, el senyor Rodríguez per manifestar 
l’abstenció. El senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
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a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4) i PP (1); i 
vuit abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4), PSC (3) i 
CUP (1). 
 
 
 
 
11. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’AUDITORIES DE L’EXERCICI 2015 PER A 
LES ENTITATS DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi,  es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats locals, els 
seus organismes autònoms i empreses dependents es troba regulat a l'article 92 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i en els articles 213, 220, 221 i 222 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). D'acord amb aquests preceptes legals, el 
control intern de les entitats dependents de l'Ajuntament es desenvolupa mitjançant el control financer, 
el qual tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic i financer dels serveis de 
les entitats locals, dels organismes autònoms i de les societats mercantils amb capital total o 
majoritàriament municipal. Més concretament, l'objecte del control financer és informar de l'adequada 
presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i 
del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. Així mateix, l'article 220 TRLRHL 
estableix que el control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes 
d'auditoria del sector públic. 
 
D'altra banda, els articles 92.3.b) LRBRL i 4.1.i) del RD 1174/1987 atribueixen aquesta funció de 
control intern, en els seus vessants de control financer i d'auditoria, a la Intervenció general de 
l'Ajuntament. 
 
Cal destacar també que l'exercici de la funció de control es troba regulat subsidiàriament per la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, pel RD 2188/1995, de 28 de desembre, que 
desplega el règim de control intern de la Administració de l'Estat, la Circular 1/1999 de 26 de març de 
la IGAE, de control financer, la Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE de control financer 
permanent i la Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE d'auditoria pública. A més, les Normes 
d'auditoria del sector públic, aprovades per la IGAE són d'aplicació directa al sector públic local d'acord 
amb el que estableix l'article 220 del TRLRHL. 
 
Pel que fa a la normativa pròpia, l'article 71 de les Bases d'execució del pressupost vigent regula el 
control financer, i en concret el punt 6 estableix: “L'Ajuntament, per mitjà del Pla d'Auditories aprovat 
pel Ple, determinarà el pla d'actuacions de control financer que es duran a terme durant l'exercici. 
Aquest s'executarà per mitjà d'auditories o altres tècniques de control, de conformitat amb els Normes 
d'auditories del Sector Públic i les instruccions que s'apliquin per la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat.” 
 
Vist l’informe - proposta emès per l'interventor municipal en data 22 de setembre de 2015. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Central, emès en sessió de data 29 de 
setembre de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Únic - Aprovar el Pla d'Auditories de l'exercici 2015 per a les entitats dependents de l'Ajuntament en els 
següents termes: 
 
PLA D'AUDITORIES DE L'EXERCICI 2015 PER A LES ENTITATS DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT. 
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1. Àmbit subjectiu. 
 
El present pla d'auditories abastarà els següents ens dependents de l'Ajuntament: 
1. Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars Santa Creu de Tortosa 
2. Gestió Sanitària i Assistencial, SA. 
3. Tortosa Salut, SLU. 
4. Empresa Mixta Escorxador de Tortosa, SL 
5. Empresa Municipal de Serveis Públics, SL 
6. Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, SA. 
7. Tortosasport, SL 
8. Tortosa Innova, SL 
9. Tortosa Media, SL. 
 
2.. Àmbit objectiu. 
 
El Pla d'auditoria pretén assolir el següents objectius: 
• Auditoria financera: obtenir una seguretat raonable de què la comptabilitat i els comptes anuals 

reflecteixen fidelment el resultat de la gestió i la realitat patrimonial, d'acord amb les normes i 
principis generalment acceptats. 

• Auditoria de compliment: verificar que els actes, operacions i procediments de gestió s'han 
desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin d'aplicació. 

 
3. Abast dels treballs d'auditoria. 
 
D'una banda, l'auditoria financera comprendrà com a mínim les següents tasques: 
• Examen dels estats financers de l'entitat, mitjançant procediments de verificació, comprovació, 

confirmació, anàlisi i altres que es consideri oportuns, al objecte d'opinar si en reflecteixen 
adequadament la situació patrimonial, els resultats de les operacions i els canvis de la situació 
financera, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i la legislació vigent. 

• Avaluació dels sistemes de control intern respecte dels procediments comptables i administratius 
d'autorització, execució i control de les operacions. 

 
De l'altra, l'auditoria de compliment comprendrà com a mínim les següents tasques: 
• Compliment dels programes anuals i anàlisis de les desviacions. 
• Adequació de les despeses als estatuts de l'entitat. 
• Adequació de les despeses i ingressos als programes d'actuació. 
• Adequació del conveni col·lectiu del personal a la legislació vigent. 
• Autorització de despeses i pagaments per òrgan competent. 
• Adequació de la contractació, tant de personal com de obres, serveis i subministraments, a la 

normativa d'aplicació, amb especial èmfasi en: procediments de contractació, competències 
d'adjudicació, compliment dels contractes, conformitat tècnica, adequació dels pagaments als 
termes dels contractes, compliment del requisits formals dels suports documentals. 

 
4. Contractació. 
 
Per abastar la considerable envergadura dels àmbits subjectiu i objectiu del pla, la Intervenció 
municipal no disposa de mitjans personals suficients, ni és possible ampliar-los. És per això que s'obrirà 
un procediment de col·laboració amb empreses privades d'auditoria que actuïn com a coadjuvants de la 
Intervenció. Aquesta col·laboració ha de instrumentar-se mitjançant contractes administratius de 
serveis, amb subjecció al text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
La remuneració dels auditors es fixarà en tot cas abans de l'inici de les seves funcions i per a tot el 
període en què hagin d'exercir-les. 
 
El pagament dels treballs d'auditoria serà per compte de les entitats auditades. 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 58 / 105 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
5. Informes. 
 
A més de l'establert en l'article 5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en l'article 
5 del Reial Decret 1517/2011 de 31 d'octubre que desplega la Llei d'auditoria de comptes i en els 
articles 268 i 269 del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
1/2010 de 2 de juliol, l'informe contindrà el següents apartats: 
 
• Opinió sobre els estats econòmics i financers pel que fa a l'execució i presentació d'acord amb els 

principis comptables i normes legals que siguin d'aplicació. 
• Opinió sobre els sistemes de control intern, indicant les deficiències de tota mena que es detectin i 

aportant els suggeriments que es considerin adients. 
• Limitacions trobades a l'aplicació de les normes i procediments d'auditoria. 
• Advertiments formulats a l'informe d'auditoria de l'exercici anterior que hagin estat resolts, així com 

els que persisteixin . 
• Menció expressa de tots els incompliments de la normativa d'aplicació detectats. 
• Incerteses de les quals el resultat final no pugui avaluar-se. 
• Debilitats, recomanacions, conclusions i advertiments inclosos al esborrany de l'informe que no 

hagin estat acceptats per l'entitat auditada. 
• Valoració del compliment de les obligacions fiscals de l'entitat auditada. 
• Desviacions a l'execució dels programes. 
• Qualsevol altra informació suplementària d'interès. 
 
Si no es produeixen eventualitats que mereixin la inclusió en algun d'aquests apartats es farà constar 
tal circumstància. 
 
Els informes es presentaran per escrit i degudament signats pel responsable de l'auditoria i es farà 
constar expressament la referència a les Normes Tècniques d'Auditoria i a les Normes d'Auditoria del 
Sector Públic. Així mateix, s'efectuaran les recomanacions adients per introduir millores que corregeixin 
les àrees de risc i les debilitats detectades. 
 
Els auditors entregaran els informes definitius a la Intervenció municipal i remetran una còpia a l'entitat 
auditada, d'acord amb els terminis que es fixin als contractes. 
 
6. Desenvolupament dels treballs. 
 
Els treballs d'auditoria es desenvoluparan sota la supervisió de la Intervenció Municipal, qui a més 
coordinarà les relacions entre el auditors i l'entitat auditada. Amb aquesta finalitat s'establirà de comú 
acord un pla d'informació i de reunions periòdiques. 
 
Per tal de garantir l'adequació de les auditories als requeriments inherents al control financer, la 
Intervenció municipal podrà: 
• Analitzar juntament amb els auditors la naturalesa i l'abast de les tasques de revisió i proposar les 

proves addicionals que consideri adients. 
• Supervisar les proves, mostres i tècniques d'auditoria es facin servir i tenir accés als papers de 

treball. 
• Exercir el control de qualitat de l'auditoria. 
 
Aquestes actuacions en cap cas podran interferir la prestació del servei, per a la qual cosa la empresa 
auditora gaudirà de total independència. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest ja és, si no recordo malament, el tercer 
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any que es porta a disposició el Pla d’auditories. A la vegada, aquest any ja totes les empreses que 
tenien auditors nomenats i inscrits al Registre Mercantil, si no m’equivoco, ja han finalitzat el seu 
nomenament, per tant, a partir d’aquest any es farà la licitació per part de l’Ajuntament –i en càrrec a 
cadascuna de les empreses– de totes les auditories del grup Ajuntament de Tortosa, amb la peculiaritat 
que ja agruparem no solament les auditories financeres –que són aquelles que validen o no els 
comptes anuals–, sinó que també incorporarem a cada societat unes auditories que, si no recordo 
malament, ja es fa, aquest serà el quart any que es fan, que són les auditories de legalitat o auditories 
de compliment i, per tant, ja s’agruparan una amb l’altra. 
 
Entenc que és un tema conegut, dictaminat. Veig que hi ha alguna paraula en que hi ha una abstenció. 
Jo entenc que la resta de vots favorables.  
 

*-*-* 
 
 
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 (8), ERC (4), MT (4), 
PSC (3) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP. 
 
 
 
 
12. DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ESTABLIMENT DE DIES ADDICIONALS, PER ANTIGUITAT, 
DE PERMÍS, PER ASSUMPTES PARTICULARS, I DE VACANCES, EN VIRTUT DEL QUE DISPOSA EL REIAL 
DECRET LLEI 10/2015, D’11 DE SETEMBRE 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 1 . Atès el que disposen els apartats Dos i Tres de l’article 2 del Reial decret llei 10/2015, d’11 de 
setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el Pressupost de l’Estat i 
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia: 
 
‘Artículo 2. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público. 
 
Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, en los siguientes 
términos: 
... 
Dos. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción: 
 
«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. 
Las administraciones públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos 
particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio 
cumplido a partir del octavo.» 
 
Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: 
 
«Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad. 
Cada administración pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones 
en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos.»’ 
 
Atès el que disposa la disposició addicional primera, i la disposició final tercera del Reial decret llei 
10/2015, d’11 de setembre: 
 
‘Disposición adicional primera. Permisos y vacaciones de los funcionarios públicos. 
 
La limitación que establece el apartado Tres del artículo 8 del Real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
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medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para los 
convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las administraciones públicas y sus 
organismos y entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la nueva 
redacción dada por el presente Real Decreto-ley a los permisos y las vacaciones de los funcionarios 
públicos. 
... 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
El presente Real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».’ 
 
2. En relació amb la negociació col·lectiva, la Mesa general de negociació de l’Ajuntament de Tortosa, en 
sessió de data 23 de setembre de 2015 (Acta 1/2015), relativa a l’establiment de dies addicionals, per 
antiguitat, de permís, per assumptes particulars, i de vacances, en virtut del que disposa el Reial decret llei 
10/2015, d’11 de setembre, ha adoptat, per unanimitat, els acords corresponents, que, des del PRIMER al 
TERCER, coincideixen exactament amb els que estan inclosos en la part de proposta de resolució d’aquest 
dictamen, amb subjecció als límits previstos en aquest Reial decret llei. 
 
3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata 
executivitat, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha 
dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació o recepció de la 
notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Tarragona o, a elecció de l'interessat/ada, dels que tinguin 
competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva publicació o recepció de la notificació. 
 
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia 2329/2015, de 22 de setembre, per la qual s’incoa l’expedient relatiu a 
l’establiment de dies addicionals per antiguitat de permís, per assumptes particulars, i de vacances, en 
virtut del que disposa el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre; i se sol·licita al departament de 
Recursos Humans els informes oportuns. 
 
Vist l’informe emès pel cap del departament de Recursos Humans de data 23 de setembre de 2015 i 
referència S-2015-RRH-000300, relatiu a l’assumpte objecte d’aquesta proposta. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals emès en sessió de data 29 de setembre 
de 2015. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER - Establir que el personal municipal tindrà dret a gaudir de dos dies addicionals de permís per 
assumptes particulars per antiguitat al complir el sisè trienni, incrementant-se, en un dia addicional per 
cada trienni complert a partir del vuitè. 
 
SEGON - Establir que en el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat a l’administració que s’indica 
es tindrà dret a gaudir dels següents dies addicional de vacances anuals per antiguitat: 
 
A partir de 10 anys de servei: un dia addicional. 
A partir de 15 anys de servei: dos dies addicionals. 
A partir de 20 anys de servei: tres dies addicionals. 
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A partir de 25 anys de servei: quatre dies addicionals. 
 
Aquest dret es podrà fer efectiu des del dia següent al del compliment dels corresponents anys de 
servei. 
 
TERCER - Aquests dies addicionals de permís i vacances es podran concedir, sempre que les 
necessitats del servei gestor ho permetin i prèvia autorització per escrit del seu responsable, a partir del 
dia següent a la presa de l’acord corresponent per part del Ple municipal i fins el 31 de gener de l’any 
següent, per motiu de racionalitzar-ne el règim de gaudiment, i  per tal de disminuir l’afectació a 
l’organització i prestació del serveis municipals. 
 
QUART - Donar compte d’aquesta resolució als òrgans i unitats administratives als quals en 
correspongui el seu coneixement i execució.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Com vostès recordaran –i sinó els hi faig memòria 
jo– a l’any 2012 es va publicar el Reial decret llei 20/2012. Aquest Reial decret llei en aquell moment 
va suposar la eliminació de la paga extraordinària del mes de desembre per a tots els treballadors 
públics, va suposar la disminució dels dies de lliure disposició per part de tots els treballadors públics i 
va suposar, a la vegada, l’eliminació i restricció dels dies addicionals que en alguns convenis col·lectius 
de diferents administracions públiques s’atorgaven als treballadors públics en funció de la seva 
antiguitat a la corporació en qüestió. 
 
D’aquestes tres qüestions que es van eliminar en aquell moment, respecte a la paga extraordinària del 
2012 saben que l’Ajuntament de Tortosa l’any passat ja va procedir –en interpretació d’una línia 
jurisprudencial que hi havia en aquell moment– a la devolució d’un 26% de la paga extraordinària. Això 
ja es va materialitzar. 
 
Bé, ara el Decret llei 10/2015 de recent aprovació i publicació l’11 de setembre al Butlletí Oficial de 
l’Estat es dóna la possibilitat de que els organismes o les institucions que ho creguin així adient i hi 
puguin, facin front a la devolució d’un altre 26%. Això l’Ajuntament de Tortosa ja ho va manifestar al 
Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal que ho farem al llarg d’aquest mes d’octubre. I no requereix 
aprovació per part del Ple, però ja els informo: ho farem a l’Ajuntament de Tortosa i a totes les societats 
municipals. 
 
A la vegada, aquest Reial decret llei també permetia... No, permetia no, de fet imposava l’obligació de 
que tots els treballadors públics recuperessin un dia de lliure disposició dels que havien perdut i, per 
tant, passaven de 5 a 6, i també ja es va comunicar que era d’aplicació. 
 
I a la vegada, habilitava la possibilitat de donar dies extraordinaris de lliure disposició o de vacances en 
funció de l’antiguitat que tenen els treballadors públics. L’Ajuntament de Tortosa per conveni establia 
uns determinats dies addicionals. Aquest conveni va ser suspès per l’aplicació d’aquell Reial decret en 
aquell moment i ara, a l’empar d’aquest Reial decret, tenim la possibilitat de restituir, no de donar més, 
sinó de restituir el que ja ens havíem compromès en conveni i que no ens van deixar complir. 
 
I, per tant, l’únic que portem a aprovació ara en aquest moments és que aquells treballadors que 
tinguin més de 10 anys d’antiguitat tindran un dia més; els que en tinguin entre 10 i 15, dos; entre 15 i 
20, tres; i més de 20, quatre dies, que era el que teníem pactat en el conveni col·lectiu, que a dia d’avui 
encara estaria vigent i, per tant, l’únic que sotmetem a la seva consideració és això. 
 
Entenc que, segons m’han informat, no hi havia cap problema en Comissió Informativa i que també es 
podia donar per aprovat amb el vot favorable, si no em diuen res en contra, de tots els presents. 
Moltíssimes gràcies. 
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*-*-* 
 
 
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 i MOCIONS POPULARS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem ara a les propostes, perquè no són 
estrictament dels grups municipals, perquè també –a l’empar de l’article 5.3 del nou Reglament de 
participació ciutadana– ha tingut entrada a l’Ajuntament de Tortosa una moció popular a instàncies de 
CATAC i amb el suport de firmes de ciutadans de Tortosa, sobre els accessos a l’Hospital Verge de la 
Cinta. 
 
Per poder presentar aquesta proposta jo li demanaria a la senyora Cinta Sarroca Arasa si es pogués 
aproximar aquí a la taula del secretari i pogués presentar la proposta i posteriorment, com ja sol ser 
habitual, faríem una ronda de cadascun dels portaveus per poder-se posicionar. Quan vulgui, Cinta. 
 
 
 
 
13. MOCIÓ DE CATAC-CTS/IAC, AMB SUPORT DE FIRMES DE CIUTADANS DE TORTOSA, SOBRE ELS 
ACCESSOS A L’HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita per la senyora Cinta Sarroca Arasa en 
representació del sindicat CATAC-CTS/IAC : 
 
“ CINTA SARROCA ARASA, representant del sindicat CATAC-CTS/IAC amb NIF 40919764G domiciliada a 
Tortosa al C/Rambla Catalunya 76,. esc 1, pis 2, pta 1, i amb el recolzament i suport de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Tortosa i la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns. Mitjançant el 
present escrit 
 
MANIFESTO: 
 
PRIMER  - D'acord amb el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Tortosa, que ens remet a la 
Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local en el seu article 70 bis, en el seu apartat 2:  
 
"Els veïns que gaudeixin del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals podran exercir la iniciativa 
popular, presentant propostes d'acords o actuacions o projectes de reglaments en matèries de la 
competència municipal. 
 
Aquestes iniciatives hauran d'anar subscrites almenys pel següent percentatge de veïns del municipi: 
 
a) Fins a 5.000 habitants, el 20 per cent. 
b) De 5.001 a 20.000 habitants, el 15 per cent. 
c) A partir de 20.001 habitants, el 10 per cent. “per lo tant a Tortosa, es precisen un total de 350 
signatures, aproximadament.” 
 
SEGON – D’acord amb l’article 12 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (DOGC. 1526, de 04-12-91) i el Decret 
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135/1995 de desenvolupament de la Llei per la que s'aprova el Codi d'accessibilitat: 
 
1. Els transports públics de viatgers que siguin competència de les administracions catalanes 
observaran el que es disposa en la present Llei, sense perjudici de la seva adaptació progressiva a les 
mesures dictades i a la les resultants dels avenços tecnològics acreditats per la seva eficàcia. 
 
2. Les administracions publiques competents en l’àmbit del transport públic elaboraran i mantindran 
permanentment actualitzat un pla de supressió de barreres i d'utilització i adaptació progressiva dels 
transports públics col·lectius.  
 
3. En qualsevol cas, el material de nova adquisició haurà d'estar adaptat a les mesures tècniques que 
s'estableixin. 
 
4. En les poblacions en que reglamentàriament es determini existirà, almenys, un vehicle especial o taxi 
condicionat que cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. 
 
TERCER - Així doncs, amb l’objecte d'oferir un accés digne i segur, a un servei bàsic per al ciutadà, com 
ho és el servei sanitari a l’Hospital de referència al territori "Verge de la Cinta", es fa obligatori facilitar 
l'accés tant als treballadors com als usuaris de la sanitat i al centre hospitalari. A l’actualitat no hi ha 
suficient zona d'aparcament que no sigui perillosa per a la integritat física dels pacients. Tampoc hi ha 
un accés digne per les escales ja que una persona gran i persones amb alguna malaltia no les poden 
pujar. Per aquests motius sol·licitem: 
 
1. HABILITACIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES O ASCENSOR DES DE TORTOSA FINS L’HOSPITAL. 
 
2. CANVI DE LA RUTA DEL BUS MUNICIPAL, DES DE LES PEDANIES AMB ACCÉS DIRECTE A L'HOSPITAL 
(SENSE FER TRANSBORD). 
 
3. HABILITACIÓ D'UN APARCAMENT ADEQUAT JA QUE EL HI HA NO ÉS SUFICIENT I ÉS D'ACCÉS PERILLÓS. 
 
QUART - Adjunto a la present instància el plec de signatures amb els corresponents DNI, de cada 
ciutadà amb un total de 2.222 signatures de residents a la ciutat de Tortosa i un total de 4.444 
signatures de gent de les Terres de l’Ebre que ens donen suport, ja que aquest Hospital es un Hospital 
de referència i ells també són part afectada. En total li presentem 6.666 signatures. 
 
Per tot l’exposa't, 
 
SOL·LICITO: Que s'inclogui a l’Ordre del dia del proper Ple de l’Ajuntament de Tortosa la MOCIÓ 
POPULAR, plantejada i adjuntada al present escrit.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Sarroca 
Per exposar la proposta pren la paraula la senyora Cinta Sarroca Arasa en representació del sindicat 
CATAC-CTS/IAC: Bona tarde. Sóc Cinta Sarroca, representant del sindicat CATAC-CTS/IAC i l’encarregada 
de defensar la moció popular “Accés digne i segur a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta”. És un 
Hospital de referència de les Terres de l’Ebre i que dóna cobertura a una totalitat, gairebé, de dos-cents 
mil habitants.  
 
Aquesta moció la presenta el sindicat CATAC-CTS/IAC amb el suport de les federacions d’associacions 
de veïns de Tortosa i d’Amposta. 
 
Atès que el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Tortosa, que ens remet a la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, en el seu article 70 bis i en l’apartat 2 regula la possibilitat que 
tenen els veïns de presentar una moció popular a l’Ajuntament de Tortosa i ens indica la proporció de 
signatures necessàries per presentar-la, dient-nos que són necessàries 350 signatures 
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aproximadament. Hem presentat un total de 6.666 signatures, de les quals 2.222 són de veïns del 
municipi i 4.444 són de veïns d’altres municipis de les Terres de l’Ebre que ens han donat el seu suport, 
ja que també –encara que no siguin de Tortosa– es veuen igualment afectats per aquesta mateixa 
problemàtica. 
 
Atès l’article 12 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció a l’accessibilitat i supressió de les 
barreres arquitectòniques (DOGC 1526 de 4/12/1991), i atès el Decret 135/1995, de 
desenvolupament de la llei per la que s’aprova el Codi d’accessibilitat, demanem: 
 
Primer, habilitació d’escales mecàniques o ascensor des de Tortosa fins a l’Hospital. Les escales que hi 
ha per pujar a l’Hospital són perilloses, ja que són escales desiguals d’una altura considerable, amb 
desnivells i amb pedres que sobresurten. Són d’accés quasi impossible per a la gent malalta i la gent 
gran. Tampoc tenen una rampa lateral per accedir els minusvàlids i les persones que van amb cotxets 
de nadons. 
 
Segon: Canvi de la ruta de l’autobús municipal des de les pedanies amb accés directe a l’Hospital i 
sense fer transbord. La ruta de l’autobús que va a l’Hospital no té les parades adequades, no hi ha 
pèrgola ni bancs, els usuaris han de romandre de vegades més de mitja hora drets a la vorera, 
col·lapsant el pas dels vianants. No hem d’oblidar que aquest autobús va a l’Hospital, cosa que vol dir 
que les persones que en fan ús són persones malaltes i, la majoria, són d’edat avançada que no poden 
aguantar aquestes condicions casi infrahumanes. 
 
El que també és greu és la gent que ve de Ferreries, Jesús i Roquetes. Malgrat tot –i ser la mateixa línia 
de bus– es fan transbords a la parada del Mercat; d’allí tenen que anar al carrer Argentina i estar a la 
vorera drets, aguantant la pluja, el sol, el fred i el vent, i també ensopegant amb els vianants que van 
per la vorera o que estan creuant pel semàfor. Aquesta gent, a part dels inconvenients que tenen, 
tarden més o menys una hora i mitja des de que surten de casa fins arribar a l’Hospital. 
 
Tercer: Habilitació d’un aparcament adequat, ja que el que hi ha no és suficient i és d’accés perillós. Al 
no poder accedir per cap manera de les anteriors, els pacients i els treballadors no tenen altra 
possibilitat que accedir en cotxe, cosa que fa que s’ocupin ràpidament tots els aparcaments, essent 
quasi impossible aparcar.  
 
S’ha habilitat un aparcament –que li diem “fosso”– que té un accés a l’Hospital per unes escales 
encara pitjor que les que he definit abans. A part, és un aparcament que no està senyalitzat, cosa que 
provoca que es converteixi en un embut, o sigui, que si accedeixes després no pots sortir, ja que els 
cotxes que entren no deixen passar als que surten i es col·lapsa tot l’aparcament complert. A part d’això, 
dir que hi ha uns clots de terra que dificulten la conducció i et fan malbé el cotxe. 
 
Les persones minusvàlides són les que ho tenen pitjor, ja que solament compten amb 8 aparcaments 
habilitats per a elles en tot l’Hospital. 
 
Senyors regidors i senyores regidores, si aproven la moció pensin que no és un “sí” per quedar bé, estan 
dient un “sí” a la salut del territori. I demanem que aquesta moció no es quedi dins un calaix com es va 
quedar l’hospital nou. Demanem que, de manera urgent i dins el seu mandat, es facin els tres punts i 
que es comenci el més aviat possible. 
 
La salut és un dret i en aquest territori se’ns està negant, ja que no tenim un accés digne i adequat al 
nostre Hospital de referència. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Cinta Sarroca. Gràcies per la seva 
exposició.  
 
Ara el que faríem, com hem dit, un torn de portaveus. Entenc que tots demanen la paraula, per tant, 
senyor Dalmau, quan cregui convenient. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, senyores regidores,  
senyors regidors, senyora delegada sindical del sindicat CATAC-CTS/IAC i senyors o senyores 
representants de la Federació d’Associacions de Veïns, tant de Tortosa com d’Amposta, la meva 
salutació i el meu agraïment per la proposta que acaben de portar en aquest Ple. I per una raó, i una 
raó claríssima; n’ha dit dos. La primera que jo que subratllat aquí i la última és la que m’he apuntat, que 
és la última frase que vostè ha dit. 
 
La primera diu que les propostes que vostès fan aquí tenen una motivació fonamental i un objectiu 
fonamental, que és oferir un accés digne i segur a un servei bàsic per al ciutadà, servei com és el servei 
sanitari de l’Hospital Verge de la Cinta –Hospital que és de referència a tot el territori de les Terres de 
l’Ebre– i, per tant, es fa obligatori, és obligatori –ja no és necessari, és obligatori– facilitar l’accés tant 
als treballadors com als usuaris de la sanitat al centre hospitalari. 
 
Llavors, vostè fa tres propostes molt clares: habilitar les escales mecàniques o ascensors des de 
Tortosa fins l’Hospital; també parla de canviar la ruta del bus municipal; i per últim, també ens proposa 
l’habilitació d’un aparcament adequat ja que els que hi ha –és evident, tots coneixem aquell indret– no 
és ni suficient i, a més, en molts de casos és perillós. 
 
Jo, per la meva part, la proposta nostra, el posicionament nostre és positiu en tot i d’acord en tot amb la 
moció. 
 
Hi ha un però. Hi ha un però que no se’ns escapa a ningú dels que estem aquí i és la part econòmica. 
Lògicament, habilitar unes escales mecàniques o un ascensor –que seria per la part de darrera el 
Fèmina, no?, fins a dalt del Turó del Sitjar, on està l’Hospital Verge de la Cinta– doncs, és una obra que 
suposa uns diners, eh. Per això, aquesta obra –que ja va estar inclosa al PinCat i va estar inclosa al Pla 
d’Acció Municipal de l’Ajuntament de Tortosa– al final es va deixar en “stand by” per la qüestió 
econòmica, perquè val molts diners. No obstant, hi ha que mirar si es pot fer d’alguna forma. 
 
El tema del bus municipal també és un tema, en el fons, de diners, no? Però bé, hi ha que estudiar-ho. 
 
I per últim, jo crec que el més adient, fent una priorització d’aquests tres punts, seria habilitar tot el 
tema d’aparcaments de l’Hospital, que avui en dia no és que siguin escassos, sinó que estan mal 
habilitats, allò és un veritable desastre impropi d’un Hospital de referència i impropi d’una ciutat com 
Tortosa i impropi –i aquí vinc a la frase que m’he apuntat, l’última que vostè ha dit– impropi perquè la 
salut és un dret que de cap forma es pot menyscabar, es pot impossibilitar o, d’alguna forma, no es pot 
donar. 
 
Per tant, la nostra postura, la postura del Partit Popular en aquest tema, el Partit Popular de Tortosa, és 
a favor de la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Primer que res, des de la CUP Alternativa Ecologista voldríem 
felicitar a CATAC per la recollida de tantes signatures. I a nosaltres, que creiem en la participació 
ciutadana, ens alegra molt veure que sindicats, entitats socials, moviments socials, entitats de veïns 
participen de fer propostes per millorar la ciutat. 
 
Nosaltres creiem en la participació ciutadana però no podem dir el mateix d’un Ple que al mes de maig 
va dificultar aquesta participació ciutadana i va passar d’exigir 100 signatures per presentar una moció 
popular a 400, segons es recull al Reglament de participació ciutadana. Perquè nosaltres entenem que 
la participació ciutadana és una oportunitat per millorar la ciutat i no una amenaça. 
 
Dit això, coincidim en l’anàlisi que l’Hospital de referència de les Terres de l’Ebre no pot tenir les 
dificultats que té actualment per a l’aparcament. De les tres propostes, coincidim 100% amb la 
proposta de que cal millorar l’accessibilitat per al transport públic a l’Hospital. Creiem que això s’ha de 
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vincular en el Pla de mobilitat de les Terres de l’Ebre, on s’haurien d’incloure, estudiar i veure la 
viabilitat econòmica de la possibilitat de connectar la ciutat amb l’Hospital del dels diferents barris; i 
vincular també aquests autobusos en zones d’aparcament per a que pogués ser una opció, que la gent 
que ve de fora la ciutat deixés el cotxe en algun aparcament exterior de la ciutat i que estigués 
connectada amb el transport públic. 
 
La rehabilitació o adequació de l’aparcament considerem que també és una línia que és assumible i 
que és exigible –que, evidentment, hauria d’estar en connexió amb la Direcció General de Patrimoni de 
la Generalitat– i són dos mesures que entenem que haurien de ser les prioritàries. 
 
En tercer lloc –i la que veiem amb més dificultat per la despesa econòmica– és la d’instal·lar un 
ascensor, una escala mecànica. Recordem que ja fa un temps es va, més o menys, valorar en mig milió 
d’euros el que costaria construir un ascensor, és una inversió important. I creiem que si s’arribés a fer 
aquesta inversió, s’hauria de fer, en tot cas, després d’haver impulsat les dos anteriors que 
comentàvem i de veure que encara hi ha problemes d’aparcament. 
 
En tot cas, considerem que és més important fer aquesta inversió que altres que s’han presentat a la 
ciutat, com renovar el pont de l’Estat o actuacions a la catedral, perquè estem parlant de la salut 
col·lectiva. 
 
I una última reflexió. Nosaltres, evidentment, votarem a favor d’aquesta proposta i animem a la 
ciutadania de Tortosa a que continuï fent propostes, però ens preocupa molt quan surt el tema de 
l’aparcament i de millorar l’aparcament a l’Hospital públic del Verge de la Cinta per algunes 
declaracions que s’han fet o que es van fer també durant la campanya electoral. Ens preocupa molt que 
quan es parli de millorar l’aparcament de l’Hospital es pugui plantejar que cal fer un aparcament de 
pagament, que cal fer un aparcament ja sigui públic o privat però de pagament. Reivindiquem aquí que 
tothom que accedeixi a la sanitat pública ha de poder aparcar –ja sigui treballador, treballadora o 
pacient– de manera gratuïta i, a més, llencen la pregunta a la resta de portaveus dels grups municipals, 
a si es poden comprometre també a apostar per a que l’aparcament de l’Hospital s’ha de millorar, però 
que continuï essent gratuït per a treballadors, treballadores i pacients. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyora Cinta Sarroca, en primer lloc una cordial salutació en nom del nostre grup municipal 
als membres del sindicat CATAC-CTS/IAC i a la Federació d’Associacions de Veïns de Tortosa i Amposta 
que avui ens acompanyen i agrair-los la seva tasca sindical i veïnal i, en concret, per la recollida de 
signatures per reclamar la millora dels accessos i aparcaments de l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
No és la primera vegada que en aquest plenari diversos grups municipals hem presentat mocions, precs 
i preguntes en relació a aquest tema. Concretament, el nostre grup en aquest plenari hem presentat 
dues mocions que donen suport a les demandes que vostès plantegen en la seua moció popular, tant 
pel que fa als accessos peatonals de l’Hospital Verge de la Cinta com pel que fa al transport públic de la 
nostra ciutat, com per la millora de l’aparcament al voltant de l’Hospital.  
 
És molt preocupant aquest fet pel que fa a l’estat de la via pública, i aquest és un bon exemple del que 
esta passant no només allí, sinó a molts carrers de Tortosa. 
 
Des del PSC fa tres anys que denunciem el deficient estat de conservació de l’espai públic de la nostra 
ciutat. Però han estat més de 6.600 signatures que han fet evident una situació que està passant a 
l’Hospital. 
 
Aquest estat de conservació transmet, al nostre entendre, una imatge negativa i no només als tortosins 
i tortosines sinó que, com molt bé ha dit la senyora Cinta Sarroca, als usuaris que ens visiten,  
perjudicant el comerç i el turisme en un moment en què hauríem de lluitar molt més per potenciar la 
nostra imatge, i dificulta l’accés als serveis bàsics a les persones, als serveis bàsics de salut. 
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Fa un any justament vam aprovar una moció per tal que s’arrangessin les escales d’accés peatonal des 
del barri del Garrofer. En l’actualitat encara no estan arreglades ni acabades, però estem d’acord que, 
com diu la seva moció, això no és suficient i per això donem suport als termes que plantegen en la 
moció popular:  
 
Habilitació escales mecàniques o ascensor des de Tortosa fins a l’Hospital. I aquí cal lamentar que 
l’actual Govern municipal va modificar el programa del PinCat en què es trobava planificat per l’anterior 
Govern de progrés la instal·lació d’un ascensor entre l’hospital i l’eixample.  
 
També millora en el transport públic. El nostre grup municipal porta a aprovació avui una moció per a 
que es procedeixi a la licitació del nou contracte del transport públic de Tortosa amb tarifes especials 
per a determinats col·lectius i amb la millora del servei. 
 
I, en tercer lloc, la millora i l’habilitació d’un aparcament adequat que, com vostè molt bé ha dit, no està 
ni senyalitzat i està en condicions molt lamentables. 
 
Poc a poc, amb la resolució d’aquestes mesures que vostès proposen, felicitarien els accessos a 
l’Hospital, no només a les persones –com ha dit– que l’utilitzen de Tortosa, sinó que com a Hospital de 
referència territorial que dóna servei a molts ciutadans i ciutadanes de les Terres de l’Ebre i de fora de 
Terres de l’Ebre que tenen que utilitzar els serveis de salut. 
 
Tortosa, amb l’estat en que es troben els accessos a l’Hospital de referència, no estem donant una  
bona imatge, de ciutat moderna i eficient en la qual valgui la pena viure. Tortosa, com a capital de les 
Terres de l’Ebre, ha de mostrar-se com una ciutat amable i saludable per a tothom, i creiem que ha de 
ser així, on la mobilitat sigui fàcil i accessible, amb garanties de d’igualtat i integració. 
 
Per tot l’exposat, evidentment, donarem suport a la seva moció popular. I una vegada més, el nostre 
grup agraeix la seva tasca. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, senyora Cinta Sarroca 
delegada del sindicat CATAC, membres també d’aquest sindicat, usuaris i membres de les associacions 
de veïns de Tortosa i Amposta, en primer lloc també voldria felicitar-los per aquesta iniciativa, per 
aquesta moció popular que demostra que la societat civil i que la ciutadania també s’implica en la 
millora de la nostra ciutat i, per tant, avui és tot un orgull que arribi una proposta amb més de 6000 
firmes –unes 2000 de Tortosa i les altres del territori– en aquest Ple municipal. 
 
En primer lloc, evidentment, dir-los-hi que compartim la problemàtica que vostès aquí ens plantegen de 
la necessitat de millora dels accessos de l’Hospital Verge de la Cinta a la nostra ciutat. És un problema, 
jo diria, històric que afecta no només a Tortosa – que també i estem a l’Ajuntament de la ciutat–, sinó 
també al conjunt de les Terres de l’Ebre perquè, com tots sabem, l’Hospital Verge de la Cinta és 
l’Hospital públic de referència al nostre territori. 
 
La situació d’accessibilitat al nostre Hospital és problemàtica i hi ha alguns exemples que avui aquí ja 
alguns dels portaveus que m’han precedit han comentat, però jo destacaria la situació en què es troben 
les escales al barri del Garrofer, unes escales que, com la proposant de la moció ha comentat, estan en 
un estat de deteriorament important i que són de difícil accés per a moltíssima gent, especialment els 
malalts i les persones grans que són, evidentment, les usuàries principals del nostre Hospital. 
 
Vostès proposen tres solucions a aquesta situació problemàtica i les tres són compromisos electorals 
que Movem Tortosa vam dur a terme al nostre programa en les passades eleccions i, per tant, donarem 
suport, com no pot ser de cap altra manera, a aquestes mocions. 
 
Demanen, per una banda, posar un ascensor, unes escales mecàniques per millorar aquesta 
accessibilitat al nostre Hospital, per relligar l’Hospital amb el que és el teixit urbà de Tortosa. Una 
demanda que compartim però que també des del punt de vista econòmic, el nostre grup municipal, 
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davant de posar un ascensor o d’unes escales mecàniques, prioritzaria la que sigui més econòmica 
perquè la ciutat té altres necessitats. Però tot i això, sí que pensem que s’ha de prioritzar aquesta 
actuació en aquest mandat. 
 
En segon lloc, vostès també demanen una millora del servei de bus i, per tant, també pensem que cal 
encara mirar, analitzar si hi ha possibilitats per millorar precisament el servei de bus que connecta la 
ciutat amb el nostre Hospital. I també aquí voldríem parlar d’aquest Pla de mobilitat, que s’hauria de 
mirar de manera general, no només amb la ciutat sinó amb el conjunt del territori. 
 
I finalment, demanen la millora de l’aparcament actual que hi ha a l’Hospital i, concretament, als 
diferents fossats i fortificacions on, paradoxalment, tenim situat l’Hospital. Segurament que si l’Hospital 
s’hagués construït en la seva època en un altre lloc, no tindríem aquesta problemàtica, però la realitat 
és la que és i, per tant, també pensem que s’ha de dignificar el paviment, habilitar el màxim 
d’aparcaments possibles i, evidentment, defensem que aquest aparcament sigui un aparcament gratuït 
perquè és bàsic per a la nostra formació. 
 
Per tant, acabo dient que els hi votarem a favor, però més enllà de votar avui aquí a favor, el que també 
ens comprometem com a grup municipal a l’oposició és de continuar treballant per a que per part de 
l’equip de Govern –si avui s’aprova aquesta moció– sigui una realitat i, per tant, continuarem 
pressionant durant tot el mandat per a que realment s’acabi tirant endavant aquesta proposta. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyora Cinta Sarroca Arasa, 
com a representant d’un col·lectiu que ha sigut capaç de recollir 6666 signatures, la saludem per part 
del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa i lloem la tasca que, en nom de vostè, tots 
estan fent. 
 
Bé, quan Esquerra es va presentar a les municipals d’enguany vam “publicitar” un compromís que diem 
“Compromís d’Esquerra per Tortosa”. Hi havia 12 punts. Un d’aquests punts deia: màxima 
transparència i participació ciutadana, per tant, aquí es reflecteix la participació ciutadana i ens hi 
alegrem de que això sigui així. Però també hi havia un punt que deia “millora de l’accés a l’Hospital 
Verge de la Cinta”. 
 
També quan Esquerra va signar un Acord de governança amb Convergència i Unió hi havia 37 punts que 
vam signar en aquest Acord de governança, i un d’ell deia literalment: Procedir a la millora de 
l’accessibilitat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta instal·lant-hi un ascensor. 
 
El nostre compromís amb la ciutadania es va fer palès adés quan ens presentàvem en dos ocasions, i 
ara el “refrendem” donant suport a la moció que a vostès han presentat i que beneficiaria a aquests 
ciutadans i a totes les Terres de l’Ebre. 
 
No obstant, voldríem fer una observació perquè el bus que va des dels pobles de Tortosa al centre no és 
un bus municipal, no és de l’Ajuntament, no té competències per actuar-hi. Ara bé, també és cert que al 
mateix acord que vam signar –de governança– hi havia un punt que deia que treballaríem per mantenir 
un àmbit de col·laboració institucional amb la resta d’administracions d’àmbit supramunicipal als 
efectes d’assolir l’execució d’aquells projectes que resultin estratègics i fonamentals per al municipi. I el 
grup d’Esquerra Republicana de Tortosa creu que és necessari actuar envers a l’Hospital de referència i 
millorar això, tot això que vostès plantegen i, a més, altres aspectes que fan falta millorar. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, agrair també, en 
primer lloc, aquesta moció presentada, aquesta iniciativa tinguda pel sindicat CATAC-CTS/IAC a qui 
saludem, així com a la seva representant –la senyora Sarroca– i també saludar al president de la 
Federació de Veïns de Tortosa, membres de la seva Junta i presidents de diferents associacions de 
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veïns que avui ens acompanyen en aquest plenari. 
 
Per part del nostre grup aquesta moció comptarà amb el nostre suport en tant compartim l’essència, el 
que demanen i l’objectiu de la moció, que és resoldre els problemes d’aparcament i accés a l’Hospital 
Verge de la Cinta. En aquesta línia estem treballant aquest Ajuntament amb el Govern de la Generalitat. 
 
També volem fer constar que hi ha un dels punts que no podem compartir, ja que no respon a la realitat 
de les línies de transport, en tant les línies que provenen dels pobles del municipi no són municipals, 
per tant, no són competència nostra, són línies interurbanes i, per tant, aquest Ajuntament no és 
competent per incidir-hi. 
 
També creiem que la gestió faria difícil que es pugui fer compatible però, tot i això, ho traslladarem als 
organismes competents, malgrat hi veiem dificultats. Tot i això, des de l’àmbit de la nostra competència 
mirarem de millorar les situacions i condicions per tal de poder fer el canvi d’aquestes línies. 
 
Per tant, malgrat aquest segon punt i mostrant aquesta disconformitat pel que fa a l’àmbit competencial 
–que no ens pertocaria–, nosaltres ens mostrem absolutament favorables a la proposta que ens estan 
presentant, perquè estem treballant en aquesta línia, en la línia d’habilitar un aparcament, també 
d’habilitar un ascensor i, per tant, poder resoldre el problemes no només de la gent de Tortosa, sinó 
també de tota la gent de les Terres de l’Ebre que n’és usuària i que accedeix, majoritàriament, en 
vehicle al nostre Hospital, que és l’Hospital de referència a les Terres de l’Ebre. 
 
Per tant, agraïm la seva iniciativa, en tant que aquesta línia és la que estem treballant des d’aquest 
Ajuntament i, per tant, el nostre vot serà de donar-li suport a aquesta iniciativa i agrair-li, de nou, la seva 
presentació. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo també em voldria afegir a la salutació que s’ha fet als 
diferents presidents de les associacions de veïns de Tortosa, també a la portaveu i altres membres de 
CATAC-CTS/IAC que han assistit i agrair-los la iniciativa. Moltíssimes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
14. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR TARIFES 
ESPECIALS DEL TRANSPORT PÚBLIC PER A DETERMINATS COL·LECTIUS   
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que l'actual situació econòmica, que afecta a molts tortosins i tortosines, els impedeix 
desenvolupar amb normalitat activitats que abans de la crisi efectuaven sense cap impediment.  
 
Atès que el transport col·lectiu té com a objectiu facilitar la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes, 
escurçant el temps de desplaçament i disminuint la despesa energètica i la contaminació, la qual cosa 
repercuteix en tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa presta el servei de transport públic mitjançant dues línies 
d’autobusos, la L2 i la L3. 
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Atès que l’Ajuntament de Tortosa va incrementar les tarifes del transport públic un 3,5% al 2014, 
mentre els ciutadans i ciutadanes de Tortosa pateixen la pitjor crisi dels últims 40 anys.  
 
Atès que, malgrat que hi ha tarifes reduïdes per a pensionistes i estudiants, a la nostra ciutat hi ha 
altres col·lectius que en aquests moments tenen unes condicions socials i personals molt desfavorables.   
 
Atès que davant aquesta situació tenim l'obligació de rendibilitzar la nostra capacitat de mobilitat, 
destinant el major nombre d’esforços possibles a aquells que estan patint l’actual crisi econòmica, el 
grup municipal a Tortosa del PSC va presentar una moció per demanar tarifes especials del transport 
públic per a determinats col·lectius, proposant la creació d’un abonament reduït i un de súper reduït 
amb diversos avantatges per determinats col·lectius. 
 
Atès que el dia 4 d’agost de 2014 el Ple de l'Ajuntament va rebutjar la moció presentada pel grup 
municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa amb els vots a favor de tots els grups i únicament els vots 
en contra del grup municipal de CiU, tot argumentant que la nova licitació que estava tramitant el 
Govern municipal, que ja estava pràcticament enllestida, ja establiria importants bonificacions amb 
descomptes a determinats col·lectius, al temps que es racionalitzaria el servei d’acord amb les 
necessitats de la ciutat i que aquest s’implementaria a llocs on avui dia no existeix. 
 
Atès que en el mateix Ple el Govern va argumentar que es generalitzaria una rebaixa del preu del 
transport públic per a tots els ciutadans, més enllà dels descomptes dirigits a col·lectius específics. 
 
Atès que ha passat més d’un any des de que es va debatre i rebutjar la moció i, a data d’avui, no hi ha 
constància al perfil del contractant de que el Govern municipal hagi licitat el nou contracte previst per el 
mes de gener de 2015 i, per tant, es continuen aplicant els mateixos preus sense que s’hagin establert 
les importants bonificacions anunciades. 
 
Atès que aquest grup municipal considera que tretze mesos és termini més que suficient per a prendre 
qualsevol de les mesures que va anunciar aquest plenari i licitar el nou contracte pendent des de fa 
temps.  
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple si s’ha realitzat algun 
procediment al respecte de la licitació del contracte del transport públic urbà. 
 
SEGON. Es sol·licita al Govern municipal de Tortosa la posada en marxa com a mesura urgent, perquè 
ajudi a pal·liar les greus conseqüències de la crisi sobre la ciutadania del nostre municipi, d’un seguit 
d’abonaments especials per a determinats usuaris del transport públic. 
 
Per aquesta finalitat proposem la creació de:  
 
1. Abonament reduït: amb descompte del 60% sobre el preu general de les zones de validesa aplicable 
als següents col·lectius: 

1 - Joves de 14 a 23 anys. 
2 - Estudiants, acreditant matrícula en qualsevol de les universitats, instituts i resta de centres 
educatius de Tortosa.  
3 - Aturats amb prestació contributiva. 
4 - Famílies nombroses i monoparentals. 
5 - Discapacitats amb minusvalidesa superior al 65%. 

 
2. Abonament Super Reduït: amb una tarifa social fixa en un preu d'entorn de 3 euros per 10 viatges 
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aplicable a: 
1 - Pensionistes i majors de 65 anys. 
2 - Aturats amb prestació social no contributiva. 
3 - Aturats sense prestacions. 
4 - Nens de 4 a 13 anys. 

 
TERCER. Que s’incorpori al conveni signat el desembre de 2014 amb la Direcció General de Transport i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya l’aplicació d’aquestes tarifes a la L1 a les parades de Tortosa, 
així com a la resta de línies que uneixen els pobles i les EMD’s del municipi. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyor regidors, en el Ple del 4 
d’agost de 2014 vàrem debatre una moció presentada pel nostre grup municipal i va ser rebutjada, 
únicament, amb els vots en contra del grup municipal de Convergència i Unió i amb els vots a favor de la 
resta de grups, tot i argumentant que la nova licitació que estava tramitant el Govern municipal –que ja 
estava pràcticament enllestida– ja establiria importants bonificacions amb descomptes a determinats 
col·lectius, al temps que racionalitzaria el servei d’acord amb les necessitats de la ciutat, i que aquest 
s’implementaria a llocs on en el seu dia no existeixen. 
 
Avui tampoc, ja que després d’un any encara no en sabem res del nou contracte. I és que en el moment 
més dur de la crisi econòmica veiem com el transport públic ha de ser un servei de fàcil accés per als 
tortosins i tortosines que estan patint la crisi. 
 
Poder utilitzar el bus és un dret, tot un dret del que han de gaudir tots els ciutadans i ciutadanes de 
Tortosa. El dret de poder moure’s per la ciutat d’una manera ràpida, eficient i respectuosa amb el medi 
ambient. 
 
L’actual crisi està afectant molt, molt, a classe populars i ha fet que cada vegada es tingui que utilitzar 
més el transport públic i, per tant, s’hagi convertit en un veritable luxe per a molts col·lectius com els 
aturats, la gent gran, els joves o famílies nombroses o monoparentals, discapacitats o els estudiants. 
 
Creiem que l’Ajuntament de Tortosa ha d’apostar per un model de mobilitat que afavoreixi als que 
menys tenen. És de justícia que aquests grups –que han vist reduït de forma considerable el seu poder 
adquisitiu– puguin continuar utilitzant el transport públic de la mateixa manera que ho feien abans de 
la crisi. 
 
Els veïns i veïnes de Tortosa que, malauradament, es troben en aquesta situació –molts d’ells sense 
recursos, sense percebre cap tipus de prestacions o amb ajudes de 400 euros– necessiten que 
l’Administració més propera, la del seu Ajuntament, creï una ajuda social per a que els permeti fer els 
seus desplaçament amb transport públic. És una mesura que podria contribuir a alleugerar les 
malmeses economies de moltes famílies tortosines, algunes d’elles fins i tot amb tots els seus membres 
a l’atur. 
 
No oblidem que parlem d’aturats amb necessitats i sense recursos. No oblidem que es tracta, 
simplement, a les persones que han de buscar-se la vida i l’ús del transport públic, de manera que el 
seu preu no li pugui suposar cap entrebanc. 
 
Hi ha municipis que estan aplicant aquests abonaments, una mesura que suposa una descàrrega a 
l’economia de les persones en atur. 
 
En la moció presentada al mes d’agost de 2014 proposàvem una sèrie de descomptes en forma 
d’abonaments per a aquells col·lectius més perjudicats per la crisi. En el mateix Ple, el Govern va 
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argumentar que generalitzaria una rebaixa del preu del transport públic a tots els ciutadans, més enllà 
dels descomptes dirigits a col·lectius específics. Ha passat més d’un any i encara, pel que fa al menys al 
Perfil del Contractat, el Govern municipal no ha tret a licitació el nou contracte, tot i que tenia el 
compromís de traure’l al mes de gener i, per tant, es continuen aplicant les mateixes tarifes. Únicament 
han aplicat alguns descomptes en la línia 1 a resultes d’un conveni signat amb la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Considerem que 13 mesos és termini suficient com per prendre qualsevol de les mesures que van 
anunciar en aquest plenari i licitar el nou contracte pendent des de fa temps. Per això tornem a 
proposar al Ple la moció en la que vam demanar la creació d’un abonament reduït, amb un descompte 
del 60% sobre el preu general aplicable als col·lectius joves d’entre 14 i 23 anys, estudiants, persones a 
l’atur, amb prestació no contributiva, famílies nombroses i monoparentals, i discapacitats amb un grau 
de minusvalidesa superior al 65%, i un abonament súper reduït en la tarifa social fixa de 3€ per 10 
viatges aplicable a pensionistes i persones més gran de 65 anys, aturades amb prestació social no 
contributiva, aturats sense prestació i xiquets i xiquetes de 4 a 13 anys. 
 
Demanem que recolzin aquesta moció, esperant que l’equip de Govern de Convergència i Unió –amb el 
seu soci de Govern,  Esquerra Republicana– donin suport, i la resta de partits també donin suport, 
perquè entenem que es tracta d’una moció positiva per al bé de tots els ciutadans, i que sembla ser que 
era un compromís que podíem adquirir. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé senyor 
Roig, és evident, no? És evident que la crisi econòmica segueix aquí provocant que hi hagi, 
malauradament, col·lectius especialment afectats. Però també és evident que l’Ajuntament, com molts 
altres ajuntaments, estan intentant pal·liar al màxim aquestes situacions, fent exempcions, 
bonificacions i ajudant als col·lectius que més ho necessiten. 
 
En el seu moment –i vostè aquí fa referència, a la seva moció– la senyora Roigé va anunciar que l’equip 
de Govern estava tramitant importants bonificacions per a determinats col·lectius, a la vegada que volia 
racionalitzar el servei de transport públic, adaptant-lo a les necessitats de la ciutat, implementant a més 
el servei en llocs que avui no existeix. 
 
Pareix que l’equip de Govern treballa en aquest sentit, treballa, de moment, en bons resultats, en 
resultats positius, tot i que, a més, en ell, en l’Ajuntament, qualsevol, amb el nostre, l’equip de Govern, 
hi ha que valorar que té que fer front a dificultats importants com són aquelles pròpies de l’acció de 
Govern i de l’acció de Govern dins el context econòmic de l’Ajuntament i general. 
 
Jo, pel que veig de la moció, són evidents la coincidència de motius i objectius en aquests aspectes del 
transport públic entre l’equip de Govern i entre vostè, entre l’oposició, en aquest cas liderada per vostè, 
pel Partit Socialista de Catalunya. Però entenem que tots dos no deuen “col·lisionar” en aquest tema. 
Deixem, senyor Roig, que l’equip de Govern ultimi les seves actuacions envers el transport públic de la 
ciutat. En acabar la seva activitat, la seva actuació, si el resulta no és adient, no és el correcte, no és 
l’eficient ni l’eficaç, cal fer una crítica constructiva, –com, tinc que dir amb tot l’orgull, vostè fa 
normalment– i llavors, torno a dir, criticar l’actuació. 
 
De moment, nosaltres considerem que l’actuació de l’equip de Govern és correcta en aquest tema, per 
tant, el nostre posicionament serà en contra de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres votarem a favor perquè coincidim en 
l’anàlisi i pensem també que és una proposta en positiu per millorar les condicions de vida de les 
persones que més estan patint aquesta situació d’emergència social.  
 
I fem dos apunts, per si s’aprovés la moció i es pogués incloure, que és rebaixar el grau del 65% al 45% 
perquè hi ha poca gent que té més del 65%, i amb el 45%, doncs, afectaria o es beneficiaria més gent. I 
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logísticament és una cosa fàcil perquè tothom que té alguna discapacitat té un carnet en el que consta 
el grau de discapacitat. 
 
I també demanaríem que es pogués incloure el fet de que les persones acompanyants –ja sigui una o, 
fins i tot, de vegades dos persones a aquestes persones discapacitades– es beneficiessin també dels 
beneficis de la proposta. 
 
Per això nosaltres votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors i regidores, el nostre grup municipal 
també votarà favorablement aquesta proposta perquè va en la línia de potenciar el transport públic a la 
nostra ciutat. I en segon lloc, perquè també va en la línia d’ajudar a les persones que ho estan passant 
més malament davant l’actual crisi econòmica. 
 
A més a més, també en el seu dia vam votar-la favorablement i, per tant, estem plenament d’acord, no?, 
en tirar endavant aquests abonaments reduïts i súper reduïts en tots els casos que vostè mateix ha 
exposat i, per tant, votarem favorablement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Recordo que aquesta moció que comentàvem abans es va entrar, o es va discutir a l’agost del 2014 i ja 
llavors, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va donar suport a una moció calcada a 
la que presenten avui. Ja llavors nosaltres pensàvem que s’havia de fer més barato el preu del bitllet. 
 
També recordo que els hi vam dir que la moció anava en la línia correcta, però que no veiem clar alguns 
punts i que altres eren pràcticament inaplicables.  
 
I quan ens vam presentar enguany a les eleccions municipals, seguíem pensant que el transport 
municipal en bus havia de ser més barato a Tortosa, i així consta en el que vàrem anomenar –ja ho he 
dit abans– aquells 12 punts de compromís d’Esquerra amb Tortosa. 
 
I també forma part, això també forma part d’un dels 37 punts de governança que vam signar amb 
Convergència i Unió. Concretament deia: impulsar un conjunt d’accions per a la millora de la mobilitat al 
municipi. També reduirà el preu de les línies urbanes de bus, generant noves parades als barris del 
Rastre i Remolins. També parla d’ampliar els carrils bici, bé, altres coses que no vénen ara pel tema que 
estem discutint a la moció. 
 
Per tant, ens consta –igual que deia el senyor Dalmau– que el grup de Convergència i Unió està 
treballant en aquest tema i que pensem que aviat això sortirà a la llum pública. El bitllet normal serà 
sensiblement rebaixat –probablement s’està treballant en la idea de que arribi a 1€–, l’abonament de 
10 bitllets també serà més barato, hi haurà també descomptes per al bitllet de l’estudiant, per als 
pensionistes també en funció de com sigui la renda tindran més bonificacions, i també es milloraran els 
itineraris de les línies 2 i la 3.  
 
Per tant, tot això s’està fent i el grup municipal d’Esquerra Republicana, doncs, desestima aquesta 
moció en aquests moments. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció 
tampoc comptarà amb el nostre suport. 
 
Ens demana en primer lloc, el senyor Roig, que l’equip de Govern informi al Ple sobre si s’ha realitzat 
algun procediment respecte a la licitació. I després ens proposa una sèrie de bonificacions. 
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Creiem que ja ho hem dit, però ho tornarem a dir, sense cap problema, igual que li torno a recordar que 
hi ha unes comissions informatives on ens pot demanar que el Govern informi –que per això són 
informatives– però que, en tot cas, no tenim cap problema d’informar al mateix Ple de com estan els 
diferents tràmits. 
 
En tot cas, dir-li que el plec en aquest moment es troba finalitzat, el tenen al departament de 
Contractació i que, per tant, quan estigui emès l’informe –que ja serà en poques setmanes– passarà a 
comissió, on podran conèixer tot el text del diferent plec i podran fer aquelles aportacions que 
considerin pertinents. 
 
Un plec que suposa noves reduccions importants de preus, bonificacions i també noves rutes, arribant a 
zones on no arriba ara el transport públic, passant pel barri del Rastre i per una part del barri de 
Remolins que a dia d’avui no s’està passant i, per tant, cobrint necessitats que s’han anat generant i 
que creiem que serà bo per als ciutadans de Tortosa. 
 
Per tant, en breu tindran aquest plec a la seva disposició. Creiem que aquesta, la proposta que ens 
porta no és la proposta adequada i, per tant, rebutjarem aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde.  
 
En primer lloc agrair als grups que ens han donat suport a la moció i, evidentment, senyor Rodríguez, si 
s’hagués acceptat, penso que eren aportacions molt bones a incorporar. 
 
Després, una mica desconcertat perquè, tant el senyor d’Esquerra Republicana –el senyor Monclús–, 
com el senyor Dalmau van votar a favor –això fa més d’un any–, voten a favor. Ara ens diuen que estan 
d’acord en tot però clar, ara no poden votar a favor. Bé, ells sabran els motius de perquè ara no poden 
votar a favor quan fa un any sí. Suposo que, clar, trencarien aquest equilibri de forces que ara patim i 
que en aquell moment “superpatíem” perquè la majoria absoluta era la que passava el rodet. 
 
En aquest sentit, lamentar, una vegada més, que una proposta que tothom, tots els grups valoren que 
és positiva, una proposta que està damunt la taula, perquè nosaltres posem damunt la taula que fa 13 
mesos que van dir que ho farien, que al mes de gener estaria resolt el nou contracte i no ho ha estat, 
prompte farà gairebé un any des del dia que van dir que estaria. Per tant, entenem que no és de rebut. 
 
No entenc què costa, què costa, propostes que s’estan treballant –segons diuen– i, per tant, es puguin 
acceptar i tirar endavant, què costa acceptar-les? Bé, suposo que és allò de dir: no hem de donar el 
braç a tòrcer i, per tant, en aquest sentit no donem suport. 
 
Bé, reiterar que al menys ens quedem convençuts que amb el tema de les mocions, que quan surti 
esperem poder debatre-ho i poder aportar i poder –que ho farem– aportar les nostres propostes i, per 
tant, que al menys hagi servit per a que el Govern acceleri una mica aquest gran temps que està aturat 
el nou contracte del transport públic. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo, únicament recordar-li al senyor Roig la part final de la meva 
intervenció, no? Jo li he dit que entenem que les dos postures, que són coincidents en objectiu i en 
necessitat de resoldre i la forma de resoldre entre l’equip de Govern i vostè, són dos –ho he dit molt 
clarament–, no deuen “col·lisionar” en aquest tema, com en altres temes, no deuen “col·lisionar”. Aquí 
no estem per enfrontar-nos, aquí estem per anar juntets i millorar els diferents aspectes de la ciutat. 
 
I ho he dit: deixem, senyor Roig, que l’equip de Govern ultimi les seves actuacions en aquest tema, en el 
tema del transport públic de la ciutat. En quant acaben, llavors sí que hi haurà una funció de crítica 
destacadament, si és que s’ho mereix, o d’aplaudiment, si és que s’ho mereix.  
 
I així és com hem d’actuar. Jo vaig votar favorablement –no ho recordo, vostè ho diu, és així, cap 
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problema– però jo li estic dient el perquè jo ara voto en contra. No voto en contra del que vostè ha dit, 
eh, ull, no voto en contra. Jo, simplement dic: escolti, esperem-nos. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor Dalmau, moltes gràcies per les seves explicacions i,. A 
més, donar les gràcies també per un fet que ha dit abans, que vostè habitualment diu: senyor Roig, 
sempre sol fer crítica constructiva. És d’agrair que vostè digui això. 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), MT (4) i CUP (1); 
i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), 
ERC (4) i PP (1). 
 
 
 
 
15. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA 
FINALITZACIÓ DE LA REPARACIÓ DE LES ESCALES PER VIANANTS I L’ARRANJAMENT DE L’APARCAMENT 
PÚBLIC DE L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que l’Hospital Verge de la Cinta és el centre sanitari de referència a les Terres de l’Ebre i, per tant, 
suposa una important afluència de d’usuaris tant de Tortosa com de municipis veïns, esdevenint un 
dels espais més concorreguts de la nostra ciutat.  
 
Atès que, pel que fa a l’accés a peu, les escales del barri del Garrofer han estat històricament la via 
natural de molts tortosins i tortosines per accedir des dels barris del Garrofer, Centre, Remolins i Santa 
Clara i a l’Hospital Verge de la Cinta.  
 
Atès que aquestes escales tenen una importància estratègica pels desplaçaments d’aquelles persones 
que no disposen de vehicle i pugen caminant des del carrer Sant Blai al centre hospitalari, a més de 
constituir un espai de gaudi ciutadà. 
 
Atès que a més aquestes escales són utilitzades per aquelles que deixen el seu vehicle als aparcaments 
del centre de la ciutat perquè els aparcaments públics del voltant de l’Hospital estan sobre saturats i no 
disposen de suficients places per a tots els usuaris que es desplacen en vehicle fins aquí. 
 
Atès que aquestes escales es trobaven en mal estat de conservació i amb importants  desperfectes, i 
que no s’havien produït obres de condicionament de les mateixes des de fa molt de temps amb les 
conseqüents queixes de veïns i usuaris, el grup municipal a Tortosa del PSC va presentar, a instàncies 
d’aquestes queixes, una moció per demanar la reparació de manera urgent de la reparació de les 
escales del barri del Garrofer per tal d’evitar accidents i recuperar aquest indret per al gaudi ciutadà. 
 
Atès que el dia 6 d’octubre de 2014 el Ple de l'Ajuntament, en el debat de la moció presentada pel grup 
municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa, el Govern municipal va argumentar que ja s’havia actuat 
en diferents espais de l’accés a l’Hospital per les escales i per això proposava transaccionar la moció de 
forma que es sol·licités a l’equip de Govern que finalitzessin de forma urgent les tasques de reparació de 
les escales. 
 
Atès que finalment la moció es va aprovar per unanimitat demanant que el Ple de l’Ajuntament de 
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Tortosa sol·licités a l’equip de Govern que finalitzés les tasques per a la reparació de les escales del 
barri del Garrofer, per tal d’evitar accidents i recuperar aquest indret per al gaudi ciutadà.  
 
Atès que estem parlant d’un indret de la ciutat amb un enorme potencial per al turisme el que fa encara 
més urgent la intervenció encara que tan sols sigui per imatge turística.  
 
Atès que aquestes escales permeten descongestionar l’accés de vehicles a l’Hospital ja que els usuaris 
que així ho desitgen poden deixar el vehicle a l’aparcament de la plaça Alfons XII i accedir a peu fins al 
recinte.  
 
Atès que un any després de l’aprovació de la moció les obres de reparació encara no han finalitzat i es 
troben actualment en curs el que continua comportant una dificultat que inquieta als veïns del barri i a 
aquelles persones que les utilitzen habitualment com accés a peu a l’Hospital.  
 
Atès que després de conèixer les queixes veïnals i haver-nos personat en els accessos per comprovar in 
situ la veracitat dels fets, s’ha pogut constatar que les obres encara es troben en curs, amb els 
inconvenients que això suposa, i que les escales dels accessos pels carrers Progrés i la plaça Josep 
Franquet encara no han estat objecte de cap treball restant en veritable mal estat, tal i com es pot 
apreciar a les fotografies adjuntes que mostren l’estat de les mateixes.  
 
Atès que, d’altra banda, l’accés amb vehicles a l’Hospital Verge de la Cinta també representa un greu 
problema, en tant en quant l’espai habilitat com aparcament, al fossar del baluard del Carme, presenta 
nombrosos problemes com ara forats, manca de senyalització, terreny en mal estat i un accés per als 
vianants fins a l’Hospital a través d’unes escales en molt mal estat de conservació, que tot plegat dona 
lloc a continus problemes, accidents, lesions i incomoditats per als ciutadans i ciutadanes que 
acudeixen a l’Hospital.  
 
Atès que aquest deficient estat de conservació, que es pot veure en les fotografies adjuntes, transmet 
una imatge negativa, no només a tots els tortosins i tortosines, sinó a les persones que ens visiten, 
perjudicant el comerç i el turisme en un moment en el que hauríem de lluitar molt més per a tractar de 
potenciar la nostra imatge, i que dona lloc a constants queixes per part dels usuaris que des de fora de 
Tortosa vénen a la nostra ciutat.          
 
Atès que ja s’ha demanat en diverses ocasions que es procedís a arranjar aquests espais. 
 
Atès que hem continuat rebent nombroses queixes i reclamacions per part de la gent de Tortosa i 
municipis veïns que s’ha adreçat al nostre grup municipal. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.  Que pel que fa l’accés per vianants a través de les escales, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa 
sol·liciti a l’equip de Govern que: 
 
1. Finalitzin de forma urgent i immediata les actuals obres de reparació de les escales del barri del 
Garrofer, per tal d’evitar accidents i recuperar aquest indret per al gaudi ciutadà. 
 
2. S’iniciïn de forma urgent i immediata les obres de reparació de les escales d’accés pel carrer Progrés 
i per la plaça de Josep Franquet. 
 
SEGON.  Que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa sol·liciti a l’equip de Govern que s’inicien de forma urgent 
i immediata les tasques per a la reparació i adequació de la zona d’aparcament al fossar del baluard del 
Carme i els seus accessos tant de vehicles com de vianants, per tal d’evitar accidents i recuperar 
aquest indret per al gaudi ciutadà amb l’execució, entre d’altres, dels treballs següents: 
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1. Execució i reparació del ferm de l’aparcament. 
2. Senyalització dels accessos i de les places d’aparcament. 
3. Reparació i adequació de les escales d’accés per als vianants des de l’aparcament fins a l’Hospital. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, tornem a presentar avui, 5 
d’octubre de 2015, la present moció perquè justament avui fa 365, 1 any, que el Ple de l'Ajuntament, en 
el debat d’aquesta moció presentada pel grup municipal dels Socialistes de Catalunya el Govern 
municipal va argumentar que ja s’estava actuat en diferents espais de l’accés a l’Hospital per les 
escales i que per això proposava transaccionar la moció, de forma que se sol·licités a l’equip de Govern 
que finalitzessin de forma urgent les tasques de reparació, concretament el dia 6 d’octubre de 2014. 
 
I ho fem avui justament per tornar a posar de palès que l’estat de deteriorament de les escales d’accés 
l’Hospital Verge de la Cinta des del centre de la ciutat, i un any després, encara està per acabar, encara 
està per acabar. Això ho ha posat de palès també la moció popular que avui mateix hem debatut, a 
iniciativa del sindicat CATAC, amb el suport de les federacions d’associacions de veïns. 
 
Com vostès saben, les escales que uneixen el barri del Garrofer han estat històricament la via natural 
d’accés a peu de molts tortosins i tortosines a l’Hospital Verge de la cinta des del que en diem 
“l’ensanche”. 
 
Aquestes escales es trobaven en mal estat de conservació i amb importants  desperfectes i no s’havien 
produït obres de condicionament de les mateixes des de fa molt de temps, amb les conseqüents 
queixes de veïns i usuaris. 
 
Per aquest motiu el grup municipal a Tortosa del PSC va presentar a l’octubre de 2014, a instàncies 
d’aquestes queixes, una moció per demanar la reparació urgent de les escales del barri del Garrofer per 
evitar accidents i recuperar aquest indret per al gaudi ciutadà. 
 
Finalment, la moció va ser aprovada per unanimitat, demanant que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa 
sol·licités a l’equip de Govern que finalitzés i no que iniciés les tasques per a la reparació de les escales 
per tal d’evitar accidents i recuperar aquest indret. 
 
Avui, un any després de l’aprovació de la moció, presentem aquesta moció perquè la reparació encara 
no s’ha acabat i es troben actualment en curs, el que continua comportant una dificultat que inquieta a 
veïns del barri i a aquelles persones que les utilitzen habitualment com a accés a peu a l’Hospital.  
 
Després de conèixer les queixes veïnals i haver-nos personat en els accessos i comprovar in situ la 
veracitat dels fets, hem pogut constatar que les obres encara es troben en curs, amb els inconvenients 
que això suposa, i que les escales dels accessos pel carrer Progrés i la plaça metge Franquet encara no 
han estat objecte de cap treball, restant en veritable mal estat.  
 
D’altra banda, l’accés amb vehicles a l’Hospital Verge de la Cinta també representa un greu problema, 
en tant en quant l’espai habilitat com aparcament –i aquí s’ha dit fa un moment– al fossar del baluard 
del Carme, presenta nombrosos problemes com ara forats, manca de senyalització, terreny en mal estat 
i un accés per a vianants, fins i tot, a través d’unes escales en molt mal estat de conservació. Tot plegat 
dóna lloc a continus problemes, accidents, lesions, incomoditats per a ciutadans i ciutadanes que 
acudeixen a l’Hospital.  
 
És molt preocupant aquest fet pel que fa a l’estat de la via pública i un bon exemple, com he dit abans, 
del que està passant a molts carrers de Tortosa.  
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Des del PSC, com he dit abans, fa tres anys que denunciem el deficient estat de conservació de l’espai 
públic de la nostra ciutat. I han estat ara, –avui ho hem vist– més de 6.600 signatures que han 
evidenciat aquestes queixes. 
 
Aquest estat de conservació transmet una imatge, al nostre entendre, que no només afecta als tortosins 
i tortosines, sinó a les persones que ens visiten, perjudicant el comerç i el turisme en un moment en 
què hauríem de lluitar molt més per potenciar la nostra imatge.  
 
El manteniment de la via pública ha de ser una de les nostres prioritats, no només d’aquest Ajuntament, 
sinó de tots els tortosins i tortosines. De tots. 
 
Per tant, per una banda, els tornem a demanar que finalitzin de forma urgent la reparació d’aquestes 
escales, que, a banda del mencionat eix de comunicació entre els barris de Santa Clara i Garrofer amb 
l’Hospital Verge de la Cinta, és un atractiu turístic de primer ordre.  
 
D’altra banda, que s’inicien de forma urgent i immediata les tasques de reparació i adequació de la 
zona d’aparcament al fossar del baluard del Carme i els seus accessos, tant de vehicles com de 
vianants, per tal d’evitar els accidents i recuperar aquest indret per a la ciutadania. 
 
Avui, en aquest plenari tornem a recordar la importància de mantenir els espais públics que tenim. 
Aquest deficient manteniment comença a ser preocupant, entenem nosaltres, pel que fa a la ciutat i 
que cada cop està més descuidada. 
 
És evident que no és dediquen suficients esforços al manteniment de la via pública, ni es prioritzen les 
necessitats dels tortosins i tortosines. 
 
Tortosa és la nostra ciutat i amb l’estat de les escales de l’Hospital –l’Hospital de referència territorial– 
no estem donant una bona imatge de la ciutat moderna i eficient en la qual valgui la pena viure. 
Tortosa, com a capital –i torno a repetir-ho– de les Terres de l’Ebre ha de mostrar-se com una ciutat 
amable i habitable per a tothom, on la mobilitat sigui fàcil i accessible, amb garanties de d’igualtat i 
integració. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyor 
Roig, jo ara no profunditzaré o no ampliaré o no redundaré una altra vegada, millor dit, en el que ja hem 
parlat abans quan s’ha fet la moció per part del sindicat CATAC, per part de la senyora Sarroca com a 
representant, respecte a la importància que té l’Hospital Verge de la Cinta que, bé, és un centre sanitari 
de referència a les Terres de l’Ebre. Amb això ja ho hem dit tot, no?  
 
I també que té una importantíssima afluència d’usuaris, provinent tant de Tortosa com de les Terres de 
l’Ebre, no?, vehiculant-se principalment –segons jo crec– per mitjà d’automòbils particulars, en molt 
menor mesura pel transport públic i en molta menor quantitat a través del que nosaltres hem anomenat 
sempre com “les escaletes”, sempre ho hem entès així. 
 
Històricament, les escaletes, més que mitjà fàcil o usual d’accés a l’Hospital Verge de la Cinta, ha estat 
un mitjà natural –i no l’únic– d’accés al barri del Garrofer, al barri del Centre i al barri de Santa Clara. 
Vostè aquí ha afegit Remolins. Jo no sé com per..., home, es pot arribar, des de “luego”, però bé, no té 
més importància. 
 
I respecte a l’Hospital Verge de la Cinta ha esdevingut un accés residual perquè l’automòbil, dons bé, ha 
tingut la seva aparició, el seu auge i el segueix tenint. I, a més, ha sigut residual donada la seva 
conformació orogràfica –vostès saben que pujar per les escaletes fins a l’Hospital, doncs, és un poquet 
cansant, baixar no, lògicament, però pujar és cansat– i també per l’ús de l’automòbil –torno a dir– 
perquè hi ha una millor accessibilitat, malgrat els problemes d’aparcament, millor accessibilitat a 
l’Hospital Verge de la Cinta. 
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Ara bé, les escaletes, estem d’acord, es mereixen una reparació, es mereixen un manteniment correcte 
per tal d’acollir, donar resolució a les queixes veïnals, això el primer. Els veïns tenen la primera paraula a 
la qual l’Ajuntament té que donar primera resposta, facilitar els moviments dels ciutadans dels barris 
esmentats, és això, els hi hem de facilitar, no poden tenir un accessos a l’Hospital per uns accessos als 
barris amb una situació precària. I potenciar també –i vostè ho diu a la moció i té tota la raó– la vessant 
turística de l’indret. 
 
No obstant, jo pel que estic veient, l’Ajuntament també actua en aquest sentit –perquè, a més, són 
actuacions del dia a dia, vull dir, del manteniment dels carrers, del manteniment de l’urbanisme més 
elemental de la ciutat– està actuant en aquest sentit. I, a part, es pot fer una passejada actualitzada i 
es pot veure el que vostè diu: part sí, part no; però que s’està treballant, que s’està tirant endavant. 
 
I jo, sobretot, el que vull recordar és l’acta del Ple del dia 6 d’octubre del 2014, que es va resoldre 
davant d’una moció de vostè amb la unió de tots els membres d’aquell Ple, eh, amb la unanimitat de 
tots els membres i de tots els grups municipals. I aquesta unanimitat, recordo quan he llegit jo aquella 
acta, que deia “escolta, va, deixem que l’Ajuntament, deixem que l’equip de Govern treballi en aquest 
aspecte de millorar el manteniment de les escaletes i dels accessos al barri de Santa Clara, al barri del 
Centre i al barri del Garrofer dintre, lògicament, de les circumstàncies econòmiques que tot Ajuntament 
té que afrontar i que limiten la seva capacitat d’acció, es vulgui o no es vulgui –no és una excusa, és 
una realitat que està aquí– i dintre de les circumstàncies de Govern municipal que té qualsevol equip de 
Govern, que no sols té que atendre a les escaletes, sinó que té que atendre a molts altres barris i moltes 
altres necessitats de la ciutat i dels seus barris i això, vulguis que no, l’impedeix una capacitat de d’això.  
 
Jo li dic el mateix que a l’anterior moció. El meu posicionament, el nostre posicionament serà en contra 
de la moció perquè el què hem de fer és esperar que l’equip de Govern acabi la seva actuació i llavors 
fer una crítica. Si ho han fet bé els felicitem, si ho han fet malament no els felicitem, però deixem que 
treballin. Inclús a les fotos, d’alguna forma es veu, eh, que s’està treballant “algo” en aquella zona. Bé, 
doncs, esperem-nos. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres hem votat a votat a favor de la moció que ha 
presentat CATAC i entenem que aquesta és complementària i, per coherència, doncs, també li donarem 
suport, perquè l’únic que pretén és millorar l’accessibilitat i, fins i tot, alliberar un poquet l’aparcament 
de l’Hospital si hi ha més gent que pot pujar per les escales. 
 
Entenem que aquesta proposta és complementària amb una millora del transport públic i també amb 
aparcament dissuasius a les afores de la ciutat i un millorament també de l’aparcament de l’Hospital. 
 
I també volíem agrair al portaveu de Movem Tortosa que abans hagi respost a la pregunta de si 
consideren que l’aparcament de l’Hospital ha de ser públic o privat i emplacem, per segona vegada, a la 
resta de portaveus a que responguin a la pregunta que formulem. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa 
donarem suport a aquesta moció, com també en el seu dia ja també li vam donar suport, entenem que 
és una necessitat. A més a més, avui també hi ha hagut una altra moció popular amb més de 6000 
firmes que reclamava aquest punt. I també som conscients de que es van iniciar algunes obres, algunes 
millores en els últims mesos fins a les eleccions, suposo que també té que veure el període estiuenc i, 
per tant, esperem que aquestes obres es reprenguin, però en tot cas donarem suport a la moció. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup el que creu és que el fet d’aprovar la moció 
popular anterior ja dóna resposta, si es porta a la pràctica –perquè s’ha aprovat i s’hi portarà– a la 
demanda de tanta gent de les Terres de l’Ebre que volen que es millorin els accessos a l’Hospital. 
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És per això que, conscients de que s’ha estat treballant en millorar les escales, conscients de que s’ha 
aturat –queda molt poc per acabar-ho– i s’ha aturat aquest estiu perquè la brigada –que és qui ho feia– 
té altres tasques en aquells moments, doncs, per això..., i que ara es reprendran aviat, és per això que 
ho desestimem. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com vostè ha 
dit, senyor Roig, aquestes obres d’accés a l’Hospital i també al barri del Garrofer es troben pràcticament 
executades, només resta finalitzar-les, que, evidentment, així es farà. 
 
S’han “ralentitzat”, és cert, perquè es fan amb recursos propis, no es contracta externament, per evitar 
més despesa i aquests darrers tres mesos els recursos de la brigada, com vostè també sap, es 
concentren en moltes activitats que es fan a la ciutat i barris. Si poguéssim gastar més en contractar-ho, 
doncs ja ho tindríem, evidentment, acabat. Però no és el cas. Preferim fer-ho amb recursos propis. 
 
Tot i això, el gruix de l’activitat està pràcticament acabada i, com vostè ja sap i coneix també, està 
pràcticament finalitzat. Per tant, cap problema en finalitzar una cosa que ja està prevista per part 
d’aquest Govern. 
 
Ara bé, entenem que avui s’ha entrat una moció, una moció popular i entenem que vostè, entrant avui 
una altra moció parlant d’una cosa pràcticament igual, podem qualificar-ho com a oportunista i 
entenem que no és el que pertocaria per part d’un grup polític, quan saben que es tracta en el propi 
debat del Ple una moció entrada per la ciutadania. 
 
Per tant, tenint en compte el que ja li he comentat respecte a les obres i tenint en comte el que ja s’ha 
aprovat anteriorment a una altra de les mocions, el nostre vot serà contrari a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, en principi voldria agrair el vot favorable d’aquells grup que així ens l’han donat. I també 
respondre al senyor Rodríguez de que té raó, de que quan vostè ho ha preguntat no li he respost. 
Evidentment, acabar-ho en un aparcament públic i gratuït, res més lluny de la resta. I les nostres 
demandes i la nostra tasca d’oposició constructiva durant els darrers anys així ho refermen. 
 
Senyor Dalmau, senyora Roigé, senyor Monclús, un any, un any. Ni recursos propis ni res, un any. I miri, i 
vostè diu: vostè ho presenta avui, eh, que hi havia una altra moció. Sí, sí, perquè em vaig esperar 
expressament, ens vam esperar expressament perquè quan fes un any veure fins si eren capaços 
després d’un any de no tenir arreglades unes escales que, suposadament, són tan importants i que 
donen tan de valor, com hem vist en la moció popular que aquí s’ha presentat. 
 
I clar, i vaig dir, i vam dir: doncs els dia 6 de l’any passat, 365 dies, un any. En aquell moment vostès van 
aprovar la moció dient: si vostès posen que ja s’està fent, que ja s’està fent, li aprovarem. Bé, ja s’està 
fent, s’estava fent llavors, s’està fent ara.  
 
Senyor Dalmau, deixi’m dir-li, esperi’s, a veure. Ens esperarem més, a veure quant de temps més costa, 
perquè el que està clar és que el clam popular és aquest, hi ha molta gent que ho diu. Diu: és que clar, 
us van dir que sí que ho farien però clar, venien eleccions llavors, venien eleccions te diu la gent. Però 
mira com està allò, no s’ha acabat de fer. 
 
Per tant, si realment són les escales que, com hem dit, són l’accés peatonal –peatonal per a aquella 
gent que té mobilitat al 100%, no reduïda, perquè ja sabem que reduïda per allí no hi poden anar 
perquè són unes escales que tenen dificultats–, home, no ens esperéssim més d’un any en tenir-ho 
acabat, per favor. Per això dic que oportunisme cap. Consciència de que aquesta moció s’havia de 
presentar en aquest Ple d’avui, després d’un any que van dir que ho farien i no ho han acabat, sí. 
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I, una vegada més, posar de palès que, el típic, ja ho farem, ja ho farem, ja ho farem... I aquí me’n vaig a 
una frase que els hi ha dit la senyora Cinta Sarroca, no?, que ha dit, diu: espero que vostès, senyors 
polítics, senyors regidors, s’ho emprenguin en serio i no facin com altres vegades que diuen que sí aquí i 
després no ens fan cas. Jo penso que ha estat un exemple ben clar del que la ciutadania a Tortosa, 
moltes vegades els ciutadans tenen de nosaltres, que diem que sí en aquestes 21 cadires i que després 
no ho complim, com ha passat moltes vegades. 
 
Per tant, una vegada més, lamentar que l’equip de Govern, propostes que suposadament fa o està fent 
no vulgui tirar-les endavant. I lamentar que, encara després d’un any no haguéssim estat capaços 
d’arranjar un espai que, no només per un tema turístic –com jo també poso a la moció–, sinó per un 
tema de necessitat, que és un dels accessos principals peatonals a l’Hospital de referència Verge de la 
Cinta. 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), MT (4) i CUP (1); 
i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), 
ERC (4) i PP (1). 
 
 
 
 
16. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR 
L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA MUNICIPAL RESPECTE A LES MITGERES DELS EDIFICIS AL COSTAT DE 
SOLARS SENSE EDIFICAR. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que el Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Ajuntament de Tortosa recull, en el seu article 
259 Regles sobre mitgeres el següent: 
 
1. S'entén per mitgera la paret que limita amb les propietats veïnes i que s'eleva des dels fonaments a 
la coberta, encara que la seva continuïtat s'interrompi per celoberts o patis de ventilació de caràcter 
mancomunat.  
 
2. Quan a conseqüència de les diferents alçades reguladores, reculades, remuntes, construccions al 
costat de solars no edificats... puguin sortir mitgeres vistes des del carrer, aquestes hauran de ser 
acabades amb materials i colors de nivell de qualitat d'una façana. Excepcionalment s'eximirà de la 
condició anterior a aquelles construccions situades en zones de fort desenvolupament urbà, sempre i 
quan estigui garantida la construcció d'edificacions veïnes sobre les mitgeres executades inicialment. 
En qualsevol cas, si transcorregut un any des de l'acabament de l'obra no s'han realitzat les edificacions 
veïnes, l'Ajuntament podrà obligar al tractament de la mitgera vista segons les condicions definides 
anteriorment. 
 
Atès que aquest article especifica clarament que les mitgeres vistes des del carrer han de tenir 
tractament de façana i per tant hauran de ser acabades amb materials i color de façana, no permetent-
se per tant acabats amb escumes, plaques d’onduline o altres materials similars. 
 
Atès que a la nostra ciutat es troben nombrosos casos de mitgeres vistes que estan acabades amb 
escuma projectada de color àmbar, fins i tot al nucli antic, transmet una imatge negativa, no només a 
tots els tortosins i tortosines, sinó a les persones que ens visiten, perjudicant el comerç i el turisme en 
un moment en el que hauríem de lluitar molt més per a tractar de potenciar la nostra imatge.    
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Atès que aquest fet suposa, a més, un incompliment de la normativa municipal en tant en quant moltes 
de les mitgeres actualment en aquesta situació porten més d’un any sense edificacions veïnes. 
 
Atès que moltes d’aquestes mitgeres han quedat a la vista per enderrocs efectuats pel propi 
Ajuntament, essent per tant el primer que hauria de complir amb la normativa. 
 
Atès que hi ha casos en que els propietaris han donat compliment a aquesta normativa, com és el cas 
de l’antic forn de la Canonja, al carrer Taules Velles, amb un magnífic resultat, aplicant una tècnica 
mural que es repeteix en nombroses ciutats reconegudes com ara Vitoria-Gasteiz.  
 
Atès que si volem defensar que Tortosa sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i si 
volem aprofitar la marca Reserva de la Biosfera, per tal de potenciar turística i econòmicament el 
territori i defensar la capitalitat de la nostra ciutat, cal emprendre mesures que promoguin i preservin 
els nostres actius culturals i patrimonials, que ara queden totalment deslluïts amb fets com les mitgeres 
sense tractament de façana.  
 
Atès que des del grup municipal del PSC a Tortosa volem apostar per una ciutat digna i atractiva que 
mostri la seva millor cara tant als visitants i als ciutadans i ciutadanes qui hi viuen.  
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Que l’Ajuntament de Tortosa compleixi amb la normativa establerta al Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal pel que fa a les regles sobre les mitgeres de manera que: 
 
1. L’Ajuntament de Tortosa exigeixi que els projectes d’execució d’obres o d’enderrocs que afectin a 

mitgeres vistes incloguin una partida al pressupost i als amidaments destinada al tractament de les 
mateixes amb qualitat de façana i que, en cas de que a l’any no s’hagi donat aquest tractament, 
s’obligui a fer-ho. 

 
2. Les llicències atorgades per l’Ajuntament incloguin en les condicions particulars la obligació de 

donar el tractament de façana a les mitgeres que quedin vistes. 
 
3. En els enderrocs i obres d’iniciativa municipal, els plecs de clàusules hauran d’incloure una 

clàusula que determini la obligació de donar el tractament de façana a les mitgeres que quedin 
vistes, tal i com s’ha fet en l’enderroc de les cases de la catedral. 

 
SEGON. Que es contempli una bonificació del 30% en l’impost sobre construccions instal·lacions i obres 
per a les llicències d’obres o enderrocs sol·licitades per al tractament de les mitgeres com a façanes en 
edificis que no estiguin catalogats com a BCIN, on ja s’aplica una bonificació del 90%; ni com a BCIL, on 
ja s’aplica una bonificació del 50%; o que es trobin fóra de l’àmbit del nucli antic de Tortosa i Jesús, on 
ja s’aplica una bonificació del 90%, i fóra dels nuclis urbans de Bítem, Campredó, Jesús, Reguers i 
Vinallop, on ja s’aplica una bonificació del 50%. 
 
TERCER. Que es contempli una bonificació del 95% en la taxa d’utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic municipal si l’ocupació té per objecte el tractament de les mitgeres com a 
façanes igual que s’aplica en la rehabilitació de façanes. 
 
QUART. Que els serveis tècnics municipals facin un inventari dels edificis amb mitgeres vistes al costat 
de solars que portin més d’un any sense edificar per tal de que l’Ajuntament de Tortosa pugui donar una 
moratòria als promotors per complir amb la normativa; i que en el cas d’enderrocs o obres d’iniciativa 
municipal es redactin els corresponents projectes per donar a les mitgeres tractament de façana, tot en 
favor d’una bona imatge de la ciutat.  “ 
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*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor Alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en el Ple de 8 
d’abril de 2013 vam fer un prec exposant aquest aspecte i demanant que es donés solució. El Govern 
municipal va manifestar que recepcionava el prec i mirarien de fer-ne alguna cosa dintre de les 
possibilitats. D’acord. 
 
Han passat més de dos anys i no tenim cap constància de que s’hagi fet res al respecte, amb el que les 
mitgeres continuen en el mateix estat i per aquest motiu presentem avui aquesta moció. Una moció que 
presentem que està relacionada amb un tema d’imatge de la nostra ciutat. Una imatge que, al nostre 
entendre, és fonamental per a la nostra avaluació comercial i turística, en definitiva, per a la nostra 
economia.  
 
Em refereixo al tractament de les mitgeres dels edificis que queden a vistes des del carrer i, sobretot, 
pel que fa al nostre barri antic, centre històric i nucli comercial, i en molts altres indrets de la ciutat amb 
acabats amb escuma projectada de color “àmbar” que va deteriorant-se amb el temps i que deixa una 
imatge gens desitjable i que, d’acord amb la normativa municipal, no s’hauria d’haver permès.  
 
S’entén que la mitgera és aquella paret que limita amb les propietats veïnes i s’eleva des dels 
fonaments fins a la coberta. D’acord amb el punt 2n. de l’article 259, les regles sobre mitgeres del 
nostre POUM de Tortosa diu , com a conseqüència de les diferents alçades reguladores reculades, 
remuntes, construccions, costats de solars no edificats puguin sortir mitgeres vistes des del carrer, 
aquestes hauran de ser acabades amb materials i colors de nivell de qualitat d’una façana, o sigui, un 
tractament com a façana. 
 
Excepcionalment, s’eximirà de la condició anterior aquelles construccions situades en zones de fort 
desenvolupament urbà i quan estigui garantida la construcció de les edificacions veïnes sobre les 
mitgeres executades inicialment. En qualsevol cas, si transcorregut un any des de l'acabament de l'obra 
no s'han realitzat les edificacions veïnes, l'Ajuntament podrà obligar al tractament de la mitgera vista, 
segons les condicions definides anteriorment.  
 
Com es pot veure, aquest article pot obligar a donar a les mitgeres vistes un tractament de façana, no 
permetent-se, per tant, acabats amb escumes, plaques d’Onduline o altres materials similars, i això es 
pot entendre, a priori, com una obligació per raons bàsiques, estètiques. És una mesura a recolzar, tot i 
que el caràcter marcadament estètic ajudi en gran mesura al manteniment i conservació de les 
edificacions en aquelles zones en contacte directe amb l’aire, la pluja, les inclemències del temps. 
 
A la nostra ciutat es troben nombrosos casos de mitgeres vistes que estan acabades amb escuma 
projectada de color “àmbar”, fins i tot al nucli antic, transmetent 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 –i repeteixo la frase– en el que hauríem de lluitar molt i molt més per tractar de potenciar la 
nostra imatge.   
  
L’Ajuntament hauria d’obligar als propietaris d’aquestes edificacions a donar compliment a la normativa, 
ara bé, com ho ha de fer-ho si l’Ajuntament mateix ja no dóna compliment a aquesta obligatorietat? 
L’Ajuntament ha enderrocat edificis al barri antic, com per exemple a l’entorn de la plaça Sant Joan, 
entre elles la casa natal de Felip Pedrell, i aquellts enderrocs han deixat mitgeres vistes que haurien de 
tractar-se com a façana. En un espai en què es fan espectacles de la Festa del Renaixement i, per tant, 
hi ha una afluència de visitants molt gran. Què deuen pensar quan veuen aquestes mitgeres? 
 
Tot i que l’article del POUM dóna un marge d’un any per preveure possibles construccions al costat, ha 
passat aquest temps sobradament i les mitgeres continuen sense tenir tractament de façana i oferint 
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un aspecte que no és el més adequat ni el que exigeix el POUM. Les solucions a aplicar en aquestes 
mitgeres poden ser diverses i estic convençut que els tècnics municipals sabran determinar quina és la 
més adequada.  
 
A més, cal dir que donar aquest tractament és un tema de salut dels edificis, de les edificacions, a 
banda d’estètica d’imatge. Crec que s’ha de fer per un tema de compliment de normatives per part de 
tothom. I si nosaltres, per part de l’Ajuntament exigim alguna cosa, nosaltres també ho hem de fer i 
complir amb la realització de projectes que es fan des de l’Ajuntament.  
 
Per altra banda, hi ha casos en què els propietaris han donat compliment a aquesta normativa, com és 
el cas de l’antic forn de la Canonja, al carrer Taules Velles, amb un resultat magnífic, aplicant una 
tècnica mural que es repeteix en nombroses ciutats reconegudes, com ara Vitòria - Gasteiz.  
 
Per aquest motiu demanem que l’Ajuntament de Tortosa exigeixi que els projectes d’execució d’obres o 
enderrocs que afectin a mitgeres vistes incloguin una partida al pressupost i als amidaments destinada 
al tractament de les mateixes amb qualitat de façana i que, en cas de que a l’any no s’hagi donat 
compliment, es faci el compliment oportú. 
 
Que les llicències atorgades per l’Ajuntament incloguin en les condicions particulars l’obligació de donar 
el tractament de façana a les mitgeres que quedin vistes. I en els enderrocs i obres d’iniciativa 
municipal, en els plecs de clàusules hauran d’incloure una clàusula que determina l’obligació de donar 
el tractament de façana de mitgeres que quedin vistes, tal i com ara s’ha fet en l’enderroc de les cases 
de la catedral. 

 
Som conscients que el fet de donar aquesta tractament a les mitgeres suposa un cost econòmic i, per 
això, a la moció també demanem que s’estableixin bonificacions del 30% en l’ICIO per a llicències 
d’obres sol·licitades en edificis que siguin objecte de bonificació, és a dir, que no siguin ni BCIN ni BCIL i 
que es trobin fora de l’àmbit del nucli antic de Tortosa, Jesús i fora dels nuclis urbans dels pobles. 
 
Igualment demanem que es contempli una bonificació del 95% en la taxa d’ocupació de via pública per 
a aquestes obres, a l’igual que s’aplica en la rehabilitació de façanes. 
 
Finalment, com que som conscients de la situació actual, també demanem que els serveis tècnics  
facin un inventari dels edificis amb mitgeres vistes al costat de solars que portin més d’un any sense 
edificar per tal de que l’Ajuntament de Tortosa pugui donar una moratòria als promotors per complir 
amb la normativa; i que en el cas d’enderrocs o obres d’iniciativa municipal es redactin els 
corresponents projectes per donar a les mitgeres el tractament de façana, tot en favor d’una bona 
imatge de la ciutat. 
 
Si volem defensar que Tortosa sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i si volem 
aprofitar la marca Reserva de la Biosfera per tal de potenciar turística i econòmicament el territori i 
defensar la capitalitat de la nostra ciutat, cal emprendre mesures que promoguin i preservin els nostres 
actius culturals i patrimonials, que ara queden totalment deslluïts amb fets com les mitgeres sense el 
tractament de façana. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, 
senyor Roig vostè aquí amb aquesta moció aposta per la millora de Tortosa, aposta per la millora de la 
qualitat de vida de tota la ciutadania tortosina, vostè aposta per a que les persones siguin el motor de 
l’acció política i prioritza l’espai públic i la seva transformació. Això, evidentment, ho proposta o ho 
aposta vostè, com totes les regidores i tots els regidors aquí presents, com tots els grups polítics aquí 
presents, no podria ser d’una altra forma. 
 
La proposta que fa vol millorar –i vostè ho diu, eh, copio paraules seves– la imatge de la ciutat, vol 
activar la part de l’economia fonamentada en el turisme i vol regenerar el patrimoni urbà. La moció 
l’entenem com a correcte en la seva motivació i en el seu objectiu. I ara faré un incís sense plantejar-
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m’ho: el meu posicionament ha sigut contrari a les seves dos mocions anteriors no per un tema de fons, 
sinó per un tema de moment, de temps, en què s’han plantejat.  
 
Torno a insistir en què la moció l’entenem com a correcta en la seva motivació i el seu objectiu, tot i que 
la situació econòmica actual –que no ens podem escapolir d’ella– la situació econòmica de crisi està 
aquí i féssim el què féssim hem de conviure, malament, amb ella i, sobretot, no conviure, sortir-nos-en 
d’ella. I el gran nombre d’edificis, la situació econòmica de crisi junt al gran nombre d’edificis amb 
mitgeres a vistes, bé, condicionen en gran part el que vostè, senyor Roig, proposa en aquesta moció. 
 
Per aquests condicionants cal, com vostè proposta –penso jo i ho extrac del que vostè diu–, fer un 
treball de camp o un inventari dels edificis amb mitgeres a vistes. Cal donar, també penso jo, una 
moratòria als seus propietaris i inclús caldria oferir vies de finançament a aquests propietaris dels 
edificis. 
 
En tot cas, cal ressaltar l’interès i treball –i això ho sento, però és així– fet per l’Ajuntament en el sentit 
de millorar els espais urbans, comprant i enderrocant immobles en situació crítica, i no em refereixo 
concretament a les famoses cases de davant de la catedral, i l’esforç que fa l’Ajuntament, l’equip de 
Govern –que això és una cosa que es palpa, es veu, no m’invento res ni maquillo res, és així– millorant 
l’urbanisme turístic de la ciutat. 
 
La moció, torno a dir, és correcta en la proposició general, per a mi és correcta, però no avui per avui en 
la seva aplicació general, donats els condicionaments que acabo d’esmentar. És que el que no podem 
fer són miracles o no podem anar pegant-nos cops contra les parets, s’ha de fer el què es pot fer i anar 
millorant i millorant, però no fem el que volem fer en somnis. 
 
Per tant, malauradament, ho sento molt senyor Roig, el nostre posicionament serà negatiu o en contra 
de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres entenem que és una proposta que va en la 
línia de millorar la ciutat i la imatge de la ciutat. Entenem també que estem en un context econòmic 
d’emergència social i que l’aplicació d’aquesta mesura, doncs, hauria de tenir en compte les limitacions 
tant de pressupost a nivell de l’Ajuntament com també dels propietaris que haurien d’assumir aquest 
cost. Però entenem que també és una proposta que anirà en la línia de ser un poquet comprensiu a 
l’hora d’anar aplicant paulatinament aquesta mesura i, per tant, votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa també votarem favorablement aquesta moció perquè entenem que el que es busca és millorar 
la imatge de la ciutat a partir de potenciar la rehabilitació de totes aquestes mitgeres que el senyor Roig 
ens ha exposat que són tantes i tan importants a la nostra ciutat i, per tant, votarem favorablement 
perquè també va en la idea d’impulsar l’economia local i impulsar el turisme cultural. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: És una moció, senyor Roig, que està tot com a molt embolicat i, 
al final, sí que acabes traient en clar que, en definitiva, el que volen és que qui enderroqui un immoble, 
o sigui, qui enderroqui una casa vella faci una façana a la paret mitgera. 
 
Bé, si enderroques una casa perquè resulta que n’has d’apujar una altra en aquell solar, s’entén que la 
paret mitgera ja estarà feta i no hi ha problema. Aquí el problema rau en quant enderroques una casa 
que és vella i que està ubicada a un lloc que allò, doncs, se queda com a solar. 
 
Bé, moltes de les cases d’aquest tipus és gent que no té prou recursos –moltes vegades se les ha de 
quedar l’Ajuntament i fer-ho perquè estan en perill i s’han d’enderrocar– i això fa que aquest problema 
de fer la façana com a paret mitgera li féssim pagar a gent que a lo millor està necessitada i que ja té 
una dificultat econòmica en aquests moments en què estem per poder-ho fer. 
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Per tant, pensem que en aquests moments aquesta  moció nosaltres la votarem desfavorablement.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, a veure, vostè 
ens ha fet referència a una normativa del POUM, concretament a l’article 259 i ens demana que es 
compleixi el que estableix la normativa. Nosaltres ja li diem que les condicions de les llicències fan que 
s’obligui a la normativa i que es compleixi la normativa. 
 
I no podem en aquest cas aprovar-li la moció, no perquè no ens agradi que tot acabi tenint un estat, un 
tractament de façana, ens encantaria que tot pogués tenir un tractament de façana, sinó perquè no 
sempre és possible, a la vegada que també ens posa alguns exemples que no responen a la realitat i 
que crec que s’han d’anar explicant cas per cas. I li explicaré el que fem, el que podem fer i el que 
creiem que no podem exigir, tot i complir la normativa del POUM, com ja li he dit. 
 
Ens demana tractament de façana quan no es pot construir més, i això es compleix, ho fem des de 
l’Ajuntament. Quan no es pot construir més obliguem a que hi hagi un tractament de façana, cas, com 
s’ha anomenat abans, de l’enderroc de les cases de la catedral, la façana mitgera que quedava entre el 
carrer Croera número 7 i carrer Croera número 9, és a dir, el que queda al Palau Episcopal s’està 
portant a terme el tractament de façana, acabat de façana perquè allò serà el que donarà a una futura 
plaça, no es construirà al costat. 
 
En el cas dels edificis que s’enderroquen i es tornen a construir tenint diferents alçades a la vista, en 
aquests casos s’obliga al tractament de façana per part d’aquest Ajuntament. I així es fa. 
 
Ens posa també l’exemple del forn de la Canonja. En aquest cas és un cas molt similar del que li he dit, 
en diferent mesura, al de la plaça que anirà a l’entorn de la catedral. Per  què? Perquè allí no es pot 
construir pegat a aquella façana perquè hi ha un pati al costat. Per tant, sempre acabarà essent una 
façana vista, és a dir, haurà de tenir un tractament de façana perquè a llí no s’acabarà construint, no té 
el tractament d’una mitgera d’un edifici. 
 
I també ho fem als altres casos. En el cas del nucli antic tenim un acord fet amb el Departament de 
Cultura per a que l’acabat no sigui amb escuma. Compartim que això no és el més adient i tampoc ens 
agrada que aquest tractament sigui així i, per tant, hem arribat a un acord de que el tractament sigui 
amb morter, perquè és com es fa a partir d’ara i com s’ha fet a les últimes llicències que s’han portat a 
terme i als últims enderrocs que s’han portat a terme. 
 
Creiem que no podem posar una càrrega més al propietari quan enderroca i es pot construir de nou, o 
bé perquè enderroca per mal estat i no li podem obligar, a més a més, a fer un tractament de façana si 
després allí ha d’haver-hi una nova construcció, o bé si enderroca per construir perquè tampoc tindria 
cap tipus de sentit. 
 
Per tant, sempre complint la normativa i vetllant per l’estètica de la nostra ciutat, creiem que estem en 
un moment complicat, creiem que les bonificacions i les exempcions que ens planteja a les llicències 
suposarien una càrrega important per a tot propietari que enderroqués, tenint present que segurament 
després allí s’hauria de tornar a construir i tenint present que sempre estem complint la normativa que 
marca el POUM i, per tant, entenem que a dia d’avui no podem compartir el que ens està demanant 
aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, bé, una vegada més, no? És que és allò de dir ...la normativa diu una cosa, vostès la 
reinterpreten, és com el tema del contracte del SAD del Ple passat, no?, o sigui, vostès es comprometen 
en 4 mesos a tenir enllestit un contracte del Servei d’Atenció Domiciliari, passa un munt de temps, 
s’havien compromès, l’anterior l’estaven fent, no ho fan i aquí no ha passat res. I això és el mateix, vull 
dir, escolti, és que és el mateix, és el de sempre. Suposo que un bon dia, agafarà i dirà “no, no, és que 
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nosaltres estem per cuidar la imatge de la ciutat i ara farem que les mitgeres es tracten”. I llavors, clar, 
es posaran la medalla vostès i així haurem acabat. 
 
Però clar, senyora Roigé, senyora Roigé, que en són moltes i fa molts anys. Que em sembla que aquí hi 
ha hagut un portaveu que ho ha dit. Diu: és realment..., és un sobrecost, però també la proposta dóna 
moratòries, fa propostes en quant a llicències, bonificacions.... Per tant, em sembla que si volem 
realment tenir una ciutat ben endreçada, home, fem-ho. 
 
I a banda, molts dels enderrocs que es fan avui en dia, al casc antic sobretot, molts al final els acaba 
fent l’Ajuntament, al final els acaba fent l’Ajuntament. Per tant, ho té molt fàcil per a, entre cometes, 
obligar al propietari, perquè moltes vegades ni el coneix, ho acaba fent ell. Per tant, quin mal hi ha en 
incorporar aquesta partida que proposem a la moció? 
 
Però bé, veig que no tenim sort i veig que fins i tot les coses més evidents, que qualsevol ciutadà ho 
podria entendre, avui no tenim sort, o com de costum no tenim sort.  
 
I no és una broma, ja ho he dit aquest matí, senyor Dalmau, a la ràdio quan ens hem parlat. Jo trobo que 
avui estem, avui 5 d’octubre podem començar a batejar un nou tripartit a l’Ajuntament de Tortosa 
perquè amb les seves actuacions veig que aquí Convergència, Partit Popular i Esquerra estan a una. Vull 
dir, clar, sembla que s’ha sumat un més, un número tretze a vanagloriar i a posar en valor tot el que fa 
el Govern municipal. Però bé, ja ho anirem veien en els propers mesos. 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), MT (4) i CUP (1); 
i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), 
ERC (4) i PP (1). 
 
 
 
 
 
17. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PER RESOLDRE LA PROBLEMÀTICA DE LA SINISTRALITAT A LA N-340 A LES TERRES DE L’EBRE I DEL 
SÉNIA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista 
 
“ Arran dels darrers accidents mortals al tram de la carretera N340 al seu pas per les Terres de l’Ebre, 
diferents representants de les institucions locals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià s'han 
organitzat per reclamar a les institucions competents una solució a l’alta sinistralitat estructural. 
 
El manifest subscrit per aquests càrrecs electes, emplaça al Ministerio de Fomento de l’Estat espanyol a 
construir una autovia que des de l’Hospitalet de l’Infant (el Baix Camp) arribi fins a la Jana (el Baix 
Maestrat), i que mentre aquesta obra no estigui realitzada, el transport entre Alcanar/Ulldecona (el 
Montsià) i l’Hospitalet, sigui gratuït. 
 
Davant d'aquesta reclamació, des de la CUP-AE compartim la preocupació per l’alta sinistralitat de la 
carretera N340, i de les demés carreteres de les nostres comarques que presenten greus deficiències i 
acumulen un important volum d'accidents greus. Tanmateix, creiem que la solució a aquesta 
problemàtica no passa per la construcció d'un nou vial. 
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En aquest sentit, l’exemple del tram de l’A7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Torredembarra (el Baix Gaià) 
ha significat la construcció d'un vial, que transcorre completament en paral·lel a l’AP-7, i que pel que fa 
al seu impacte ambiental, se suma a l’existència de la N340, de la via del tren convencional i de la via 
del tren d'alta velocitat, que encara es troba en procés de construcció. 
 
Des de la CUP-AE entenem que aquest model de desenvolupament territorial i de les infraestructures és 
clarament insostenible mediambientalment i que alhora, representa un sobrecost per a tots els 
ciutadans i ciutadanes. 
 
A més, la CUP-AE entenem que l’AP-7 és una carretera que ja esta més que amortitzada per l’empresa 
concessionària, i que per tant, és una infraestructura que hauria de ser d'accés gratuït per a tots els 
seus usuaris i usuàries. 
 
Com hem denunciat sempre, entenem que és un greuge per als ciutadans i ciutadanes que una 
empresa privada obtingui un benefici econòmic per l’explotació d'una infraestructura que té la 
naturalesa de servei públic, igual com ho denunciem en d'altres serveis públics de les nostres 
comarques: ensenyament, transport públic, sanitat ... 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP-AE proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1 - Mostrar el suport a la preocupació de la ciutadania de les Terres de l’Ebre i del Sénia per l’alta  
sinistralitat de la N340. 
 
2 - Emplaçar a l’administració competent que el tram de l’AP-7 des de l’Hospitalet de l’Infant fins a 
Torreblanca - Alcossebre (el Baix Maestrat), on enllaç amb la CV-10, sigui gratuït. 
 
3 - Emplaçar a l’administració competent la retirada definitiva del projecte de construcció de l’A7 entre 
l’Hospitalet de l’Infant i la Jana. 
 
4 - Donar suport a les mobilitzacions que convoquen les entitats socials amb aquest objectiu.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu de la CUP, senyor Xavier Rodríguez i 
Serrano: Bé, abans ja hem debatut sobre el tema i tampoc m’esplaiaré molt, però sí que recordaré els 
punts bàsics en els que es basen la moció que nosaltres pensem, que presentem. 
 
I es basa, sobretot, en el sentit comú. En el sentit comú que diu que ja tenim tres infraestructures que 
trinxen el territori amb l’amenaça de que pugui haver també un tram del TGV que sigui la quarta, i ara 
plantegem una cinquena ferida al territori. I, a més, es ven com un motor econòmic i una possibilitat per 
potenciar i dinamitzar l’activitat econòmica a les Terres de l’Ebre. 
 
A més, suposa una transferència de diners públics en l’actual conjuntura d’emergència social i amb la 
manca d’inversió en el transport públic cap al negoci de les grans constructores d’obra pública, que ja 
hem dit abans que tenen la seva seu a Madrid i que practiquen aquest capitalisme d’amiguets. 
 
A més, és una solució que és a molt llarg termini i que és incapaç de determinar quan estaria acabada. 
És una infraestructura que ABERTIS ja –una empresa que guanya més de 600 milions d’euros 
anualment– ja ha amortitzat de manera sobrada i que ens podríem plantejar que deixés de guanyar 
diners en el tram ebrenc. 
 
I per altra banda, hi ha l’espai suficient com per si haguera necessitat de que s’ampliés en un tercer 
carril, hi ha espai suficient com per fer aquesta obra, que seria molt més econòmic que la construcció 
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d’una autovia. 
 
I a més, com hem vist abans que algun partit es preocupava per la vertebració dels Països Catalans, 
amb aquesta moció no demanem que sigui només el tram ebrenc, sinó que plantegem la necessitat de 
que les Terres de l’Ebre, com a cruïlla dels Països Catalans, es vertebri fins al final de les comarques de 
Castelló, arribant a Torreblanca i a Alcossebre. 
 
Per això, els acords que nosaltres plantegem són: Mostrar el suport a la preocupació de la ciutadania de 
les Terres de l’Ebre i del Sénia per l’alta  sinistralitat de la N340. Emplaçar a l’Administració competent 
que el tram de l’AP-7 que va des de l’Hospitalet de l’Infant fins a Torreblanca - Alcossebre on enllaça  
CV-10, sigui gratuït. Emplaçar a l’Administració competent la retirada definitiva del projecte de 
construcció de l’A7 entre l’Hospitalet de l’Infant i la Jana. I donar suport a les mobilitzacions que 
convoquen les entitats socials amb aquest objectiu. 
 
I tornem a insistir, que és una proposta que es basa en el sentit comú i apel·lem a la mobilització de la 
ciutadania per treballar, perquè el territori no sigui trinxat una vegada més i no es desviïn diners públics 
cap a empreses privades. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, 
senyor Rodríguez, fa un Ple vostè es preocupava “profonament” i se sorprenia també de forma 
impactant per votar tres mocions en el mateix sentit que jo, el Partit Popular de Tortosa les va votar. Ara 
jo em temo que em trobo en el mateix tràngol en què vostè es va trobar fa un mes. 
 
Pel que jo he exposat anteriorment en relació a la moció de la declaració institucional que tots hem 
aprovat aquí anteriorment, menys vostè, de votar-li a favor la seva moció, amb una esmena que és el 
punt segon: nosaltres defensem la gratuïtat de l’AP7, bé sigui a partir del 2019, o sinó, si ha de ser 
abans, abans, però en el territori català nostre, el territori que va d’Alcanar a l’Ametlla. Amb això no vull 
tirar en contra al Baix Maestrat i tot això, però bé, això ja és un altre tema que és d’ells, no? 
 
Jo, per tant, votaré a favor aquesta moció, amb aquesta esmena que li faig. I també li recomano, o li dic 
que tindrem que fer-nos-ho mirar, senyor Rodríguez, o al final ens enviaran als respectius inferns, ja sap, 
a patir horribles sofriments. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyor 
Rodríguez, com vostè podrà suposar després del nostre posicionament en la moció..., en la declaració 
sobre l’A7 amb la que hem obert aquest plenari, no li donarem recolzament a la moció, tot i estar 
d’acord en diversos punts de la seva proposta de resolució. Però no podem estar d’acord amb el tercer 
punt, on vostès demanen la retirada definitiva del projecte de construcció de l’A7 entre la Jana i 
l’Hospitalet de l’Infant.  
 
Tal com hem dit en el nostre posicionament inicial, no podem renunciar a aquesta infraestructura viària 
i no podem permetre que l’A7 sigui discontinua pel nostre territori, acabant a la Jana i tornant a 
començar a l’Hospitalet.  
 
Per a nosaltres l’A7 és la infraestructura bàsica que va des d’Algesires fins a Barcelona, que transcorre 
paral·lel al Corredor Mediterrani, una infraestructura que vertebra el nostre territori i que ha de recórrer  
l’interior de les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, valorem positivament la seva proximitat i els lligams al 
polígon Catalunya Sud. 
 
Entenem que a les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de Tortosa al capdavant, hem de ser exigents a l’hora 
de reclamar les infraestructures viàries adequades que permetin que el nostre territori tingui el 
desenvolupament econòmic just i necessari per tal de garantir el benestar dels ciutadans i, en aquest 
sentit, no li podem donar suport. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, sobre la moció que ens 
presenta vostè hi ha també alguns punts que estem d’acord, altres no tant. Abans també ja hem 
debatut sobre aquest tema i, per tant, intentaré explicar el sentit del nostre vot en relació a la seva 
moció. 
 
Evidentment, estem d’acord amb el primer punt de mostrar suport a la preocupació de la ciutadania a 
les Terres de l’Ebre per l’alta sinistralitat que està patint la N-340.  
 
Sobre el segon punt també estem d’acord, i això la moció anterior no ho portava, que la gratuïtat de 
l’autopista fos fins a Torreblanca i Alcossebre. Hem conegut també aquesta demanda per part de les 
associacions de veïns, del moviment veïnal després de que s’hagués registrat la moció i, per tant, ens 
sembla bé aquesta demanda que, pel que sembla, el PP no vol. Nosaltres aquí és tot el contrari, ens 
sembla bé que es demani fins a Torreblanca i Alcossebre. 
 
El quart punt també, evidentment, estem d’acord en donar suport a totes les mobilitzacions que hi 
hagin en aquest sentit. 
 
I pel que fa al tercer punt, a demanar la retirada del projecte de la construcció de la nova autovia, bé, 
fins ara el que passava al nostre territori és que hi havia una unanimitat en el sentit de reclamar 
aquesta infraestructura, tenint en compte el que també jo he explicat abans, de que les nostres terres 
tenen un dèficit en quant a infraestructures. Hi havia unanimitat en l’àmbit polític, hi havia unanimitat 
en l’àmbit també social, els diferents sindicats, les diferents associacions d’empresaris, la patronal, i 
entenem que ara, és cert, que cada vegada, davant del fet de que l’autovia no es construeixi i hi ha la 
possibilitat de que s’alliberin les autopistes, hi ha el debat, no?, de si s’ha de fer o no aquesta 
infraestructura. 
 
En tot cas, nosaltres el que pensem és que es pot repensar, es pot tornar a posar al damunt de la taula 
aquesta necessitat, però s’ha de fer millor, amb més tranquil·litat –no aquí sinó en altres àmbits– i amb 
més temps i buscar, això só, nosaltres pensem que el més important és la unitat territorial i prenent tots 
una decisió conjunta. 
 
En aquest sentit, al Senat, el nostre grup polític –en aquest cas Iniciativa– ha demanat esmenes per a 
que es tiri endavant aquesta construcció de l’autovia, però entenent que avui mateix al Consell Social i 
Econòmic de Terres de l’Ebre hi ha diferents agents que ho posen en dubte, sí que pensem que es pot 
repensar, davant del realisme de que serà molt difícil de que aquesta infraestructura –com a mínim en 
els propers anys– es pugui fer. 
 
Per tant, buscant aquest consens i aquest diàleg, i tenint en compte aquesta consideració, ens 
abstindrem en aquesta moció, precisament per aquest punt. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Aquesta moció que presenten té punts contradictoris, amb 
la que abans el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ha donat suport i hem aprovat. 
 
És una moció que està consensuada a nivell territorial, la que abans hem aprovat. I nosaltres veiem 
que, en aquest moment, el que es tractaria, la proposta que vostès fan és que una altra vegada les 
Terres de l’Ebre siguem essent frontissa rovellada. O sigui, ve una autovia desdoblada i quan entra i 
salta el Coll de Balaguer, xiquets, aquí rovell, òxid. I quan saltem les Terres de l’Ebre tornarem a tenir 
l’autovia desdoblada.  
 
Això no ens agrada, això no és bo per al territori, això no és bo per a la sinistralitat que hi ha. Per tant, la 
nostra posició serà desfavorable. 
 
I li dic al seu grup i també li dic al grup de Movem Tortosa –o d’Iniciativa, perquè han dit que al Senat 
així es diran o així es diuen– o sigui, que s’han abstingut, que no entenem que estiguin caient en aquest 
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parany que es diu: divide y venceràs. Per tant, la nostra posició és contraria o desfavorable al que es 
presenta. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, crec que és 
evident el nostre posicionament respecte a l’A7 al seu pas per les Terres de l’Ebre. 
 
A l’inici del plenari hem aprovat una declaració per 20 dels 21 regidors –que ara sembla que han 
canviat d’idea conforme anava avançant el plenari– i que ha estat consensuada amb tots els alcaldes 
del Baix Ebre i del Montsià afectats per l’A7, demanant que s’executi de forma immediata aquesta 
autovia A7. Perquè si al llarg de l’arc mediterrani hi ha una via desdoblada de pagament i una altra 
autovia, també la volem aquí. Perquè si portem tots els vehicles a l’AP7 quan s’arriba a les Terres de 
l’Ebre, llavors aquesta estarà col·lapsada i tornarem a tenir un greuge a les Terres de l’Ebre, fet que no 
volem. 
 
Volem l’A7, volem una autovia lliure, gratuïta i volem l’AP7 amb bonificacions fins que no es construeixi 
aquesta A7 amb bonificacions i obligatorietat per als vehicles pesats i gratuïta per a la gent de les 
Terres de l’Ebre, com hem dit abans, entre Alcanar – Ulldecona i Hospitalet, tal i com està passant a 
l’àmbit del Camp de Tarragona i tal i com està passant amb els vehicles pesats a la N-II a Girona. 
 
Per tant, n’hem aprovat una que té màxim consens i, a més a més, no podem compartir-ho perquè clar, 
ens demana..., no compartim, evidentment, un punt que ens digui la retirada d’un projecte, quan n’hem 
aprovat una que el que nosaltres volem és que es porti a terme aquesta A7. 
 
Entenem que s’ha de ser coherent, a diferència del grup també..., vull fer referència al grup de Movem, 
crec que s’ha de ser coherent amb el que s’aprova i, a més a més, el que no es pot fer demanar que es 
porti l’A7 en una moció, demanar el seu grup al Senat –igual que el nostre– que es demana una partida 
pressupostària per a que es construeixi l’A7 i després dir que ens ho pensarem i abstenir-nos a la 
següent moció dintre del mateix plenari. 
 
En tot cas, nosaltres som coherents i, evidentment, no li donarem suport perquè volem una A7 i de 
forma immediata. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc ens felicitem d’haver obert una escletxa en 
aquest discurs hegemònic que és el d’aquest capitalisme d’amiguets que parlàvem i que es basa, 
bàsicament, en defensar els interessos, moltes vegades, d’altres interessos als del territori. I aquest 
model, a més, de desenvolupament que s’ha basat en fer quilòmetres i quilòmetres d’autopista, en fer 
quilòmetres i quilòmetres de TGV –que l’Estat espanyol té més que altres estats amb molt menys 
recursos que l’europeu–, és aquest model de desenvolupament que ens ha portat a la situació 
d’emergència social que estem vivint.  
 
I ens felicitem de que, com a mínim, es comenci a obrir una escletxa perquè aquest és l’objectiu de la 
CUP Alternativa Ecologista i de la CUP a nivell nacional. 
 
Discutir el discurs hegemònic que ens han venut fins ara des del capitalisme, en el que pareix que el 
desenvolupament consisteix en invertir ciment i més ciment. 
 
Es pot riure, senyor Ferran Bel, perquè nosaltres el que fem és respectar els interessos del territori i 
defensar-los. I ens preguntem si potser hi ha gent que defensa altres interessos? Els interessos d’una 
companyia com Abertis, que està presidida per una senyor que es diu Salvador Alemany i que forma del 
Consell Assessor per l’Activació Econòmica, fins fa poc del president Mas; o els interessos de l’empresa 
que té un 23% de les accions d’Abertis, que es diu La Caixa, i amb la que alguns partits polítics tenen 
un deute considerable i preocupant. 
 
Nosaltres seguirem defensant aquest discurs que defensa al territori per davant d’altres interessos. I 
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seguim cridant a la ciutadania, a les federacions d’associacions de veïns i veïnes d’Amposta i de Tortosa 
i altres entitats socials, a que continuïn mobilitzant-se per aconseguir la gratuïtat de l’AP7, en contra del 
criteri de la majoria d’alcaldes del territori i en contra dels interessos de La Caixa, que sembla ser que té 
més poder que altres entitats a les Terres de l’Ebre.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, per al·lusions. Jo crec 
que he manifestat que ens abstenim i que, per tant, no hem votat a favor d’aquesta moció. 
 
I en aquest sentit, també avui ha passat una cosa que crec que és important, que és a la reunió del 
Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre, no jo, sinó els diferents sindicats han posat en dubte 
aquesta reclamació històrica que teníem –i que ara pel que sembla ja no tothom té– els diferents 
agents socials i econòmics al nostre territori. 
 
És per això que penso que tampoc és res negatiu que poguéssim repensar aquesta situació, tenint en 
compte que tampoc és una obra que es farà ni l’any que ve, ni l’altre.  
 
Per tant, ho deia en aquest to totalment positiu i que després, si finalment tots decidim que és el millor 
per al nostre territori, continuéssim a tirar endavant. 
 
I quan al de la coherència, a la senyora Roigé, bé, no sé si és molt coherent demanar a l’Estat espanyol, 
Estat espanyol, que faci aquesta infraestructura quan el Govern de la Generalitat –que tindrem suposo 
que en breu– demana la desconnexió i la independència en 18 mesos. Per tant, reclamar “algo” a 
l’Estat espanyol al qual t’has d’independitzar, crec que tampoc és molt coherent, però bé, en tot cas els 
ciutadans i ciutadanes podran valorar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo torno a obrir torn de paraules tantes vegades com vostès 
m’ho demanen. Però si m’ho demanen tots alhora és més fàcil d’organitzar el Ple. Per tant, ara té la 
paraula el senyor Dalmau, abans de tenir-la el senyor Xavier Rodríguez per intentar concloure el debat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, bé, é molt simple. Jo, en un principi, li he aprovat la moció 
però, de fet, també li he esmenat la segona proposta que vostè fa i no crec tampoc molt correcte que, 
esmenant una proposta, jo li doni tot el recolzament total.  
 
Per tant crec jo repensar el plantejament i abstenir-me d’aquesta proposta. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Jo, en principi, ja..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Es dóna per conclòs el debat. Entenc que al final hi ha un 
vot favorable. Es rebutja la proposta al disposar d’un vot favorable, cinc abstencions i la resta de vots en 
contra. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP; quinze vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4) i PSC (3); i cinc 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4) i PP (1). 
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18. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT AL 
CORRELLENGUA 2015. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
  
“ La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que 
només d'aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món 
cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL 
considerem que seria molt important la presentació i aprovació, a tots els municipis i comarques, de la 
moció que hem redactat. 
 
Proposta d'acord 
Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la 
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d'integració de les persones 
nouvingudes, 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop mes 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i 
la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu, 
 
Atès el desig d'una gran majoria del poble català d'assolir l’Estat propi, que ens obrirà un futur de més 
llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, 
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del 
Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla 
catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
el Ple de l’Ajuntament de Tortosa,  
reunit el dia 5 d'octubre de 2015 
 
ACORDA: 
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva 
unitat. 
 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la 
infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 

 
Fer publica aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació. 
 
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar 
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població 
nouvinguda.” 

 
*-*-* 
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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: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Tortosa, en nom de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana, presentem aquesta proposta de moció de suport al 
Correllengua 2015. 
 
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que només 
d'aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop 
més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana volem 
donar-hi un nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua. Des de la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua Catalana considerem que seria molt important la presentació i aprovació 
a tots els municipis i comarques de la moció que hem redactat, per això nosaltres en nom d’ells la 
presentem. 
 
La proposta d'acord diu: Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu 
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d'integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores, des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i 
la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu. 
 
Atès el desig d'una gran majoria del poble català d'assolir l’Estat propi, que ens obrirà un futur de més 
llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques. 
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
I atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, organitzadora del 
Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla 
catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, el Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa,  reunit avui , dia 5 d'octubre del 2015, demanem que acordi: Primer, donar 
suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva 
unitat. 
 
Segon, donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar 
la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. 
 
Tercer, fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta 
corporació. 
 
I quart, donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població 
nouvinguda. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, el nostre posicionament serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, com a CUP Alternativa Ecologista voldríem fer un petit 
recorregut històric, perquè creiem que és important també recordar a les diferents entitats que en els 
últims anys han estat impulsant el Correllengua aquí a la ciutat. 
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Va ser el Casal Popular Panxampla qui al 2005 va convocar el primer Correllengua a Tortosa i, 
posteriorment, van anar creixent els col·lectius que s’implicaven en l’organització, fins crear la Comissió 
pel Correllengua on, entre altres entitats, han estat, a més del Casal Panxampla, Òmnium Cultural, 
Maulets, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, l’Associació de Veïns del Casc Antic, Associació 
de Venedores del Mercat de Tortosa, Creu Roja, Associació Cultural 4 + 1, Atzavara Arrels, Associació 
Cultural Arjup, Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, La Jota a la Plaça i, fins i tot, 
algunes instituts i escoles, alguns dels quals encara continuen celebrant el Correllengua. 
 
En els darrers anys, el Correllengua ha estat impulsat, sobretot, per la Comissió 11 de Setembre, 
especialment amb el Sopars Estellés i amb la implicació Òmnium Cultural. 
 
Durant aquest any s’ha fet xerrades, tallers per la llengua, de jota cantada i ballada, gimcanes, jocs per 
la llengua, xocolatades, sopars, presentació de llibres, concerts amb grups com Homenatge a Ovidi, 
Pepet i Marieta, Xeics, Los Draps, Gra Fort, Terrer Roig, Riu en So, La Jota a la Plaça, Gràcies Ovidi, Cor 
de Carxofa, Habemus Xàtiva, Raska o Maskarats. 
 
Per això, des de la CUP Alternativa Ecologista animem a les entitats socials i culturals de Tortosa a que 
continuïn apostant per la celebració del Correllengua. I els instituts i escoles que ho celebren, doncs que 
continuïn amb aquesta tasca de dinamització i motivació per la cultura catalana. I, evidentment, 
votarem a favor d’aquesta moció.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor Monclús, deixi’m fer una mica de broma. Li hauríem de 
votar en contra; amb els seus argumentaris d’avui, li hauríem de votar en contra perquè el que es fa, ja 
es fa, i com es fa no fa falta votar-ho a favor, no? Per tant, de vegades, de vegades siguem coherents. I 
per això dic que faríem una mica de broma. 
 
El nostre grup, com no pot ser d’una altra manera, mostra la seva posició favorable a la unitat de la 
llengua, també del nostre model educatiu i, per tant, el català com a llengua vehicular.  
 
Des dels inicis de la democràcia, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha mostrat, no només amb 
intencions sinó amb fets, el suport a la llengua catalana. A tall d’exemple recordar figures com Marta 
Mata, transcendentals per a la cultura del nostra país, socialista, i que va fer una gran tasca en la 
recuperació del català a l’escola, després de 40 anys d’una dictadura que va pretendre, entre altres 
coses, oprimir la llengua catalana.  
 
I per descomptat, donar suport al Correllengua, entenem que a Tortosa cada any diverses entitats –com 
aquí molt bé s’ha dit– i col·lectius i centres docents organitzen i donen suport. 
 
D’altra banda, dir que pel que fa a la unitat del català, els socialistes són un clars abanderats, no només 
a Catalunya, sinó que ho demostren els recents canvis de Govern –tant al País Valencià com a l’Aragó–, 
amb governs presidits per socialistes i així ho han fet palès, només cal veure que des del primer dia s’ha 
dut a terme un gir a l’esquerra en la política lingüística com, per exemple, la derogació del famós LAPAO 
a l’Aragó, en què ha estat un president socialista qui ho ha dut a terme. 
 
Per tant, a part de la broma, dir-li que votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa, evidentment, també donarem suport a aquesta moció, com sempre que es presenta qualsevol 
moció en defensa de la llengua catalana i de la unitat de la mateixa, en tots els territoris on es parla i, 
per tant, donarem suport a la celebració del Correllengua i a totes les entitats que el fan possible. 
Moltes gràcies. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, malgrat el temps 
que fa que al nostre país Govern, institucions i entitats dediquem a la recuperació de la nostra llengua 
després d’un llarg i fosc període, i malgrat hem de concloure que s’ha fet molta feina, el català encara 
no està plenament normalitzat, especialment en diferents àmbits de l’Administració, però també en els 
socials. 
 
Per aquest motiu, és encomiable la tasca d’organitzacions que fan, com el Correllengua, que des de fa 
19 anys treballa per la difusió de l’ús de la llengua i la promoció de la cultura popular a les terres de 
parla catalana des d’una vessant més lúdica i més festiva. 
 
Enguany, a més, el Correllengua 2015 està dedicat a la figura clau en la reivindicació de la nostra 
llengua i cultura, el cantautor d’Alcoi Ovidi Montllor, amb motiu dels 20 anys de la seva mort. També des 
de l’Ajuntament l’hem homenatjat i recordat. 
 
Des del nostre grup, per tant, donarem suport a aquesta proposta que va en la línia de poder continuar 
treballant per assolir la plena normalització del català i, per tant, tot el nostre suport a aquesta iniciativa 
i a totes les entitats que hi participen. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, moltes gràcies en nom de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana, que són els que ens van demanar que entréssim aquesta 
moció, per tant, seguint la broma, senyor Roig, si l’hagués votat en contra, hagués votat en contra del 
que proposava la Coordinadora i que nosaltres hem portat a aquest Ple. 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 (8), ERC (4), MT (4), 
PSC (3) i CUP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
19. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU I ERC DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, 
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER 
l’ORGANITZACIÓ DEL 9N  
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, a la que han estat incorporades les 
modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la subscriuen: 
 
 
“ El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la historia, els catalans i les catalanes vam ser 
cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 
40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés 
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la 
Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la 
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han rebut 
la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper mes 
d'octubre. Se'ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
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funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la  
inhabilitació fins a la presó. 
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 
precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
Per tot el que s'exposa, els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 
Catalunya proposen al Ple l’adopció dels següents 
  
ACORDS 
 
1 - Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera 
Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014.  
 
2 - Denunciar l’escassa qualitat democràtica d'un Estat que fa un ús partidista de les institucions 
judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics. 
 
3 - Refermar el compromís de l’Ajuntament de Tortosa amb el dret democràtic del poble de Catalunya a 
decidir lliurement el seu futur. 
 
4 – Demanar accions a les institucions europees per garantir la separació de poders i el lliure exercici 
dels càrrecs electes. 
 
5 - Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n'hi ha), al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals, al president de la 
Comissió Europea, al Parlament Europeu i als seus grups.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora 
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, passades les eleccions del passat 
diumenge 27 de setembre, ens hem trobat amb la imputació del president Mas, l’exvicepresidenta 
Ortega i la consellera Rigau per l’organització de la consulta del 9 de novembre de  l’any passat, tot just 
dos dies després de la celebració de les eleccions al Parlament. 
 
Tanmateix, segurament molts ho esperàvem, però no per esperat no podem deixar de recordar la 
gravetat d’aquesta acusació injusta en ple segle XXI, quan pensàvem que després de 40 anys de 
democràcia aquesta havia arribat, finalment, a tots racons de l’Estat, però veiem que no. Resulta que 
els 40 anys de dictadura encara pesen en determinats àmbits de l’Estat i els tics antidemocràtics, al 
final, acaben sorgint. 
 
Però malgrat les pressions que reben per pronunciar-se contra el procés català, les democràcies 
europees ens estan observant, i noticies com la imputació del president Mas per posar unes urnes i 
deixar que la ciutadania expressi la seva voluntat són una anomalia a l’Europa del dia d’avui. 
 
Cap demòcrata pot entendre que s’acusi un president, una vicepresidenta i una consellera d’un Govern 
democràtic per desobediència, per obstrucció a la Justícia, per prevaricació i per malversació per haver 
contribuït a l’essència de la democràcia, que és poder votar en llibertat. 
 
L’assetjament que ha sofert el Govern de la Generalitat i el poble de Catalunya per part del Govern de 
l’Estat per haver intentat fer sentir la seva veu és intolerable i la història, segurament, posarà a tothom a 
lloc que li pertoca. 
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Davant d’aquesta imputació del president del nostre país hem trobat a faltar en alguns moments 
l’escalf de diferents àmbits, també el suport de diferents persones i creiem que el què cal és estar al 
costat d’un president que el què ha volgut és respondre a la voluntat del nostre país de poder votar i 
decidir el seu futur. 
 
Des de l’Ajuntament de Tortosa, com no pot ser d’una altra manera, volem expressar el nostre suport al 
president Mas, a l’exvicepresidenta Ortega i a la consellera Rigau, perquè aquest Ajuntament està 
compromès amb la democràcia, amb les llibertats i amb el dret de que el nostre país pugui decidir el 
seu futur com a tal. I esperem que aquesta moció pugui comptar amb el suport de tots els grups 
polítics. 
 
El proper 13 d’octubre compareixeran per declarar la consellera Rigau i l’exvicepresidenta, i el proper 
15 d’octubre també compareixerà el president Mas, una data que, a més a més, també recordarem els 
75 anys de l’afusellament del president Companys. Estarem en aquell moment al costat dels 
presidents, juntament amb Òmnium Cultural i amb l’Assemblea, que ha efectuat una convocatòria de 
tots els càrrecs electes que vulguin estar en aquest sentit al costat d’aquesta injustícia. 
 
A la vegada, els llegiré els acords que suposarien aquesta moció, que seria: Expressar el nostre suport 
al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver 
posat les urnes al procés participatiu sobre el futur de Catalunya el 9 de novembre.  
 
Denunciar l’escassa qualitat democràtica d'un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i 
emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics. 
 
Refermar el compromís de l’Ajuntament de Tortosa amb el dret democràtic del poble de Catalunya a 
decidir lliurement el seu futur. 
 
En Junta de portaveus hem afegit un altre punt, que és demanar accions a les institucions europees per 
garantir la segregació de poders i el lliure exercici de les funcions dels càrrecs electes. 
 
I a la vegada, notificar, enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Local pel Dret a Decidir, al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també al president de la Comissió Eropea, al Parlament i als 
seus grups parlamentaris, al Parlament Europeu. 
 
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: Poc queda afegir al que ja s’ha dit. Però el que sí que voldria reflexionar és que 
l’acte més pur de democràcia seria votar, posar les urnes. I resulta que per posar les urnes t’imputem. 
Aquí contraposem democràcia –l’acte de votar– a rebre una imputació per part d’un Estat. 
 
Que cadascú reflexioni què vol dir això, que cadascú reflexioni. Penso que quasi bé 2.000.000 de 
catalanes i de catalans tenen clar que posar les urnes és un acte de democràcia, per tant, nosaltres 
hem presentat –conjuntament amb el grup de Convergència i Unió– per expressar el nostre suport a 
aquestes persones que han estat encausades i que el dia 13 –a dos– i el dia 15 –el president Mas– 
s’hauran de presentar davant la Fiscalia per explicar les seves posicions als respecte. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, jo no 
penso entrar a debatre aquesta moció i podria fer-ho –no hi ha cap problema– perquè tant puc estar 
d’acord amb ella com, en un altre cas, en desacord. 
 
El que tinc molt clar, i ho he dit en aquest Ple moltes vegades, que hi ha mocions que no busquen 
aprovar els punts que proposen, molt legítims en molts de casos, no?, sinó que el que busquen és 
generar debat. I no ho faré per això, perquè crec que el debat, i d’aquests temes tan essencials –i ojalà 
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no haguéssim arribat a aquesta situació– és competència, per exemple, del Parlament de Catalunya o, 
en el seu cas, del Congrés dels Diputats. Però aquest debat que generarà la proposta d’acords no entra, 
entenc, entre les competències municipals, repeteixo: municipals, d’aquest Ajuntament. I això no ho dic 
ara, sinó que ho he dit durant els 4 anys que porto en aquest Ple. 
 
Aquesta postura meva, insisteixo, no és nova en aquest Ple. Fa molt temps que critico les mocions 
envers lleis, projectes de lleis, temes supramunicipals, etc., etc., temes que s’escapen, insisteixo, a les 
nostres competències municipals. 
 
Sempre he afirmat que, llevat casos molt especials, aquestes mocions sols responen a l’interès 
d’expandir l’eco de la veu de l’amo de cadascú. Així, s’utilitzen els plens per dimensionar les consignes 
partidistes emeses respecte al tema que toca. 
 
Posicions partidistes o dret dels ciutadans que tenen els seus vehicles competencials clarament 
establerts, que n’he citat dos: Congrés dels Diputats o Parlament de Catalunya. I, alhora, tenen altres 
vehicles competencials “profusament” utilitzats, com ara en aquest 2015, que hem tingut una consulta 
i tres eleccions. És, jo crec, que el dret del ciutadà a expressar-se sobre un punt està clarament 
dimensionat i clarament satisfet. 
 
La proposta de la moció, les propostes que es fan aquí, per a mi són molt respectables. I, encertades o 
no, crec –i insisteixo– que han de ser exposades i debatudes en altres àmbits competencials. Per això, 
la postura meva és de...., de... 
  
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo no sabria dir-li, senyor Dalmau. Vostè mateix. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: No, jo tampoc. De.... bé, no res, ni sí ni no. D’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc nosaltres voldríem manifestar el rebuig 
total a una actitud de tics dictatorials que ha tingut l’Estat espanyol, de jutjar a una persona o a un 
Govern que el que va intentar és fer un procés democràtic en el que es consultava a la ciutadania sobre 
el futur del seu poble. 
 
Donar poder de decisió al poble mai pot ser un delicte ni es pot jutjar, al contrari, ha de ser hàbit. I cal 
reconèixer que el 9N va ser un dels actes de desobediència civil més important que s’ha fet mai a 
Europa, amb un alt valor polític i democràtic, perquè el que es va fer és desobeir a l’Estat espanyol per 
considerar que era –per molt legal que sigui la seva Constitució– que era un dret legítim, el poder 
consultar quin ha de ser futur del nostre poble. 
 
Per això, des de la CUP Alternativa Ecologista sempre hem defensat la desobediència a les lleis que es 
consideren injustes i, en nom de la legitimitat, poder preguntar al poble sobre diverses qüestions, i el 
dret a decidir és una d’elles, però no l’única.  
 
Ara bé, volem aprofitar aquesta ocasió per recordar la doble moral que moltes vegades Convergència 
manifesta. Una doble moral que pot resultar cínica i, fins i tot, indignant. Perquè si la qualitat 
democràtica a l’Estat espanyol és més que discutible –podríem dir que suspèn, un model polític que va 
ser, més que una transició, una transacció del franquisme a uns nous poders polítics però que en 
realitat no canviaven res–, des de la CUP Alternativa Ecologista  també entenem que la qualitat 
democràtica a Catalunya tampoc és que sigui molt millor que la de l’Estat espanyol, ja que si el dret a 
decidir és important, també hi ha altres coses que són importants i s’ha seguit el mateix criteri que es 
va seguir o que s’ha seguit, en aquest cas, amb el senyor Mas i la senyora Rigau en el cas del 9N. 
 
Sobre això farem un exercici de memòria història i recordarem, per exemple, les propostes que el 
col·lectius dels indignats va fer encerclant el Parlament de Catalunya al 2011, en el que va haver una 
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sentència que els absolia però –i una prova més de que potser tampoc a Catalunya el poder jurídic i el 
polític estan molt separats– des del Govern de la Generalitat, des del Govern del senyor Mas es va 
insistir en que caldria tornar a jutjar-los. 
 
També podem recordar les vagues generals com la del 2012, on va haver-hi abusos policials, trets de 
pilotes de goma llençats indiscriminadament i que, fins i tot, van causar ferides greus a alguna persona, 
amb mentides d’un conseller anomenat Felip Puig. També vam patir el que no es respectés la 
presumpció d’innocència. Es va crear una pàgina amb sospitosos per a que hi haguessin delacions, una 
cosa que finalment ha estat qualificada d’il·legal. O van haver-hi pressions preventives escandaloses i 
que no s’han aplicat a altres personatges del món de la corrupció molt més perillosos com, fins i tot, un 
veí de Tortosa va haver de patir. 
 
És la mateixa manera que ha tingut d’actuar –el Govern de Madrid amb Mas– el que aquí moltes 
vegades s’ha fet, amb l’afegit de que a més de la repressió jurídica o judicial, ha estat la policial. 
 
Com a docent no podria tampoc deixar d’oblidar-me de la consellera Rigau –la campiona de les 
retallades en el sector de l’educació– i que, a més, s’ha negat sistemàticament al diàleg amb els 
sindicats i amb els docents per mirar la manera de millorar l’ensenyament públic català. 
 
I, evidentment, em podran dir que aquests exemples no tenen res a veure amb el de la consulta del 9N,. 
Doncs, apel·lem a un altre exemple en el que es va fer és traure les urnes al carrer, un exemple en el 
que, com es deia abans, com es pot imputar a una persona per traure les urnes al carrer? Doncs, en les 
eleccions al Parlament Europeu es va organitzar un multireferèndum en el que es consultaven moltes 
coses a la ciutadania perquè, a més de decidir si volem ser un país independent o no, també hem de 
saber quin model de país volem. Va haver un multireferèndum en el que, des de la Conselleria d’Interior, 
es va ordenar que es retiressin les urnes i, fins i tot, va haver-ho 10 persones que han estat jutjades per 
desobediència, per desobeir una llei que es considerava injusta però que, legítimament, es plantejava 
per millora les condicions de vida de les persones que vivim en aquest país. 
 
Tot i això, i que ens costa solidaritzar-nos amb un senyor que ha tingut a la policia perseguint a molts 
dels nostres companys i companyes i que ha posat la Justícia al servei d’aquesta repressió, tot i això, 
per coherència, la CUP Alternativa Ecologista se sumarà a aquesta moció, perquè entenem que la 
repressió mai pot ser la solució a un conflicte polític on el que vol la ciutadania és votar pel seu futur. 
Per això donarem suport a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, és evident que a Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta 
de negociació, de diàleg i de pacte per trobar una solució a l’embolic en el que ens han posat els dos 
partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid. Partits que no han estat capaços 
d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el futur de l’encaix de Catalunya dins 
d’Espanya. 
 
Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions diguem-ne rocambolesques que ja 
vàrem denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d’una situació política o l’ús d’eines 
inadequades de participació ciutadana.  
 
El passat mes de desembre, concretament l’1 de desembre, vàrem presentar una moció en aquest 
plenari el nostre grup amb l’Entesa per Tortosa en relació a la querella presentada per la Fiscalia de 
l’Estat contra el president i altres membres del Govern de la Generalitat amb els següents apunts, i que 
es van acordar: 
 
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. 
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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 
vicepresidenta del Govern i a la consellera d’Ensenyament. 
 
Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error que a l’entendre nostre va fer el president Mas d’utilitzar, 
per a preguntar sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de consultes, a la qual li vam donar 
suport i que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, però que no permetia fer una consulta 
com la del 9 de novembre. També vam denunciar que el Govern del Partit Popular cometia un gran error 
judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors que no faciliten el 
necessari clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre la vida política a 
Catalunya i a Espanya.  
 
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el nostre sistema 
democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina independentment del 
legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre respecte a les decisions judicials, com sempre hem 
fet i com sempre farem. Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver 
resolt en l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg. 
 
La moció que vostès presenten avui conjuntament Convergència i Esquerra Republicana és molt 
diferent a la que vàrem aprovar el passat més de desembre i que presentàvem Entesa per Tortosa i el 
Partit Socialista. Creiem que és una moció que va a buscar la confrontació i l’enfrontament i creiem que 
ara desprès del 27S justament no toca.  La seua moció té dos objectius al nostre entendre: d’una banda 
vol presentar al president Mas com un màrtir i d’altra banda associar l’Estat democràticament constituït 
i organitzat com l’Estat del Govern del Partit Popular. 
 
No podem estar d’acord amb el punt on manifesta que és un Estat que fa ús partidista de les 
institucions judicials. Voldran dir el Govern de l’Estat del Patit Popular, el Govern del Partit Popular –que 
és el Govern d’un partit i és el del Partit Popular–, de la mateixa manera que a Catalunya el responsable 
de les retallades en salut, educació i en benestar social és el mateix que ha portat un enfrontament a 
Espanya amb Catalunya, que és el Govern de Convergència i Unió, no la Generalitat de Catalunya que, 
per cert, el mateix Govern, Convergència i Unió, que ho ha fet primer –les retallades– amb el Partit 
Popular i després amb el suport d’Esquerra Republicana.   
   
Per aquests motius expressats, el nostre grup municipal votarà en contra de la moció presentada, 
deixant ben clar que manifestem la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la 
política, afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el funcionament 
de les institucions. Exigim el respecte envers les actuacions judicials. Considerem que l’organització 
d’un procés participatiu per part de la Generalitat no hauria de comportar cap mena de sanció penal 
per als membres del Govern de Catalunya o cap altre funcionari públic. I reclamem l’obertura d’un 
procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució a l’encaix entre Catalunya i la resta 
d’Espanya. I manifestem diàleg, diàleg i més diàleg. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc hem de 
recordar, des de Movem Tortosa, que han imputat a tres persones que ostenten una de les màximes 
representacions institucionals del nostre país, de Catalunya. I, per sobre de tot, pensem que amb 
aquest fet el que estan fent és atacar a les institucions legítimament democràtiques elegides pels 
ciutadans i ciutadanes i, des del nostre grup municipal, no acceptem que es qüestioni ni el Govern ni les 
institucions catalanes des d’aquest punt de vista, tot i que tinguéssim una gran distància, una gran 
diferència des del punt de vista ideològic. 
 
En aquest sentit, reiterem que pensem que el que cal és defensar la democràcia, que el que cal és 
pensar el dret a decidir i, per tant, pensem que posar les urnes no pot ser mai un delicte, encara que fos 
un procés de participació ciutadana –que és el que finalment va ser– i no una consulta, com tots 
haguéssim volgut. 
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Rebutgem la politització de la justícia. Evidentment, defensem la separació dels poders. I també, també 
reclamem una vegada més que, davant del conflicte que està obert en aquest sentit, el que cal és 
diàleg i negociació. I el que està fent el Partit Popular en aquests moments és, precisament, intentar 
judicialitzar tota aquesta qüestió que estem vivint com a catalans, en lloc de buscar aquest diàleg i 
aquesta negociació. 
 
Però més enllà d’això, i en la línia del que alguns portaveus també avui han expressat, també volem 
remarcar que a Catalunya, al nostre país tenim més d’un conflicte –no només tenim el conflicte 
nacional– i, per tant, no volem amagar moltíssimes de les qüestions que afecten a molts de ciutadans i 
ciutadanes, a molts de tortosins i tortosines. 
 
Volem recordar totes les retallades que s’estan produint en sanitat, en educació i que també en aquest 
cas són responsabilitat del Govern de Convergència i Unió i del senyor Mas. Volem recordar la 
privatització que alguns d’aquests serveis socials estant tenint. Volem recordar la pèrdua de drets 
laborals que molts de treballadors i treballadores durant aquest moment estan patint. Volem també 
recordar l’atur que hi ha al nostre país, a Catalunya, i a la nostra ciutat. O volem recordar els múltiples 
casos de corrupció amb polítics catalans imputats per varis casos que tothom coneix. 
 
Tot i això, entenem que la imputació del president Mas i d’aquests dos membres del Govern de la 
Generalitat va en la línia, precisament, d’atacar al dret a decidir.  
 
També hem fet dos esmenes a la moció inicial. Una que era afegir un punt nou que és: Demanar a les 
institucions europees per garantir la separació de poders i el lliure exercici de les funcions dels càrrecs 
electes, un afegitó que han acceptat tant Esquerra Republicana com Convergència i Unió. I també hem 
dit una altra esmena que és, al que és l’exposició de motius, exposava, no?, que justament el dia que el 
senyor Mas ha de declarar és el 15 d’octubre i que ho recordava amb l’afusellament del president 
Companys. Des del nostre grup hem dit que es retirés això i així s’ha acceptat, perquè pensem que és 
molt poc afortunat comparar la imputació per aquest cas d’aquesta consulta que es va fer amb 
l’afusellament d’un president de la Generalitat en un context de Guerra Civil, en un context de milers i 
milers de morts, en un context d’un president empresonat i en un context d’afusellament d’un president 
de la Generalitat. Per tant, com que ens semblava exagerat, hem demanat que això es retirés i així ho 
han acceptat a la Junta de Portaveus els dos grups proposants. 
 
Per tant, tot i que des del punt de vista ideològic estem molt distanciats del senyor Mas, entenent que 
va actuar com a màxim representant de Catalunya, donarem suport a la moció que avui ens han 
plantejat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Agafaré les paraules del senyor Dalmau, no els dubtes, sinó 
algunes de les paraules que ha dit. I ell deia que per a casos especials es podia fer algun altre tipus de 
que la gent pogués opinar, perquè sinó seria el Parlament i també on s’hauria de tenir aquesta 
confrontació. 
 
I parlava de vehicles competencials, que eren aquests. I nosaltres pensem que quin vehicle 
competencial és més democràtic que votar? A cas és més democràtic imputar per haver posat les 
urnes? Potser no és la millor formar de confrontar –com deia el Partit Socialista, que això era una 
confrontació– potser la millor manera de confrontar no és posar les urnes? Votar? Que quedi això com a 
reflexió. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, per acabar, 
agrair el vot favorable de tots els regidors que ens han donat suport a aquesta moció. I constatar que el 
Partit Socialista a Tortosa es va traient la careta i encara va molt més enllà que el Partit Popular i, per 
tant, no defensa en aquest cas que es pugui anar en contra del que s’ha estat, que és a imputar a un 
president de la Generalitat per exercir la democràcia i deixar votar i deixar decidir al poble de Catalunya. 
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*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), MT 
(4) i CUP (1); tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC; i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
20 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 

 
- 41/2015, de 08/09/2015 
- 42/2015, de 14/09/2015 
- 43/2015, de 21/09/2015 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 

 
- De la 1903/2015 a la 2108/2015 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
21 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
22 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Rodríguez: Aprofito, per tercera vegada en el Ple, per formular una 
pregunta que abans no se m’ha respost i ara ja l’adreço directament a vostè com alcalde. I és si, davant 
del Ple i de la ciutadania de Tortosa, pot agafar el compromís de garantir que, en cap cas, les 
actuacions que es facin a l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta suposaran que hi hagi un 
aparcament privat, un aparcament de pagament per als treballadors i treballadores i per a la gent 
usuària que usem i que anem a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
En tot cas, això serà un tema que s’haurà de plantejar arribat el moment. Nosaltres no tenim cap 
problema que hi hagi aparcaments de pagament als llocs que així ho requereixen. La ciutat n’ha tingut 
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al llarg dels últims 30 anys a la plaça d’Alfons, n’ha incorporat dos a la plaça del Temple per donar 
serveis, entre altres, al CAP del Temple i al futur edifici de les delegacions, al nucli antic i, per tant, no 
tenim cap fixació intel·lectual ni ideològica en contra d’aparcaments de pagament quan aquests 
s’autofinancen, vol dir que, amb la concessió corresponent, aquí o a qualsevol altre àmbit de la ciutat, la 
inversió no la fan els ciutadans de forma genèrica, sinó que la fan els que paguen, els que utilitzen 
l’espai.  
 
Per tant, no tenim cap fixació aquí específica, però ja li dic que com a premissa ideològica nosaltres no 
tenim res en contra dels aparcaments –en el cas de Tortosa, fins ara, soterrats– de pagament que es 
financen mitjançant una concessió privada. 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Rodríguez: Em preocupa perquè ja paguem amb els nostres 
impostos el dret a tenir una sanitat pública i intuïm, per les declaracions que es van fent, que ens 
tocarà, a més, pagar també –quan estiguem malalts o malaltes– per fer ús d’aquesta sanitat pública, 
perquè el fet de no desmentir-ho, doncs, ens preocupa.  
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Jo de declaració pública no n’he fet cap, no recordo que cap 
responsable de l’Ajuntament ni, inclús, de la Generalitat de Catalunya –que, en tot cas, és qui seria el 
titular de la instal·lació– hagi fet cap declaració al respecte. Però, en tot cas, vostè pot estar preocupat 
en caràcter preventiu pel que cregui necessari. 
 
 

*-*-* 
 
 
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN  
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Sí, senyor alcalde, dos preguntes. Una en relació al CAT, al 
Centre d’Acollida Turística que hi ha a l’entrada de la nostra ciutat venint per l’Aldea. Aquest centre, 
aquesta oficina –que té o tenia una cafeteria i un lloc de benvinguda als turistes– fa bastant temps que 
està tancat i, per tant, la pregunta, no?, que li volem fer és si tenen previst tornar-lo a obrir. 
 
I en segon lloc és una qüestió que ens han fet arribar també un grup de ciutadans, és en relació a la 
rotonda que hi ha a sota del pont del Mil·lenari, davant del pàrquing de les caravanes, aquella petita 
rotonda. Crec que va haver-hi un accident i va haver-hi uns desperfectes en aquella rotonda, des de fa 
molt temps també –estic parlant de mesos–, si tenen previst fer algun arranjament. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
En relació al CAT sí que tenim una proposta d’utilització i de donar-li un servei, no només el que tenia, 
sinó un servei ampliat i per això s’està preparant –ho estan acabant de redactar, em penso que anirà a 
la comissió properament– una modificació del planejament urbanístic per ampliar els usos d’aquest 
servei i, per tant, tan prompte estiguin ampliats aquests usos, es traurà a licitació amb la possibilitat 
d’anar més enllà de les activitats que ara es fan. Per tant, suposo que... no sé, ja no li vull dir una data 
perquè, de fet, els tècnics em van dir que estaria redactat ja fa un mes i encara no està redactat, però 
estic segur que durant les properes setmanes anirà a comissió informativa i després haurà d’anar al Ple 
perquè em penso que és modificació d’usos i així ho requereix. I, per tant, quan s’hagi acabat tota la 
tramitació, es procedirà a la seva licitació. 
 
I en quant a la rotonda, jo crec que més que un accident, allí hi havia un desgast per part d’una part del 
“adoquins” que bordejaven la rotonda perquè aquests “adoquins” eren xafats o eren utilitzats –i no 
estava previst així– per part d’alguns camions a l’hora de fer els girs i, per tant, estàvem pendents de 
que se’ns donés una solució: si s’havia de reposar com estava o s’havia de reformar, perquè refent-ho 
intuïm que tornarà a passar. No és d’un tema puntual d’un accident, sinó és de l’ús reiterat per part dels 
camions, que aquesta és una rotonda d’aquestes que diuen transitables en la seva primera part, i quan 
tinguéssim resolt això, suposo que s procedirà a l’actuació. No li puc dir ara si refent com estava o 
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refent aquesta zona transitable a la rotonda, no amb “adoquins”, sinó amb algun altre tipus de material. 
Moltes gràcies. 
 
 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una 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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