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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
09 / 2015

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

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

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Excusen la seva assistència:
PINO HOMEDES, JOAQUIM

Tortosa,  essent  les  dinou hores i  quaranta-tres
minuts del dia quatre de maig 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 -  Dictamen de  proposta  d’acord  d’aprovació  de  l’adhesió  a  l’Associació  Clúster  Químic  de  la
Mediterrània.

SERVEIS AL TERRITORI

02 -  Dictamen  de  proposta  d'acord  d'aprovació  inicial  de  la  Modificació  puntual  del  POUM
“Qualificació urbanística del terreny ubicat al polígon 129, parcel·la 74”.
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03 -  Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM “canvi de
traçat Carretera C-12”.

SERVEIS CENTRALS

04 – Dictamen d’acord d’autorització d’endeutament a llarg termini a l’Empresa Mixta Escorxador de
Tortosa, SL per import de 107.000 euros i atorgament d’un crèdit a llarg termini pel mateix import per
tal de substituir l’actual operació a curt termini.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

05 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a que en el proper mandat
municipal  l’Ajuntament  de  Tortosa  reconegui  el  deute  contret  amb  les  entitats  municipals
descentralitzades de Jesús, Bítem i Campredó per incompliment del Conveni vigent entre ambdues
institucions.

06 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en rebuig a la privatització del
Registre Civil.

07 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya a favor de que els professionals,
empresaris  i  comerciants  de  la  ciutat  tinguin  les  mateixes  possibilitats  de  ser  contractats  per
l’Ajuntament, que els de la resta del país.

08 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya a favor de la condemna de les
expressions contemporànies de racisme, xenofòbia i altres formes connexes d’intolerància.

PART DE CONTROL

09 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local: 

- 19/2015, de 07/04/2015
- 20/2015, de 13/04/2015
- 21/2015, de 20/04/2015
 

b) Resolucions de l’Alcaldia 

- De la 495/2015 a la 750/2015

10 - Informes de l’Alcaldia. 

11 -  Control dels òrgans de la corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
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*-*-*

Oberta  la  sessió  pel  senyor  president,  se  sotmet  a  votació  la  Declaració  d’urgència  del  següent
assumpte no inclòs a l’Ordre del dia: “Dictamen de proposta d’acord per a l’aprovació definitiva del
Reglament Municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde:
Abans d’iniciar l’ordre del dia, amb l’ordre del dia que tenen, ja se’ls va comunicar que inclouríem un
nou punt de l’ordre del dia, que seria el 5è, sota la denominació “Dictamen de proposta d’acord per a
l’aprovació definitiva del Reglament Municipal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa”.

Hem de ratificar abans la urgència per incloure aquest punt de l’ordre del dia, és simplement per no
fer un altre Ple extraordinari al llarg d’aquesta setmana i poder complir els terminis i aprovar aquest
Reglament de forma definitiva dins d’aquest mandat.

De  fet,  si  el  divendres  no  hagués  estat  festa,  el  dijous  s’hagués  fet  la  comissió  tal  es  va  fer  i
haguéssim convocat el Ple. Al convocar-se el Ple un dia abans perquè el divendres era festa, no vam
poder complir el termini. Vam dictaminar el dijous, tal i com estava previst, i per això ara l’incloem a
l’ordre del dia.

Per tant, abans d’iniciar el Ple votaríem la ratificació de la inclusió per la urgència a efectes de complir
el  terminis,  aquest  punt  de  l’ordre  del  dia  com  a  cinquè.  I  llavors  el  cinquè  serà  el  sisè  i  així
successivament.

Intervenció del Sr. Casanova:
Sí, només per manifestar el nostre vot en contra d’aquesta urgència.

Intervenció del Sr. Dalmau:
Manifestar també el nostre vot en contra.

Intervenció del Sr. Jordan:
Sí, senyor alcalde, manifestar la nostra abstenció.

Intervenció del Sr. Monclús:
També la nostra abstenció.

Intervenció del Sr. Roig:
Sí, per manifestar el nostre vot en contra, senyor alcalde.

*-*-*

L’esmentada Declaració d’urgència resulta aprovada per 11 vots a favor (CiU), 5 vots en contra (PSC,
PP i PxC) i 4 abstencions (ERC i I-ET-E).

*-*-*

A continuació es procedeix a tractar els punt inclosos a l’ordre del dia:
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PRESIDÈNCIA

01  -  DICTAMEN DE  PROPOSTA  D’ACORD D’APROVACIÓ  DE  L’ADHESIÓ  A  L’ASSOCIACIÓ  CLÚSTER
QUÍMIC DE LA MEDITERRÀNIA.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“ Vist l’expedient tramitat per a la incorporació d’aquest Ajuntament com a soci honorífic de l’entitat
sense ànim de lucre Associació Clúster Químic de la Mediterrània (Chemmed Tarragona).

Atès que aquest Ajuntament és interessat en la promoció d’activitats relatives a la indústria química i
afins i que la condició de soci honorífic de l’esmentada Associació no comporta  estatutàriament cap
obligació de contribuir al pagament de quotes, derrames o altres aportacions econòmiques a favor de
l’entitat referida.

Atès allò establert per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, així
com la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 29
d’abril de 2015.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer  -  Aprovar  l’adhesió  de l’Ajuntament  de Tortosa a  l’entitat  sense ànim de lucre  Associació
Clúster Químic de la Mediterrània, en qualitat de soci honorífic.

Segon - Facultar l’alcalde per realitzar els actes i atorgar els documents que siguin necessaris per
executar el present acord. ”

*-*-*

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

SERVEIS AL TERRITORI

02 -  DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM “QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL TERRENY UBICAT AL POLÍGON 129, PARCEL·LA 74”.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  Vista la documentació tècnica redactada per l’arquitecte municipal  que acredita la oportunitat i
conveniència de la modificació puntual del POUM “qualificació urbanística del terreny ubicat al polígon
129, parcel·la 74”.

Vist l’informe jurídic  envers l’esmentada modificació del planejament incorporat a l’expedient.
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De conformitat amb els articles 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d’urbanisme, modificats per lla llei 3/2012 de 22 de febrer.

Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al
Territori celebrada en data 27 d’abril de 2015.

Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:

Primer -  Aprovar inicialment  la  modificació puntual  del  POUM “Qualificació urbanística del  terreny
ubicat al polígon 129, parcel·la 74”.

Segon - Suspendre la tramitació de plans derivats, projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així
com també l’atorgament de llicències en l’àmbit esmentat, de conformitat amb els articles 73 i 74 del
text refós de la llei d’urbanisme.

Tercer  -  Sotmetre  la  modificació  puntual  del  POUM esmentada  al  tràmit  d'informació  pública  pel
termini  d'un  mes  amb publicació  del  corresponent  edicte  al  BOPT  i  a  un  dels  diaris  de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual.

Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb
el del municipi que és objecte de la present modificació. 

Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de
l’esmentada modificació puntual.

Sisè - Notificar el present acord al propietari i/o titulars de drets reals sobre la finca afectada inclosa
dins l’àmbit d’actuació.  ”

*-*-*

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

03 -   DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM “CANVI DE TRAÇAT CARRETERA C-12”.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  Per  Decret  núm.  727/15 de data  30 de març  de 2015,  s’ha procedit  a  incoar  l’expedient  de
modificació puntual del POUM “Canvi de traçat carretera C-12”.

Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn la documentació tècnica, així com l’informe
jurídic envers l’esmentada modificació puntual.

De conformitat amb els articles 96 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d’urbanisme.

Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al
Territori celebrada en data 27 d’abril de 2015.
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Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:

Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “Canvi de traçat carretera C-12”. 

Segon - Als efectes del previst a l’article 73 del TRLLUC, aprovar la suspensió de l’atorgament de
llicències a tot l’àmbit objecte de la modificació puntual en totes aquelles sol·licituds que tinguin per
objecte  la  parcel·lació  de  terrenys,  d'edificació,  reforma,  rehabilitació  o  enderrocament  de
construccions, d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes  establertes  per  la  legislació  sectorial  en  què  les  noves  determinacions  comportin  una
modificació del règim urbanístic.

Tercer -  Sotmetre  la  modificació  puntual  del  POUM esmentada  al  tràmit  d'informació  pública  pel
termini  d'un  mes  amb publicació  del  corresponent  edicte  al  BOPT  i  a  un  dels  diaris  de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual.

Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb
el del municipi que és objecte de la present modificació. 

Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de
l’esmentada modificació puntual.

Sisè - Sol·licitar informe als Serveis Territorials de Mobilitat de les Terres de l’Ebre del Departament de
Territori  i  Sostenibilitat de la  Generalitat  de Catalunya,  organisme afectat  per  llurs  competències
sectorials.”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: També és un tema conegut i dictaminat en comissió
informativa. Tanmateix, cediré la paraula a la regidora d’Urbanisme per a que pugui fer una breu
presentació.

Intervenció de la Sra. Roigé
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora de Serveis al Territori,  senyora Meritxell Roigé:
Gràcies  alcalde,  regidores,  regidors,  saludar  també als  representats  i  membres de la  Plataforma
Salvem lo Canalet que avui ens acompanyen, i també als regidors de l’EMD de Jesús que també estan
presents avui al plenari.

Avui portem al Ple la conseqüència d’una bona notícia per al nostre municipi i per a l’EMD de Jesús i
també per al  poble de Vinallop.  Aquest és un tema que va arrencar l’any 2005 quan un Govern
presidit en aquell moment pel president Montilla i amb el conseller Nadal presidint la Conselleria, en
aquell  moment,  de  Política  Territorial,  va  determinar  un  traçat  de  la  C-12  al  seu  pas  pel  terme
municipal  de Tortosa.  Un traçat  que  consideràvem,  nosaltres,  que trencava el  nostre  terme,  que
passava pel terme de Jesús trencant la zona del Canalet. També afectava de forma molt considerable
el poble de Vinallop. En definitiva, estava afectant i molt el nostre municipi.

Aquest tema, un cop aquest Govern municipal va prendre possessió l’any 2007, vam creure que calia
treballar per tal de fer possible aquest canvi. Ens va costar molt. Va ser ja al 2010, quan va entrar el
nou Govern de la Generalitat presidit pel president Mas, –qui es va comprometre expressament–,
també en una reunió amb els membres de la Plataforma Salvem lo Canelet, a respectar l’autonomia
municipal, perquè en definitiva el que volíem el Govern municipal, en aquell moment i ara, és que es
respectés l’autonomia municipal i els interessos del nostre municipi i, per tant, vam fer possible de
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posar-nos a treballar per poder modificar el traçat i poder tenir un projecte de la C-12 que volíem tenir
també al nostre municipi perquè necessitàvem un nou projecte de la C-12 perquè calia desdoblar
aquesta carretera.

En aquest sentit, avui ja tenim aquest projecte aprovat definitivament, el canvi de traçat, pel Govern
de la Generalitat. També voldria agrair en aquest sentit la feina feta pel conseller Recoder al seu
moment i també pel conseller Santi Vila en aquests últims 2 anys, que ha pogut fer, portar a terme
l’aprovació d’aquest projecte, reconeixent el que l’Ajuntament i escoltant al territori què és el que volia
i tenint, a més a més, un projecte que considerem que és molt millor que el projecte que havíem
tingut al seu moment.

Això va suposar que amb aquell projecte també s’afectés al POUM de Tortosa i, per tant, el POUM
aprovat al 2007 tenia una reserva de sòl que avui procedim a modificar. I per tant, el que portem avui
al plenari seria: traure la reserva de sòl efectuada al seu moment per tal de poder portar a terme el
traçat al seu pas pel Canalet i també per la zona de Vinallop i, per tant, portar ja aquell traçat, que és
el que correspon al projecte aprovat a dia d’avui pel Govern de la Generalitat.

Per tant, acabo. Crec que és una bona notícia que avui hem de celebrar tots plegats perquè respon a
la voluntat d’aquesta corporació. I també agrair la feina feta per la Plataforma Salvem lo Canalet, que
també des del primer dia ha estat al costat de l’Ajuntament ajudant-nos a poder tirar endavant aquest
nou projecte.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup
municipal votarem favorablement, evidentment, a aquest punt, no?, de que aquesta reserva de sòl ja
no sigui per al que s’havia de fer. Donem, evidentment, suport per tant a aquesta qüestió.

També  reconeixem  la  feina  feta  per  la  Plataforma  Salvem  lo  Canalet.  De  fet,  des  del  nostre
Ajuntament sempre el nostre grup ha donat suport a la seva reivindicació.

I, en tot cas, més amb una visió general per a tota la ciutat i per a tot el municipi, esperar que el nou
projecte de desdoblament de l’Eix de l’Ebre sigui una realitat, perquè realment és important per al
nostre municipi. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el  Sr.  Alcalde: Moltes gràcies,  senyor Jordan, això ho esperem tots.
L’avantatja que tenim ara és que, a diferència del cas anterior, havia una hipoteca en un traçat que no
es gasta un euro en redactar el projecte, afortunadament en aquell moment, en redactar un projecte
executiu.  La  diferència  entre l’anterior  Govern i  l’actual  és  que ara ja  tenim un projecte  executiu
redactat i pendent de licitar quan hi hagi consignació pressupostària, que desitgem que sigui l’any
vinent. Però, en tot cas, això ho decidirà el nou Parlament de Catalunya, elegit democràticament el
proper 27 de setembre.

M’ha demanat, en la seva condició de president de l’EMD, també la paraula el senyor Pere Panisello i
vaig a cedir-li després del torn de portaveus, que jo entenc que ja està conclòs.

Intervenció del Sr. Panisello
Tot seguit pren la paraula el Sr. Panisello: Gràcies senyor alcalde, companys i companyes regidores, i
regidors,  tal  i  com deia  l’alcalde,  he demanat  la  paraula  perquè  crec que  el  que  portem avui  a
aprovació, amb l’aprovació inicial de desafectació del terreny que estava plantejat com el que era el
desdoblament de l’Eix de l’Ebre, posa a fi a 10 anys d’història que pareix que sigui una cosa sense
més importància, però que per al poble de Jesús era de vital importància, no només per als veïns
afectats –perquè era important–, sinó també per la concepció de poble i de municipi, tal com deia,
per l’afectació.
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Per tant, les meves paraules, primer que res és d’agraïment a la Plataforma Salvem lo Canalet, perquè
la veritat és de que des del primer moment, a part de demanar informació i de poder presentar moció
popular amb 800 firmes, de poder fer vàries reivindicacions populars, assemblees, de fer viatges a
Barcelona, de reunir-se amb el delegat territorial a les Terres de l’Ebre, el senyor Lluís Salvadó, amb el
conseller, amb Joaquim Nadal, i que..., perquè al primer moment pareixia que no tenia solució el que
per a nosaltres era una destrossa, una trinxada del Canalet, la veritat és de que la sensibilitat que va
demostrar el nou Govern de la Generalitat després d’explicar i de tenir molt clar el que deia la tinenta
d’alcalde, de que l’autonomia municipal es tenia que respectar perquè des del primer moment, tant
des de l’EMD de Jesús com de l’Ajuntament de Tortosa –i la majoria de vegades de forma unànime, a
vegades de forma majoritària– no van mai mostrar el seu acord, inclús podent presentar al·legacions i
recursos de reposició per a que no tirés endavant.

Jo també he pres la paraula perquè vull agrair d’una manera molt particular a la tinenta d’alcalde i
parlamentària, a la Meritxell Roigé, pel seu interès des del primer moment. I també a l’alcalde perquè
va poder fer venir al conseller, a Lluis Recoder, per a que veiés exactament quina problemàtica teníem
sobre el terreny, i que ja va poder anunciar que es canviaria aquest traçat, cosa que després el Santi
Vila, el conseller Santi Vila ja va també comprometre’s a fer el projecte definitiu que ha estat aprovat i,
per  tant,  ja  ens  trobem en  aquesta  fase  final  d’aprovació  inicial  per  poder  passar  a  l’aprovació
definitiva i poder-se veure’s alliberats aquells terrenys per l’afectació que tenen i que el poble de Jesús
podem respirar  tranquils,  igual  que el  poble  de Vinallop,  perquè sabem que no tindrem aquesta
trinxera que ens partia tot el que era una zona molt urbanitzable, molt urbana i que afectava a molts
veïns i afectava a la concepció del poble.

Per tant, la meva satisfacció per aquest acord, el meu agraïment a la Plataforma Salvem lo Canalet i
també a l’Associació de Veïns Riusec les Codines Barberanes, perquè en un segon intent de poder
canviar el traçat va poder crear també algun problema entre els veïns que es va veure solucionat de
manera satisfactòria. I, sobretot, a la sensibilitat del Govern de la Generalitat, que va complir el seu
compromís i que estem tots satisfets perquè pensem, a més, de que amb aquest nou projecte es dóna
plena satisfacció al que són els requeriments no només del poble de Jesús, sinó de tot el municipi de
Tortosa.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Panisello. Jo també, simplement,
agrair la tasca de tots, òbviament, de la Plataforma, del poble de Jesús, del poble de Vinallop. També
vull agrair molt especialment el vot favorable dels que ho van fer i l’abstenció respectuosa també dels
que ho van fer, de tots els regidors d’aquesta casa, totes les vegades que es va portar al Ple. Per tant,
també el meu agraïment extensiu a tots els regidors, la majoria també de la corporació anterior i
també  d’aquesta  corporació.  Òbviament,  doncs,  m’afegeixo  també  a  la  tasca  i  la  sensibilitat  del
conseller  Recoder  i  del  conseller  Vila,  sense  la  seva  col·laboració  no  hagués  estat,  segurament,
possible.

I,  a la vegada, també ficar en valor que aquesta solució última emprada no solament beneficia a
Jesús i  a Vinallop perquè no els trinxa, sinó que també beneficia moltíssim al barri  de Ferreries i
també,  òbviament,  a  la  ciutat  de Tortosa perquè permetrà  incloure  una infraestructura  de forma
soterrada al barri i, a la vegada, possibilitarà, òbviament, una transformació del barri.

Ara, recentment –recentment vull  dir  aquest divendres passat– es va adjudicar una obra que és,
pràcticament, d’un milió euros per fer una canalització de les aigües pluvials des de l’Eix de l’Ebre fins
al riu. Això “solventarà” les inundacions de l’Eix de l’Ebre actuals però, a la vegada, és una obra que
no caurà en un sac trencat, perquè aquesta mateixa canalització s’aprofitarà ja en el nou projecte, del
qual estem parlant.

Per tant, repeteixo, moltíssimes gràcies a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de Tortosa, de
l’EMD de Jesús d’aquest mandat, del mandat anterior, tots aquells que van votar favorablement que,
com molt bé recordava el senyor Pere Panisello, en alguna ocasió va ser per unanimitat, i quan no va
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ser per unanimitat va ser per una majoria sòlida. I a tots els que van creure que, malgrat en algun
moment semblava que les coses no tenien solució, al final es van “solventar”.

Ara també ja els hi avanço que aquesta modificació puntual del POUM no és curta, és d’un tràmit
llarg. Ens ha costat molt muntar-la perquè és molt difícil i, a la vegada, tampoc no... una modificació
del POUM, ni la puntual que hem començat abans tampoc es mata en sis mesos però, en tot cas, el
tràmit administratiu ja està iniciat i ara ja li donarem la continuïtat corresponent.

En tot cas, repeteixo, també agrair el vot favorable de tots els regidors i regidores presents en aquesta
sessió.

*-*-*

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

SERVEIS CENTRALS

04 – DICTAMEN D’ACORD D’AUTORITZACIÓ D’ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI A L’EMPRESA MIXTA
ESCORXADOR DE TORTOSA,  SL  PER IMPORT DE  107.000 EUROS I  ATORGAMENT D’UN CRÈDIT  A
LLARG TERMINI PEL MATEIX IMPORT PER TAL DE SUBSTITUIR L’ACTUAL OPERACIÓ A CURT TERMINI.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  L'Escorxador  municipal  de  Tortosa,  SL,  és  una  empresa  mixta  de  amb  una  participació  de
l'Ajuntament de Tortosa del 89,19% del capital social.

Actualment la societat disposa d'una operació de crèdit a curt termini atorgada per l'Ajuntament per
un import de  107.000€ que es troba vençuda i l'Escorxador no disposa de la suficient tresoreria per
tal  de  poder-la  cobrir.  Per  tal  de  solventar  aquesta  situació,  i  tenint  en  compte  les  previsions
d'ingressos  i  despeses  dels  propers  anys,  el  Consell  d'Administració  de  l'Escorxador  ha  acordat
sol·licitar a l'Ajuntament l'atorgament d'un crèdit a llarg termini per import de 107.000,00 euros per
tal de substituir l'actual operació de crèdit a curt termini pel mateix import, d’acord amb les següents
condicions:

Període d’amortització: 5 anys, dels quals el primer de carència.
Quotes: trimestrals.
Tipus d’interès: Tipus que compleixi amb el principi de prudència financera, a ser possible.

A la sol·licitud s'adjunta el pla de sanejament econòmic aprovat pel Consell d'Administració per als
anys 2015-2020, partint de les dades del tancament de l’exercici 2014, i contemplant la previsió de
retorn del préstec amb les condicions que se sol·liciten, lo qual ha de permetre a l’empresa poder
complir amb el retorn del préstec i el pagament dels interessos.

El  pressupost de l'Ajuntament de l'exercici  2015 contempla l'aplicació pressupostària TRE-43900-
82190 “Préstec a llarg termini EM Escorxador de Tortosa SL”, amb una consignació pressupostària
disponible de 107.000,00€.

Vist  la  Llei  4/2007,  de  3  d'abril,  de  transparència  de  les  relacions  financeres  entre  les
administracions públiques i les empreses públiques, i de transparència financera de determinades
empreses, on preveu al seu article 5è, apartat c), la possibilitat de posar a disposició els fons de les
administracions públiques a les empreses per a la concessió de préstecs.
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Vist el que disposen els articles 48 a 55 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i
especialment l'article 54 on estableix que les societats mercantil dependents necessitaran la prèvia
autorització del Ple de la corporació i informe de la Intervenció per la concertació d'operacions de
crèdit  a  llarg  termini,  i  tenint  en compte que la  societat  mixta  Escorxador  de Tortosa SL és  una
societat sectoritzada per la IGAE com a societat no financera. 

Vist l'informe de l'interventor.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de 29 d'abril de 2015.

Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:

Primer -  Autoritzar a l'Empresa Mixta Escorxador de Tortosa SL a concertar una operació de crèdit a
llarg termini per import de 107.000,00€

Segon - Atorgar a l'esmentada societat un crèdit a llarg termini per tal de substituir l'actual operació
de crèdit a curt termini, amb les següents condicions:

– Termini màxim: 5 anys, sent el primer de carència en les amortitzacions.

– Quotes:  quotes  d'amortització  lineals  trimestrals.  El  primer  any  únicament  es  pagaran quotes
d'interessos.

– Tipus d'interès: el tipus fix màxim permès d'acord amb l'aplicació del principi de prudència en el
moment  de la  concertació  del  crèdit,  addicionant  un diferencial  de  75 pbs sobre  el  cost  de
finançament de l'Estat.

Tercer - Aprovar el Pla de sanejament financer que s'annexa, aprovat per l'Empresa Mixta Escorxador
de Tortosa SL per als anys 2015-2020. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Això és una operació entre el propi Ajuntament de Tortosa
i la pròpia societat mixta, a la qual vull recordar que l’Ajuntament de Tortosa té una àmplia majoria.
Avui, pràcticament el 90% del capital social de l’Empresa Mixta Escorxador de Tortosa és capital del
propi Ajuntament.

En  un  moment,  jo  crec  que  va  ser  al  2013  si  no  recordo  malament,  de  punta  de  dificultat  de
Tresoreria per part de l’Empresa Mixta, l’Ajuntament li va fer un préstec en forma de pòlissa de crèdit i
que ara entenem que l’únic que hem de fer és reconvertir-lo, donat que l’Empresa Mixta Escorxador
de  Tortosa,  SL  és  una  empresa  que  els  últims  3  anys  ja  l’hem  tancat  amb  benefici  quan
tradicionalment es tancava amb pèrdues. I l’únic que fem és transformar aquest crèdit a mig i llarg
termini  perquè  l’any  que  ve  finalitza  una  part  important  del  crèdit  de  finançament  d’una  part
important de les infraestructures de l’Escorxador.

Per tant, per donar tranquil·litat i no tensionar la Tresoreria de l’Escorxador, procedim a això. Entenc
que és un tema que ja es va dictaminar en Comissió i que també pot comptar amb el vot favorable de
tots els regidors i regidores presents. Moltíssimes gràcies.

*-*-*

Sotmès  l'assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l'Ajuntament  acorda  aprovar  la  proposta  per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
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ASSUMPTE NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: I passaríem ara al punt cinquè de l’Ordre del dia, que els hi
recordo que seria el que hem aprovat a l’inici del Ple.

SERVEIS A LES PERSONES

05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT MUNICIPAL
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 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:

“  El  plenari  d'aquesta  corporació,  en  sessió  ordinària  del  dia  2  de  març  de  2015,  va  aprovar
inicialment el Reglament municipal de participació ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa.

L'esmentat acord, juntament amb el text del Reglament s'ha sotmès, de conformitat a l'article 63.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant inserció del corresponent
anunci al setmanari L'Ebre del 6 de març de 2015; al tauler d'anuncis d'aquesta corporació en data
11 de març de 2015; al BOP de Tarragona núm. 58 d'11 de març de 2015 i al DOGC núm. 6832 de
17 de març de 2015.

En el transcurs de la informació pública, s'han presentat els següents escrits d'al·legacions:

En data 12 de març de 2015 i registrat amb el núm. 3618 del Registre General d'entrades d'aquest
Ajuntament,  l'escrit  signat  per  Josep  Felip  Monclús  i  Benet  en  nom  d'Esquerra  Republicana  de
Catalunya, en que formula les següents al·legacions:

“ Art.  7.3, art.  19.2 i  Disposició addicional  4a.  Modificació: rebaixar  d'1 any a 6 mesos el
termini per a disposar d'una carta de serveis municipals (per a les queixes, reclamacions i
suggeriments). 

Objectiu: accelerar la implantació de la mesura.
 
Art. 8.4. Suprimir “si és interpel·lat o interpel·lada directament”, de manera que es permeti la
intervenció dels regidors de l'oposició. 

Objectiu:  permetre la participació de qualsevol regidor en el torn de precs i preguntes del
públic, independentment de si està al govern o a l'oposició. 

Art. 8.6. Suprimir íntegrament. Així s'establiria una limitació general de les intervencions a un
màxim de 2 minuts, siguin dels ciutadans o dels regidors. 

Objectiu: augmentar de 1 a 2 minuts les intervencions, esdevenint aquest el límit per a tots
els participants per igual.

Art. 18.1. Modificació: afegir “Tots els grups municipals disposaran d'un espai en els mitjans
de comunicació local,  de forma que es respecti i doni veu a la pluralitat política local”

Objectiu: facilitar la convocatòria de les audiències públiques per part de la ciutadania.
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Art.  23.3.a.  Modificació:  rebaixar  del  3  al  2%  del  cens  les  signatures  necessàries  per  a
convocar una audiència pública (si es considera oportú, es podria fixar un mínim de 600,
també en la línia de la llei de consultes). 

Objectiu: facilitar la convocatòria de les audiències públiques per part de la ciutadania. 

Art.  23.3.b.  Modificació:  “Un nombre d'associacions o  grups inscrits  al  Registre  municipal
d'entitats que acreditin individualment o conjuntament tenir més de 1.000 socis”. No té sentit
a posar un mínim d'un 10% de les associacions inscrites al cens, tenint en compte que no són
comparables ni les entitats en sabran el nombre. 

Objectiu:  facilitar  la  convocatòria  de  les  audiències  públiques  per  part  de  les  entitats  i
associacions. 

Art. 23.3.c. Modificació:  substituir “ sempre que sigui acordat per consens” per  un terme
precís, com per exemple “majoria de dues terceres parts dels seus membres”.

Objectiu: precisar la terminologia i fixar-la en una majoria qualificada, per garantir un acord
ampli però alhora evitar el bloqueig de la iniciativa. 

Art. 24.8. Modificació: suprimir “que romanguin inactives”, limitant la possibilitat d'eliminar
entitats del registre només als casos en què no responguin als requeriments, afegint al final “i
no hagin donat compliment als requeriments en el termini de 6 mesos”.

Objectiu: evitar l'arbitrarietat en l'eliminació d'entitats del registre, ja que no està clar quin és
el període necessari perquè es consideri que una entitat “roman inactiva”.

Art. 32.1. Modificació en el sistema d'elecció dels membres del Consell de Ciutat:

c) Fins a 5 persones en representació de les organitzacions socials sindicals, professionals i
empresarials més representatives de la ciutat, nomenades per majoria qualificada de dues
terceres parts del Ple, a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació.

d)  Fins a 5 persones en representació de les associacions inscrites al  Registre municipal
d'entitats, escollides per les mateixes entitats, proposades mitjançant el procediment que es
determini, i nomenades per majoria qualificada de dues terceres parts del Ple.

e) Fins a 5 persones d'especial rellevància ciutadana proposades per la Junta de Portaveus i
nomenades per majoria qualificada de dues terceres parts del Ple. 

f) Fins a 5 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre els majors de 16 anys
empadronats en aquest  municipi (augmentar de 3 a 5 persones).

Objectiu:  garantir  la  representativitat  dels  integrants  del  Consell  de  Ciutat,  impulsant  un
mecanisme d'elecció transparent i plural. Augmentar el nombre d'elegit de forma aleatòria,
per donar més pes a l'opinió de ciutadans amb menor grau d'implicació en els afers públics.

Art. 33. 1. Modificació, afegint: “El Consell de Ciutat es reunirà en sessió extraordinària prèvia
a  l'aprovació  dels  pressupostos.  En  aquesta  sessió,  oberta  al  públic,  es  presentaran  les
prioritats  de  cada  barri  i  poble,  i  s'acordarà  una  proposta  d'inversions  en  funció  de  la
disponibilitat financera, per ser incorporades als Pressupostos de l'any següent”. 

Objectiu:  traslladar  les  propostes  d'inversions  dels  consells  de  barri  al  Consell  de  Ciutat,
perquè  aquest  prioritzi  de  forma  transparent,  equilibrada  territorialment,  ajustada  a  les
limitacions financeres i amb caràcter previ al ple de pressupostos. 
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Art. 33.2. Modificació: “Aquesta comissió comptarà, com a mínim, amb un representant de
cada grup municipal”. 

Objectiu: garantir la pluralitat de la comissió, per evitar que sigui monopolitzada políticament
per l'equip de govern. 

Art. 35.2. Modificació de la primera frase, canviant-la per aquesta: “Les sessions del Consell
de Barri o Poble seran públiques i hi podrà assistir lliurament qualsevol veí o veïna. Un cop
finalitzat l'ordre del dia, s'inclourà un torn obert de precs i preguntes”. 

Objectiu: permetre que qualsevol veí o veïna del barri pugui assistir lliurement a la reunió del
consell de barri o poble, podent també intervenir-hi al final, sense haver de demanar-ho per
escrit amb 7 dies d'antelació, que és el que preveu el text aprovat inicialment. 

Art. 39.2. Modificació:

a) “Fins a 4 persones representants de les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats
que tinguin la  seva activitat  principal  en el  corresponent  àmbit  material  o  sectorial  i  que
manifestin  mitjançant  acord  de  la  seva  assemblea  la  seva  voluntat  de  formar-ne  part,
escollides per les mateixes entitats, i nomenades per una majoria de dues terceres parts del
Ple”. 

c)”Fins a 4 persones d'especial rellevància i representació de l'àmbit sectorial nomenades per
majoria qualificada de dues terceres parts del Ple, a proposta pròpia o del mateix consell
sectorial”.

Objectiu:  facilitar  la  transparència  i  pluralitat  en  l'elecció  dels  membres  dels  consells
sectorials. 

Art. 41.2. Modificació: “Les sessions seran convocades públicament per l'alcalde o alcaldessa
o el president o presidenta de cada consell, i hi podrà assistir lliurament qualsevol veí o veïna,
podent intervenir almenys en un torn final de precs i preguntes. 

Objectiu: garantir que els ciutadans puguin assistir i participar en els consells sectorials.”

En data 23 d'abril de 2015 i registrat amb el núm. 5403 del Registre general d'entrades d'aquest
ajuntament,  l'escrit  signat  per  Enric  Roig  Montagut,  portaveu  del  grup  municipal  del  Partit  dels
Socialistes de Catalunya a l'ajuntament de Tortosa, en que formula les següents al·legacions:

Al·legació 1.- 
La   redacció  de  l'article  5.3  indica  que:  Podrà  formular  propostes  sobre  assumptes  per
incloure a l'ordre del dia del Ple qualsevol persona o entitat inscrita en el Registre d'entitats
municipal,  que  tingui  el  suport  de  400  signatures  de  persones  majors  de  18  anys
empadronades a Tortosa. L'Alcalde o alcaldessa haurà d'incorporar la moció a l'ordre del dia
del primer Ple ordinari que convoqui transcorreguts 5 dies hàbils  des de la presentació.

Així  l'article  5.3  puja  a  400  les  100  signatures  necessàries  actualment  pel  que,  en  lloc
d'afavorir  la  participació  ciutadana,  el  que  realment  s'està  fent,  de  fet,  és  limitar  l'accés
ciutadà al Ple. Considerem que aquesta xifra hauria de mantenir-se.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Podrà formular propostes sobre assumptes per incloure a l'ordre del dia del Ple qualsevol
persona  o  entitat  inscrita  en  el  Registre  d'entitats  municipal,  que  tingui  el  suport  de  50
signatures de persones majors de 18 anys empadronades a Tortosa. L'alcalde o alcaldessa

   - Pàg. 13 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

haurà  d'incorporar  la  moció  a  l'ordre  del  dia  del  primer  Ple  ordinari  que  convoqui
transcorreguts 5 dies hàbils des de la presentació.

Al·legació 2.- 
La redacció de l'article 8.1 indica: Qualsevol ciutadà o ciutadana empadronat o empadronada
en  el  municipi,  així  com  les  associacions  de  veïns  i  entitats  que  es  trobin  degudament
inscrites en el  Registre Mercantil  d'Entitats,  tenen dret a intervenir abans de les sessions
ordinàries del Ple. Amb aquest efecte, s'habilitarà un torn específic de precs i preguntes del
públic  assistent. Aquest torn començarà mitja hora abans de l'inici  de la sessió plenària i
tindrà una durada limitada de 30 minuts.

Aquesta limitació a la intervenció dels ciutadans davant del consistori a 30 minuts en global
és un temps que considerem insuficient ja que algunes persones es poden quedar sense
intervenir, coartant els torns de paraules.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Qualsevol  ciutadà  o  ciutadana  empadronat  o  empadronada  en  el  municipi,  així  com  les
associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal
d'Entitats, tenen dret a intervenir abans de les sessions ordinàries del Ple. Amb aquest efecte,
s'habilitarà un torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Aquest torn començarà
abans de l'inici de la sessió plenària i s'estendrà fins que hagin estat ateses les demandes de
tots els ciutadans que formalment ho hagin sol·licitat. 

Al·legació 3.- 
La  redacció  de l'article  8.2 indica:  Les  preguntes per  escrit  s'hauran de lliurar  a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana una setmana abans de la  data  de celebració  del  Ple.  En cas que el
nombre de preguntes faci impossible que totes puguin ser respostes en el torn de precs i
preguntes, correspon a la Junta de Portaveus prioritzar-les en termes d'interès públic i, si cal,
ajornar-ne algunes per a una altre sessió.

En concordança a la redacció proposada en l'article 8.1 aquesta limitació a la intervenció dels
ciutadans davant del consistori  hauria de deixar d'existir.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Les preguntes per escrit s'hauran de lliurar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana una setmana abans
de la data de celebració del Ple.

Al·legació 4.- 
La redacció de l'article 8.5 indica: La durada màxima de les intervencions s'estableix en 2
minuts per a la pregunta i 2 minuts per a contestar. Aquesta limitació general no és aplicable
en  el  cas  d'assumptes  que,  per  la  complexitat,  rellevància  o  interès  ciutadà  comportin
l'exigència d'un debat més ampli.

Aquesta limitació a la intervenció dels ciutadans davant del consistori a 2 minuts per persona
de preguntes i respostes, és un temps que considerem insuficient ja que algunes persones es
poden quedar sense expressar el que volen dir, ja que no s'especifica qui decidirà sobre la
complexitat,  rellevància o interès ciutadà dels assumptes.  Aquesta redacció pot servir  per
coartar la llibertat d'exposició de les persones que pregunten.

La nostra proposta de redacció és la següent:

No s'estableix durada màxima de les intervencions per pregunta ni del temps que els regidors
interpel·lats tinguin per a respondre-les. Aquesta premissa general no serà aplicable en el cas
que,  una  vegada  passats  10  minuts,  el  debat  no  generi  noves  aportacions  o  elements
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d'interès. En aquest cas la persona que presideixi el Plenari sotmetrà a votació d'aquest la
finalització del torn de paraula, entenent que aquesta finalitzarà en cas de ser aprovat per
majoria simple dels presents.

Al·legació 5.- 
La  redacció  de l'article  8.4  indica:  Qualsevol  regidor  o  regidora  dels  grups municipals  de
l'oposició  pot  intervenir  i  participar  en aquest  torn de precs  i  preguntes del  públic,  si  és
interpel·lat o interpel·lada directament.

Entenem  que  si  només  s'efectua  aquesta  intervenció  per  interpel·lació  directa  es  deixa
mancada a la ciutadania d'un debat que entenem és enriquidor i pot aportar diferents visions
a  les  problemàtiques  enunciades.  La  possibilitat  d'intervenció  dels  regidors  obligaria  a
mostrar quina és la posició dels grups polítics en referència als problemes presentat.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Qualsevol regidor o regidora dels grups municipals de l'oposició podrà intervenir i a participar
en  aquest  torn  de  precs  i  preguntes  del  públic.  Desprès  de  l'exposició  de  cadascuna
d'aquestes s'establirà un torn de paraules per a que un representant del grup municipal faci la
seva exposició.

Al·legació 6.- 
La redacció de l'article 8.6 indica: Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un
màxim d'un minut pels regidors o regidores afectats.

En concordança a la redacció proposada en l'article 8.4 aquesta limitació a un minuts dels
regidors hauria de deixar d'existir. De fet, en l'actualitat els regidors no tenen limitat el seu
temps d'intervenció en aquest tipus de debat.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Les intervencions del representants dels grups municipals als que fa referència l'article 8.4 no
tindran limitat el seu temps.

Al·legació 7.- 
La redacció de l'article 8.7 indica: En tot cas, la Presidència pot exercir la facultat de retirar
l'ús  de  la  paraula  quan  consideri  suficientment  exposat  el  tema  o  explicitades  les
corresponents intervencions.

En concordança a la redacció proposada en als articles 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 i 8.6 l'article 8.7 no
té sentit quedant buit de contingut.

Al·legació 8.- 
La  redacció  de  l'article  39.3  Indica  respecte  als  consells  sectorials:  Composició  i
funcionament.

1.- Els presideix l'alcalde o alcaldessa o regidor  o regidora en qui delegui.

2.- En formaran part:

a) Fins a 4 persones representants de les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats,
que  tinguin  l'activitat  en  el  corresponent  àmbit  material  o  sectorial,  i  que  manifestin
mitjançant acord de l'assemblea corresponent la voluntat de formar-ne part: les han d'escollir
les mateixes entitats, mitjançant el procediment que determini.

b) Un/a representant designat lliurement per cada grup municipal.
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c) Fins a 4 persones d'especial rellevància i representació de l'àmbit sectorial proposades per
l'alcalde o alcaldessa o per qualsevol membre del Consell, i aprovades per aquest.

d) També podran formar-ne part, a proposta del mateix consell o del president o presidenta,
els representants d'altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el
sector que es tracti.

3) El vice-president o vice-presidenta serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci
a l'inici del mandat corporatiu entre les persones que en són membres i no són representants
de l'Ajuntament ni de qualsevol altra administració pública.

Entenem que el model presentat correspon a un model de participació per invitació. Un model
on  la  participació  es  dona  a  iniciativa  del  govern,  no  dels  ciutadans,  que  en  comptades
ocasions poden instar i convocar els mecanismes de participació, ja que el govern municipal
es guarda aquest poder de convocatòria.

Per això sol·licitarem que s'inclogui una vice-presidència primera en els consells sectorials, en
mans de les entitats de forma que comporti una convocatòria i una agenda compartida.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Composició i funcionament

2. En formaran part:

a) Fins a 7 persones representants de les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats,
que tinguin l'activitat principal en el corresponent àmbit material o sectorial, i que manifestin
mitjançant acord de l'assemblea corresponent la voluntat de formar-ne part: les han d'escollir
les mateixes entitats mitjançant el procediment de votació democràtic que es determini.

b) Un/a representant designat lliurement per cada grup municipal.

c) 7 persones d'especial rellevància i representació de l'àmbit sectorial proposades pels grups
polítics municipals o per qualsevol membre del Consell, i aprovades pel Ple amb una majoria
de 2/3.

d) També podran formar-ne part, a proposta del mateix consell o del president o presidenta,
els representants d'altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el
sector què es tracti, amb veu però sense vot.

e) 3 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys
empadronats en aquest municipi.

3.  Existirà  una  vice-presidència  primera  escollida  entre  els  representants  de  les  entitats
inscrites al Registre municipal d'entitats que tinguin l'activitat  principal en el corresponent
àmbit material o sectorial que formin part del Consell. Aquesta d'escollir les mateixes entitats,
mitjançant el procediment de votació democràtic que es determini. 

El vice-president o vice-presidenta primer serà nomenat en la primera sessió del Consell que
es faci a l'inici del mandat corporatiu.

Al·legació 9.- 
La redacció de l'article 41.2 indica les sessions les convoca públicament l'alcalde o alcaldessa
o el president o presidenta de cada consell.
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Com s'ha reflectit, el model presentat correspon a un model de participació per invitació. Un
model on la participació es dona a iniciativa del govern no dels ciutadans., que en comptades
ocasions poden instar i convocar els mecanisme de participació, ja que el govern municipal es
guarda aquest poder de convocatòria.

Per això sol·licitem que la vice-presidència primera tingui poder de convocatòria. 

La nostra proposta de redacció és la següent:

Les sessions les convoca públicament l'alcalde o alcaldessa o el president o presidenta de
cada consell. El vice-president primer, té tanmateix la potestat de convocar el Consell Ciutadà.

Al·legació 10.-
La redacció de l'article 41.3 indica que els consells sectorials es reuniran com a mínim un cop
cada sis mesos, en sessió ordinària, i tantes vegades com siguin convocats per l'alcalde o
alcaldessa o president o presidenta, o per un terç del nombre total dels membres, en sessió
extraordinària. En aquest cas, la celebració de la sessió no podrà diferir-se més de 15 dies.

En concordança a allò demanat a l'article 41.2 i el poder de convocatòria del vice-president
aquest article s'hauria de reformar.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Els consells sectorials es reuniran com a mínim un cop cada sis mesos, en sessió ordinària, i
tantes vegades com siguin convocats per l'alcalde o alcaldessa o president o presidenta, pel
vice-president  o per  un terç  del  nombre total  dels  membres,  en sessió extraordinària.  En
aquest cas, la celebració de la sessió no podrà diferir-se més de 15 dies.

Al·legació 11.- 
La  redacció  de  l'article  41.6  indica:  Tenint  en  compte  les  seves  funcions  d'informació,
consultives  i  deliberatives,  les  propostes  que  en  sorgeixin  hauran  de  ser  aprovades  per
consens.

L'aprovació de les propostes per consens deixa sense utilitat aquest mecanisme participatiu
ja que el vot d'una sola persona, entre els que es troben l'alcalde o regidor en qui delegui, o
de qualsevol dels membres dels grups polítics municipals, entre els que es troba com a mínim
un designat per l'equip de govern, poden bloquejar de facto un consell que només té funcions
d'informació, consultives i deliberatives i no vinculants.

Demanar aquesta majoria tant sobrequalificada invalida de fet l'activitat d'aquests consells,
motiu pel qual s'opta per demanar l'aprovació de propostes per majoria simple.

La nostra proposta redacció és la següent:

Les propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per majoria simple dels membres
presents.

Al·legació 12.-
La redacció de l'article 41.8 indica L'Ajuntament,  en la  mesura de les seves possibilitats,
dotarà els consells amb el suport tècnic necessari per poder dur a terme les seves funcions
amb garanties d'eficàcia i eficiència.

Entenem que l'Ajuntament hauria d'obligar-se per tal de facilitar tots els mitjans possibles per
al bon funcionament d'aquest consells, no restant aquesta ajuda en un simple desideràtum
per aquest motiu s'hauria d'eliminar les paraules “en la mesura de les seves possibilitats” de
l'article.
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La nova proposta de redacció és la següent:

L'Ajuntament dotarà els consells amb el suport tècnic necessari per poder dur a terme les
seves funcions amb garanties d'eficàcia i eficiència.

Al·legació 13.-
La redacció de l'article 40. Recull les funcions dels consells sectorials.

En ella trobem a faltar el que segurament considerem que és la mancança més greu d'aquest
reglament, i que no és un altre que la mancança de que les seves decisions i propostes siguin
vinculants. 

I  és  que les  decisions de cap dels  mecanismes que hi  figuren en aquest  reglament són
vinculants. Això, pot acabant provocant grans dosis de frustració ciutadana en els col·lectius
que vulguin participar, en entendre que les seves decisions no serveixen.

Per aquesta raó, introduïm una nova funció per tal de que les decisions preses pels ciutadans
i ciutadanes en els mecanismes de participació siguin vinculants.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Addició article 40
l) Emetre informes i propostes vinculants en els aspectes que afectin el sector de què es tracti
i  de  projectes  d'interès  global  per  a  la  ciutat,  sempre  que  així  s'ho  encomani  el  Ple  de
l'Ajuntament per majoria simple.

Al·legació 14.-
La  redacció  de  l'article  39.2  el  qual  reflecteix  la  composició  i  funcionament  del  Consells
Sectorials indica que 2. En formaran part: 

a) Fins a 4 persones representants de les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats,
que tinguin l'activitat principal en el corresponent àmbit material o sectorial, i que manifestin
mitjançant acord de l'assemblea corresponent la voluntat de formar-ne part: les han d'escollir
les mateixes entitats, mitjançant el procediment que es determini. 

b) Un/a representant designat lliurement per cada grup municipal.

c)Fins a 4 persones d'especial rellevància i representació de l'àmbit sectorial proposades per
l'alcalde o alcaldessa o per qualsevol membre del Consell, i aprovades per aquest. 

d)També podran   formar-ne part, a proposta del mateix consell o del president o presidenta,
els representants d'altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el
sector què es tracti. 

El reglament obliga en general, excepte en un cas, la participació individual amb el biaix que
això representa. L'esmena està orientada a que també es tingui en compte la participació
individual d'aquells ciutadans que no estant en associacions vulguin participar. 

Per aquesta raó pensem que hauríem de potenciar la participació de les associacions i tenir
en compte la participació individual.

La nostra de redacció és la següent:

Art. 39.2
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2. En formaran part.

a)6 persones representats de les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats, que tinguin
l'activitat principal en el corresponent àmbit material o sectorial, i que manifestin mitjançant
acord  de  l'assemblea  corresponent  la  voluntat  de  formar-ne  part:  les  han  d'escollir  les
mateixes entitats, mitjançant el procediment que es determini. 

b)Un/a representant designat lliurement per cada grup municipal.

c)Quatre persones d'especial rellevància i representació de l'àmbit sectorial proposades per
l'alcalde o alcaldessa o per qualsevol membre del Consell, i aprovades per aquest. 

d)Tres persones a títol individual, escollides per sorteig, d'entre les persones majors de 16
anys empadronades en aquest municipi  que hagin mostrat el  seu interès en pertànyer  al
consell, indicant el seu interès mitjançant registre municipal. 

e) També podran formar-ne part, a proposta del mateix consell o del president o presidenta,
els representants d'altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el
sector què es tracti. 

f) 3 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys
empadronades en aquest municipi. 

Al·legació 15
La  redacció  de  l'article  41  el  qual  reflecteix  el  funcionament  i  desenvolupament  de  les
sessions dels consells sectorials no obliga a facilitar la informació als seus membres més
enllà del mandat general recollit a l'article 40d)

Creiem que s'ha de reglamentar l'agenda dels mecanismes, per a que aquestes no quedin en
tot  moment en mans del  govern municipal  amb el  conseqüent  risc  de manipulació en el
desenvolupament dels processos participatius.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Article 41.10.

10. L'Ajuntament facilitarà amb 15 dies d'antelació de l'ordre del dia dels temes tractar pel
Consell  Sectorial.  En  el  transcurs  dels  primers  set  dies,  els  membres del  Consell  podran
proposar altres temes a tractar, essent informats d'aquests amb antelació suficient tots els
membres, per tal de que puguin preparar els debats i les seves aportacions.

Al·legació 16.-

La  redacció  de  l'article  41,  el  qual  reflecteix  el  funcionament  i  desenvolupament  de  les
sessions dels consells sectorials, no fa esment a l'ordre del dia o agenda dels temes que
hauran de tractar els consells sectorials.

Creiem que s'ha de reglamentar l'agenda dels mecanismes, per a que aquestes no quedin en
tot  moment en mans del  govern municipal  amb el  conseqüent  risc  de manipulació en el
desenvolupament dels processos participatius.

La nostra proposta de redacció és la següent:

10. L'Ajuntament facilitarà amb 15 dies d'antelació de l'ordre del dia dels temes tractar pel
Consell  Sectorial.  En  el  transcurs  dels  primers  set  dies,  els  membres del  Consell  podran
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proposar altres temes a tractar, essent informats d'aquests amb antelació suficient tots els
membres, per tal de que puguin preparar els debats i les seves aportacions. 

Al·legació 17

És proposa un nou mecanisme de participació: El debat sobre l'estat de la ciutat.

Pensem que es tracta d'una pràctica de transparència democràtica. Un debat que actualment
ja  es  fa  en els  diversos àmbits  de representació  institucional  del  nostre  país,  com en el
Congrés del Diputats amb el debat sobre l'estat de la Nació o al Parlament de Catalunya del
debat de Política General. 

El  debat  sobre  l'estat  de  la  ciutat  suposaria  una  ocasió  d'or  per  a  que  els  ciutadans
coneguessin de primera mà allò que ha fet l'equip de Govern i l'oposició a la nostra ciutat.

D'aquesta forma els diferents grups municipals i  l'equip de Govern podrien debatre sobre
aquells assumptes d'interès públic més rellevants per a la vostra ciutat en el decurs del darrer
any.

Aquest serviria per a que el Govern municipal expliqués la seva acció de govern i per a que els
ciutadans i les ciutadanes de Tortosa poguessin saber allò que està passant a la nostra ciutat,
com  funciona  l'administració  o  com  s'estan  prestant  els  diferents  serveis  públics.  Una
proposta que, de la mateixa forma, serviria per a que es poguessin presentar propostes per
tal de millorar el funcionament municipal.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Article 45.

Aquest article hauria d'estar redactat abans de l'actual article 43 però per tal de facilitar la
seva lectura es numerarà com article 45.

1. L'alcalde o alcaldessa convocarà de forma obligatòria un Ple Extraordinari sobre l'estat de
la Ciutat que comportarà un debat institucional sobre la política general de la ciutat.

2. Aquest debat és convocarà anualment durant el primer semestre de l'any.

Al·legació 18

Es reglamenta en aquest article el funcionament del debat de l'estat de la ciutat. 

La nostra proposta de redacció és la següent:
Article 46. 

Aquest article hauria d'estar redactar abans de l'actual article 43 però per tal de facilitar la
seva lectura es numerarà com article 46. 

Funcionament i desenvolupament de la sessió.

1. El debat sobre l'estat de la ciutat estarà estructurat en dos punts: un primer en el que es
debati sobre l'estat de la ciutat i un segon dedicat a les propostes de resolució.

2. Aquest Ple constarà amb una part on els diferents col·lectius i ciutadans puguin intervenir,
tant de forma individual, com en representació d'associacions o grups pe a fer arribar la seva
veu  i  les  seves  propostes  al  Plenari.  Aquesta  part  no  tindrà  limitació  de  temps  i  seran
admeses totes les propostes que es formalitzin fins a tres dies abans del seu inici.
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3. El s'estructura de la següent manera:

a) Intervenció de l'alcalde o regidor en el que delegui, amb una primera exposició sobre la
situació general de la ciutat i sobre les seves línies de govern.

b)Torn  de  paraules  dels  portaveus  dels  diferents  grups  municipals  per  tal  de  debatre  la
intervenció de l'alcalde.

c) Primer torn de rèplica de l'alcalde o membre de la Junta de Govern que ell determini.

d) Torn de paraula dels ciutadans i ciutadanes que individualment o com a representants de
col·lectius vulguin fer arribar les seves propostes al Ple.

e) Torn de rèplica dels portaveus

f)Segon torn de rèplica i tancament de l'alcalde.

4. El Ple podrà efectuar-se en una o dos sessions, restant suspesa la primera sessió a si així
ho  decideixen la  majoria  dels  regidors  presents  a  proposta  de l'alcalde  o  de l'alcaldessa
persona que el presideixi.

Al·legació 19

Es proposa un nou mecanisme de participació. El debat sobre l'estat del Pla d'acció municipal
o Pla estratègic de ciutat.

Pensem també que es tracta d'una pràctica de transparència democràtica . Un debat que
hauria de produir-se en el cas de que l'Ajuntament es dotés d'un Pla d'acció municipal o un
Pla estratègic de ciutat.

Aquest debat suposaria una ocasió d'or per a que els ciutadans coneguessin l'estat de la
Planificació de la Ciutat. Així els diferents grups municipals i l'equip de Govern podrien debatre
sobre les accions que han desenvolupat  l'equip de govern en el  transcurs  de l'últim any.
Aquest serviria per a que el govern municipal expliqués la seva acció de govern. 

La nostra proposta de redacció és la següent:

Aquest article hauria d'estar redactat abans de l'actual article 43 però per tal de facilitar la
seva lectura es numerarà com article 47. 

1. En el cas de que l'ajuntament es doti d'un Pla d'acció municipal o un Pla estratègic de
ciutat l'alcalde o alcaldessa convocarà de forma obligatòria un Ple Extraordinari sobre l'Estat
del Pla d'acció municipal o Pla estratègic de ciutat que comportarà un debat institucional.

2. Aquest debat és convocarà anualment durant el quart trimestre de l'any, per tal de rendir
comptes de les accions desenvolupades.

Al·legació 20

Es reglamenta en aquest article el funcionament del debat sobre el Pla d'acció municipal o Pla
estratègic de ciutat recollit a l'article 47

La nostra proposta de redacció és la següent:

Funcionament i desenvolupament de la sessió.
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1 El debat sobre l'estat de la ciutat estarà estructurat en dos punts: un primer en el que es
debatrà sobre l'estat del Pla d'acció municipal de la ciutat o sobre l'estat del Pla estratègic de
la ciutat i un segon dedicat a les propostes de resolució.

2. Aquest ple constarà amb una part on els diferents col·lectius i ciutadans puguin intervenir,
tant de forma individual com en representació d'associacions o grups per a fer arribar la seva
veu  i  les  serves  propostes  al  plenari.  Aquesta  part  no  tindrà  limitació  de  temps  i  seran
admeses totes les propostes que es formalitzin fins a tres fies abans del seu inici.

3. El s'estructurarà de la següent manera:

a) Intervenció de l'alcalde o regidor en el que delegui, amb una primera exposició sobre la
situació del Pla d'acció municipal de la ciutat o sobre l'estat del Pla estratègic de ciutat.

b)  Torn de paraules  dels  portaveus dels  diferents  grups municipals  per  tal  de  debatre  la
intervenció de l'alcalde.

c) Primer torn de rèplica de l'Alcalde o regidor que ell determini.

d) Torn de paraula del ciutadana i ciutadanes que individualment o com a representants de
col·lectius vulguin fer arribar les seves propostes al ple en relació a l'assumpte a tractar.

e) Torn de rèplica dels portaveus.

f) Segon torn de rèplica i tancament de l'alcalde.

4. El Ple podrà efectuar-se en una o dos sessions, restant suspesa la primera sessió a si així
decideixin la majoria de regidors presents a proposta de l'alcalde o la alcaldessa persona que
el presideixi.

Al·legació 21

Es proposa un nou mecanisme de participació: els pressupostos participatius.

Els pressupostos participatius són una forma de participació de la ciutadania en el que la
gestió  d'una  ciutat,  mitjançant  la  qual  entre  tots  els  veïns  i  veïnes  poden  participar  en
l'elaboració del pressupost públic municipal. Des de que en 1989 s'engeguessin les primeres
iniciatives a la ciutat brasilera de Porto Alegre, la figura dels pressupostos participatius ha
anat  guanyant  presència  en  moltes  ciutats  del  món.  El  Pressupost  participatiu  té  com a
principal  objectiu  la  participació  directa  dels  veïns  i  veïnes  amb la  finalitat  d'establir  les
principals  necessitats quotidianes de la ciutat, i incloure-les al pressupost anual del municipi,
prioritzant les més importants i realitzant un seguiment dels compromisos aconseguits.

A  banda  de  decidir  part  del  pressupost  municipal,  els  pressupostos  participatius  també
pretenen  promoure  que  la  ciutadania  no  sigui  simple  observadora  dels  esdeveniments  i
decisions,  i  que  pugui  convertir-se  en  protagonista  activa  d'allò  que  passa  a  la  ciutat,
aprofundint així en una democràcia participativa, buscar, entre tots i totes, solucions que es
corresponguin  amb  les  necessitats  i  desitjos  reals  que  tenim,  aconseguir  una  major
transparència, eficiència i eficàcia en la gestió municipal, en compartir entre representants
polítics,  personal  tècnic  i  ciutadania  el  debat  sobre  en  què  es  van  a  gastar  els  nostres
impostos; fomentar la reflexió activa i solidaritat ja que els veïns i veïnes tenen l'oportunitat
de conèixer i dialogar sobre els problemes i demandes de la resta i; millorar la comunicació
entre administració i ciutadania, generant espais de debat entre representants polítics, veïns i
veïnes, col·lectius i personal tècnic.
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La nostra proposta de redacció és la següent:

1. L'Ajuntament en base al dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Tortosa engegarà
anualment un procés participatiu, dirigit per tècnics en la matèria per a que es pugui posar en
marxa un model de pressupostos participatius.

2.  En aquest  procés  s'establirà  de forma anual  la  quantia  de recursos  sobre  la  qual  els
ciutadans podran decidir.

Al·legació 22

Es reglamenta en aquest article el funcionament dels pressupostos participatius recollit  a
l'article 49

La nostra proposta de redacció és la següent:

Funcionament dels pressupostos participatius.

1. Anualment es procedirà a activar una campanya de difusió pública per donar a conèixer a
la  ciutadania  el  procés.  Aquesta  campanya comptarà  amb el  desenvolupament  d'un grup
Motor  de  veïns  i  veïnes  que  impulsarà  el  procés  i  serà  el  responsable  de  redactar  el
Autorreglament del Pressupost participatiu.

2.  Paral·lelament s'iniciarà un procés d'informació dirigit  específicament a els  sectors més
actius de la ciutadania a associacions i a col·lectius presents a la ciutat, amb la finalitat d'anar
implicant successivament a totes les capes de ciutadania que siguin susceptible d'incorporar-
se al projecte.

3.  S'iniciaran  processos  formatius  amplis  i  oberts  on  a  través  de  jornades  i  trobades  la
ciutadania  pugui  anar  prenent  idea del  funcionament del  Pressupost  Participatiu  i  també
pugui conèixer com funciona aquest experiència en altres llocs i municipis.

4.  Les propostes ciutadanes sorgides de les assemblees, de caràcter  sectorial  i  territorial
seran  defensades  per  les  persones  triades  en  les  pròpies  reunions  com  a  delegades  o
representants i  sotmeses a informes de viabilitat  tècnica i  jurídica i,  en el cas que siguin
factibles, a informes tècnics de caràcter econòmic amb la finalitat d'elaborar un pressupost
orientatiu del seu cost.

5. En tot cas les propostes hauran de garantir l'equilibri i solidaritat entre els diferents barris
de  la  ciutat,  així  com  també  establir  límits  respecte  a  les  àrees  prioritàries  pels  serveis
públics.

6. En conformarà amb les persones triades com a representants un òrgan de representació
del Pressupost Participatiu: la Taula o Consell de Pressupostos Participatius.

7. Aquesta la Taula o Consell de Pressupostos Participatius serà l'òrgan encarregat de dur a
terme  la  priorització  de  propostes  amb  la  finalitat  de  determinar  quina  s'han  de  portar
finalment a terme d'acord als recursos disponibles per a que s'integrin en els pressupostos de
Tortosa.

8.  Una  vegada  aprovat  aquest  document  en  el  ple  municipal  i  consignades  les  partides
pressupostàries  corresponents,  començarà  la  fase  d'execució,  avaluació  i  seguiment  dels
pressupostos participatius, de forma que aquesta permeti l'elaboració del nou Autorreglament
per a la següent anualitat.
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9. Es crearà un òrgan de seguiment i control dels acords adoptats, en el qual es fiscalitzarà
l'execució efectiva de les decisions finalment aconseguides en el procés de participació.

Al·legació 23

Es  reglamenta  en  aquest  article  la  creació  d'un  òrgan  de  control  per  als  pressupostos
participatius recollit a l'article 49.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Addicció article 51

1. És crearà un òrgan de seguiment i control Dels acords adoptats, en el qual es fiscalitzarà
l'execució efectiva de les decisions finalment aconseguides en el procés de participació.

2. Aquest òrgan:

Serà presidit per la persona que escollida per votació entre els seus membres.

La resta de membres seran:

a)  Un representant  de cada consell  sectorial  i  territorial,  que no podrà ser  membre de la
corporació.

b)un regidor o regidora en representació de cada un dels grups municipals.

c)  6  persones  en  representació  de  les  organitzacions  socials,  sindicals,  professionals  i
empresarials més representatives de la ciutat, nomenades pel ple, a proposta pròpia o d'un
consell de participació.

d) 65 persones en representació de les associacions inscrites al registre municipal d'entitats,
escollides per aquestes, mitjançant el procediment que es determini.

e) 5 persones que hagin participat en la seva redacció.

f) 3 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys
empadronades en aquest municipi.

3. En l'acord de creació d'aquest òrgan el ple de l'ajuntament podrà fixar el nombre màxim de
membres  i  composició  d’aquest  òrgan.  En  tot  cas,  caldrà  ajustar-se  als  apartats  de
representació establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes de
règim local.

Al·legació 24

Es reglamenta en aquest article la creació d'un nou mecanisme de participació: els jurats
ciutadans o nuclis d'intervenció participativa (NIP).

La nostra proposta de redacció és la següent:

Nuclis d'intervenció participativa 

1. Els nuclis d'intervenció participativa (NIP) só grups de persones escollides a l'atzar que,
mitjançant un procés d'informació plural i  de deliberació col·lectiva emeten un informe no
vinculant sobre un tema col·lectiu que exigeix una resposta pública i d’interès general i que
afecta tot el municipi.

   - Pàg. 24 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

2. El Ple de l'Ajuntament serà l'encarregat d'aprovar la creació d'un NIP.

3. Els NIPs podran ser:

a) D'ofici quan l'ajuntament s'obligui en les seves normatives a la seva celebració.
b) Per iniciativa de la Comissió de Govern.
c) A petició del Consell de ciutat.
d) A petició d'un grup municipal.
f)  A petició ciutadana havent recollit  un 300 de signatures degudament autentificades de
ciutadans més grans de 16 anys.

4. En tot cas caldrà especificar el tema a tractar i el procés per a la realització del NIP que
s'haurà de celebrar en el termini màxim de dos mesos des de la seva aprovació en el ple
municipal.

5. Els NIPs podran versar sobre qualsevol matèria de competència municipal.

6. Els participants en un NIP seran escollits a l’atzar ja que això garanteix el principi d'igualtat i
ofereix a totes les persones les mateixes oportunitats de participar-hi. La selecció serà en un
sorteig públic preveient un suplent per cada persona seleccionada.

7.  Correspon  al  ple  municipal  a  proposta  del  Consell  de  Ciutat  establir  el  nombre  de
participants i els criteris de selecció.

8. La realització d'un NIP constarà de tres fases:

a. Fase de preparació: programa, elaboració del material i elecció dels participants.

b. Fase de realització.

c. Fase final. Conclusion i dictamen.

9. Les sessions del NIP poden basar-se en un simple debat obert guiat per un moderador o bé
en forma de taller de participació en el qual es desenvolupin les metodologies que es creguin
oportunes per l'equip organitzador del taller.

10. El dictamen final serà el màxim de concret possible i s'elaborarà amb la metodologia que
el  consell  de  ciutat  consideri  més adequada sempre i  quan es garanteixi  la  lliure  i  igual
contribució de tots el participants en la seva elaboració.

11. L'ajuntament assumirà les despeses que es derivin del desenvolupament i celebració dels
NIP.

Al·legació 25

Es reglamenta en aquest article la creació d'un nou mecanisme de participació: el consell
d'infants.

La nostra proposta de redacció és la següent:

1. El Consell de Participació del Infants és un òrgan consultiu i de participació que pretén
afavorir la  participació dels infants en el assumptes municipals.

2. El Consell de Participació del Infants té per objecte assolir les finalitats següents:
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- Potenciar i dinamitzar la participació dels infants de la ciutat, fent possible el debat sobre la
vida de la seva ciutat.

- Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
-  Promoure un espai  on els infants puguin trobar-se còmodes i  expressar-se lliurement en

relació als temes que els interessin.
-  Potenciar  un espai  on els  infants  puguin  intercanviar  les  experiències  que fan als  seus

centres.
- Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament

infantils  sinó  els  aspectes  relacionats  amb  la  ciutat,  desenvolupant  així,  una  major
sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.

- Conèixer, analitzar i valorar el conjunt d'iniciatives, serveis i accions que es facin a ala ciutat
d'interès pels infants i fer les propostes, informes consultes i suggeriment que se'n derivin.

- Difondre les iniciatives impulsades des del consell per a la sensibilització de la població, en
general,  sobre  la  importància  de  la  participació  dels  infants  i  la  conveniència  de  tenir
present la seva visió de la ciutat.
- Elaboració i aprovació del programa de treball del consell.

3. El  Consell  de  Participació  del  Infants  actuarà  especialment  en  el  àmbits  que  tinguin
relació directa o indirecta amb els temes de la infància.

4. Correspon al  El Consell de Participació del Infants, en relació a les seves competències,
les funcions següents:

- Posar en comú el treball desenvolupat pels infants durant el curs.
- Informar de les noves propostes presentades pels representants i les comissions de treball.
- Debatre i consensuar els temes a treballar en el futur.
- Donar informació de temes relacionats amb la infància.
- Fer propostes, informes i suggeriments sobre els temes que es tractin al Consell.

5.- Integren el plenari del  El Consell de Participació del Infants de Tortosa:

a. Dos representants entre 10 i 12 anus de cada centre educatiu amb una durada màxima de
2 anys.
b. Un representant entre 10 i 12 anus de cada entitat de lleure amb una durada màxima de 2
anys.
c. L'alcalde/essa de Tortosa
d. Un regidor/a de l'àmbit de Serveis a les Persones.
e. Un tècnic municipal.
La presidència del Consell correspondrà a l'Alcalde/essa.
La primera vice-presidència correspondrà al/la regidor/a de l'àmbit de Serveis a les Persones.
La  segona  i  tercera  vice-presidència  correspondran  a  dos  infants,  membres  del  Consell,
elegits pel plenari.
Les funcions de secretaria seran exercides pel tècnic/a municipal que forma part del Consell,
amb veu i sense vot.

6.  El  Consell  de  Participació  dels  Infants  funcionarà  a  través  de  plenari  i  de  les  seves
comissions de treball que es considerin adients.

7. Cada centre escolar i centre de lleure designarà els seus representants per formar part del
Consell, d'acord amb els sistemes d'elecció i participació establerts als seus centres.

8. El càrrec de representants tindrà una durada màxima de dos anys. Cada anys es renovarà
la meitat dels membres que formen part del  Consell  per tal de garantir  la continuïtat del
procés.
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9. A cada centre escolar i centre de lleure hi haurà un responsable que faci d'enllaç entre els
infants representants i el tècnic responsable del projecte a l'ajuntament.

10. Els representants seran els receptor de les demandes i  propostes del seu centre,  les
quals seran debatudes en el ple del consell (o en les comissions corresponents.). Es donarà
trasllat al centre de les conclusions acordades pel consell.

11. El  Consell de Infants elaborarà propostes que farà arribar a l'Alcaldia i als membres de la
Junta Local de Govern i es donarà trasllat als regidors per tal que ho facin arribar a llurs
tècnics i siguin aprovades per l'òrgan competent.

12. L'alcalde/essa o regidor en qui delegui un cop ultimada la tramitació dels expedients,
donarà  resposta  escrita  a  les  qüestions  plantejades  pel  Consell.  Tanmateix  l'Ajuntament
informarà i  consultarà al  Consell  d'Infants en tots els  temes que tinguin relació directa o
indirecta  amb la  infància  o  aquells  que es  cregui  que la  visió  del  nen/a pugui  tenir  una
aportació  qualitativa,  alhora  que  escoltarà  i  considerarà  les  aportacions  i  demandes  del
Consell.

13. El plenari del consell de participació dels Infants es reunirà en sessió ordinària almenys
dos cops a l'any i en sessió extraordinària sempre que el/a President /a ho consideri oportú o
a petició d'un 25 per cent dels membres del Consell.

Al·legació 26

Es reglamenta en aquest article la creació d'un nou mecanisme de participació: la Comissió
de seguiment per tal d'avaluar els serveis públics.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Comissió de seguiment

1. L'Ajuntament crearà una Comissió de seguiment general i  les comissions de seguiment
sectorials que consideri necessàries per a la definició, supervisió i/o avaluació de programes,
serveis i/o activitats de l’Ajuntament.

2.  S’establirà  en  el  moment  de  la  creació  de  les  comissions  de  seguiment  sectorials  si
aquestes són temporals o tenen voluntat de permanència. Aquestes es crearan a instància
del Consell de Ciutat o bé dels Consells municipals de participació que ho considerin oportú

3. Les comissions de seguiment estaran composades pels i per les responsables municipals,
les entitats i la ciutadania no associada.

4. A més les comissions de seguiment donaran comptes al consell sectorial al qual estiguin
vinculats, així com als òrgans municipals corresponents.

5. El seu funcionament s'ha de basar en criteris d'eficàcia, garantint alhora la participació dels
diversos col·lectius i sectors, de forma que aquesta dita diversitat i representativitat permetin
enriquir el debat i les aportacions de la comissió.

Al·legació 27

Trobem a faltar en el reglament la consideració de ciutadans i ciutadanes de Tortosa, és a dir,
aquelles persones que poden participar en prendre les decisions importants per a la ciutat.

La nostra proposta de redacció és la següent:

   - Pàg. 27 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

2.  A  efectes  d’aquest  Reglament  es  consideren  ciutadans  i  ciutadanes  de  Tortosa  totes
aquelles  persones  que  independentment  de  la  seva  nacionalitat,  constitueixin  el  padró
municipal d'habitants.

A  més  a  efectes  d'aquest  reglament,  s'estendran  els  drets  i  deures  a  aquelles  persones
majors  de 16 anys  que acreditin  una vinculació  amb el  municipi  bé  sigui  a  través d'una
segona residència o bé sigui per haver nascut al municipi.

3. Aquelles persones, que no formen part del padró municipal però que es vulguin acollir als
drets  del  present  reglament  hauran  d'inscriure's  al  Registre  Municipal  de  Participació
Ciutadana. Per acreditar haver nascut a Tortosa serà suficient amb una fotocòpia del DNI. Per
acreditar una segona residència a més de les corresponents fotocòpies del DNI de totes les
persones interessades d'un mateix habitatge, caldrà presentar un justificant acreditatiu de la
residència, el llibre de família o en el seu cas una declaració jurada al·legant la residència en
l’habitatge en qüestió.

4.  El  ciutadans  i  ciutadanes  majors  de  16  anys  que  formen  part  del  Padró  municipal
d'habitants  formen  part  del  Registre  Municipal  de  Participació  Ciutadana  de  forma
automàtica.

5 A aquestes efectes l'ajuntament crearà un al Registre Municipal de Participació Ciutadana
per facilitar la participació a les persones no empadronades en el municipi.

Al·legació 28

Considerem necessari que es posi en funcionament un Pla d'acció municipal participatiu.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Afegir a l'article 14 el següent:

4. Durant el primer mes d'una nova legislatura el Ple municipal aprovarà l'elaboració d'un Pla
d'acció municipal per a tota la legislatura amb participació ciutadana

5. El procés participatiu del Pla d'acció municipal s'ha de realitzar durant els quatre primers
mesos de la nova legislatura

6.  El  Ple  municipal  ratificarà  la  metodologia  del  procés  que  s'acordarà  en  la  Comissió
Permanent de Participació Ciutadana.

7.  Els  Plans  i  Programes  de  legislatura  aprovats  en  el  PAM  es  trametran  a  la  Comissió
Permanent de Participació Ciutadana perquè consideri la possibilitat de desenvolupar-los amb
participació i en el seu cas en coordini el procés.

Al·legació 29

Considerem necessari que esposi en funcionament una Comissió Permanent de Participació
ciutadana l'òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Es tracta d'un nou article que per a simplificar s'ha enumerat com a 16 bis.

1. La Comissió Permanent de Participació Ciutadana és l’òrgan de coordinació dels processos
de participació ciutadana de Tortosa.
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2. Les decisions de la Comissió seran únicament decisions de forma sobre els processos i
mecanismes de participació com a instruments. La Comissió no està autoritzada per prendre
decisions fermes de contingut sobre les temàtiques que es portin a participació. La decisió
sobre el contingut correspon únicament a la ciutadania.

3. La convocatòria de l'acte de constitució de la Comissió es farà en els primers quatre mesos
després de les  eleccions municipals  i  es  farà  per  carta a tots els  ciutadans i  ciutadanes
majors de 16 anys.

4. Podran assistir a aquest acte totes les persones que formin parti del cens o del Registre de
Participació Ciutadana, encara que no hagin estat convocats.

5.  La Comissió Permanent de Participació Ciutadana, amb voluntat d'aconseguir el màxim
acord polític i social, estarà formada per:

i. Un representant de cada grup polític municipals
ii. L'alcalde/essa
iii. El regidor de Participació Ciutadana si existeix o el regidor encarregat de la Participació
ciutadana.
iv. 3 representants de les entitats escollits.
v. 3 representants de la ciutadania escollits per sorteig.
vi. Els tècnics que en cada cas l'Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no
vot.

6. Amb la voluntat de garantir la màxima pluralitat i de mantenir el caràcter social i no polític
de les 6 places corresponent als representants de les entitats i  la ciutadania, els càrrecs
electes no poden optar a ocupar cap d'aquestes 6 places.

7.  Una  mateixa  persona  no  pot  ocupar  més  d'una  plaça  a  la  Comissió  Permanent  de
Participació Ciutadana.

8 El procediment d'elecció dels representants dels ciutadans/es serà per sorteig entre els
candidats  presentats.  El  sortegi  serà  públic  i  es  farà  el  mateix  dia  de  constitució  de  la
Comissió. Els candidats s'hauran d'inscriure a l’Ajuntament almenys tres setmanes abans de
la celebració d’aquest acte i l'ajuntament farà pública la llista de candidats.

9 Les funcions de la  Comissió Permanent de Participació Ciutadana són:

i.  Coordinar  els processos i  mecanismes de participació ciutadana dels plans i  programes
transversals previstos en el Pla d'acció municipal.
ii. Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana de les polítiques puntuals
que es sotmetin a participació.
Iii. Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
iv. Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana.
V Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius.
vi. Organitzar el procés d'informació i reflexió previ a la celebració d'un procés participatiu.
vi. Difondre els resultats dels processos participatius.

10 Les decisions de la  Comissió Permanent de Participació Ciutadana es prendran sempre
que sigui possible per consens entre tots els seus membres. Quan no s'arribi als consens es
realitzarà una votació en la que cada representants, excepte els tècnics de l'ajuntament tindrà
un vot. La votació serà favorable quan sigui aprovada per 2/3 parts dels assistents.

11 De  la   Comissió  Permanent  de  Participació  Ciutadana  en  poden sortir  sol·licituds  per
celebrar  NIPs,  consultes  ciutadanes  i  audiències  públiques,  comissions  sectorials  de
seguiment.
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12 La  comissió  Permanent  de  Participació  Ciutadana  pot  crear  Comissions  sectorials  de
seguiment per a cadascun dels plans, programes o polítiques que es sotmetin a processos de
participació ciutadana.

13 La  Comissió Permanent de Participació Ciutadana nomenarà els membres de la comissió
sectorial.

14 Les Comissions sectorials són comissions de treball i les seves funcions són totes aquelles
que li siguin delegades per la  Comissió Permanent de Participació Ciutadana a més de la
supervisió tant del procés de participació com de la implementació dels resultats....

Al·legació 30

La Comissió Permanent de Participació ciutadana també hauria de nomenar amb la figura del
Assessor  d'Informació  i  participació  com  a  Defensor  de  la  ciutadania  un  càrrec  sense
remuneració però amb gran ascendència moral.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Es tracta d'un nou article que per a simplificar s'ha enumerat com a 16 bis 2.

1. La  Comissió Permanent de Participació Ciutadana nomenarà a un assessor d'informació i
participació  com  a  defensor  de  la  ciutadania,  en  els  aspectes  relatius  a  la  participació
ciutadana.

La seva funció serà la de garantir que allò reflectit en aquest reglament s'està complint, així
com recollir les queies i suggeriments dels ciutadans respecte a la participació ciutadana.

Aquest nomenament és per quatre anys, essent el primer nomenament de cinc anys. Aquest
càrrec no tindrà remuneració econòmica.

2.  L'Ajuntament  haurà  de  facilitar  les  eines  i  mitjans  necessaris  per  tal  que  l'assessor
d'informació i participació desenvolupi les seves tasques.

3. Anualment l’assessor d'informació i participació exposarà el Ple municipal un informe anual
sobre les tasques i funcions. En aquesta sessió podrà ser interpel·lat pels responsables dels
grups municipals.

Al·legació 31

Considerem necessari que s'utilitzi el potencial de les noves tecnologies per tal de facilitar la
màxima  informació  que  legalment  sigui  possible  facilitar  al  ciutadans.  Per  aquesta  raó
considerem necessari complimentar l'article del dret de la informació.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació afegir a l’article un punt 4.

4.  El  ciutadans i  ciutadanes  tenen dret  a  demanar  formar  part  de la  llista  de correu  de
l'Ajuntament  per  tal  que  les  actes  de  plens  i  comissions  de  govern  així  com  els  bans
municipals,  els  decrets  d'alcaldia  i  els  documents  que  es  derivin  dels  processos  de
participació ciutadana els siguin enviats per correu electrònic. Alternativament els ciutadans i
ciutadanes poden obtenir aquesta informació en d'altres formats, sense la necessitat de fer
cap instància escrita, assumint els costos materials del format sol·licitat.
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5.  Qualsevol  altra  informació  ha  de  ser  sol·licitada  per  escrit.  La  sol·licitud  identificarà  la
persona que la presenta, ja sigui a títol individuals o en nom d'un col·lectiu, i delimitarà de
manera clara i precisa les dades i les informacions que es vulguin consultar o obtenir.

6. Les convocatòries amb la corresponent ordre del dia, del Ple municipal i dels mecanismes
de  Participació  es  trametran  a  les  entitats  inscrites  en  el  Registre  d'Associacions  de
l'Ajuntament.

Al·legació 32

Considerem necessari reforçar el dret d'iniciativa ciutadana complementant la redacció del
present reglament amb el següent text:

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació afegir a l'article un punt 5

4. Quan l’Ajuntament rebi una iniciativa ciutadana, es sotmetrà a informació púbica durant un
termini de trenta dies, tret que per raons d'urgència fos aconsellable un termini més curt.

5. L'Ajuntament es pronunciarà sobre la iniciativa ciutadana en el termini de trenta dies a
comptar  del  dia  següent  a  la  finalització  de  l'exposició  pública.  La  regidoria  competent
estudiarà  la  seva  viabilitat  tècnica  i  pressupostària  i  ho  sotmetrà  a  consideració  del  ple
municipal. En la fase d'estudi es podrà demanar aclariments complementaris a la persona o
col·lectiu que ha fet la proposta.

6. Si el ple de l'ajuntament aprova la iniciativa ciutadana, que tindrà en compte principalment
l'interès públic i les aportacions que realitzin els ciutadans i les ciutadanes, farà pública la
forma  amb  que  es  durà  a  terme  i  el  calendari,  i  s'hi  farà  la  modulació  pressupostària
corresponent.

7.  L'aprovació  d'una  iniciativa  ciutadana  comporta  la  formalització  d'un  conveni  entre
l'ajuntament  i  les  persones  o  entitats  peticionàries  en  el  qual  es  concretaran  els
compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponent a cada part i també el
contingut precís de l'actuació.

Al·legació 33

Considerem necessari desenvolupar alguns aspectes del dret de consulta Popular, potenciant
les possibilitats d'aquest mecanisme i fent que els seus resultats siguin vinculants.

La redacció d'aquest article és la següent:

Article 9. Dret a la consulta popular:

1 Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i inscrits al padró municipal d'habitants
tenen dret a ser  consultats  directament sobre assumptes de competència  municipal  i  de
caràcter local, que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns i  veïnes, amb
excepció dels assumptes relacionats amb la hisenda local. Els veïns i veïnes del municipi, en
exercici del dret que els reconeix l'article 29.6 de l'Estatut d'Autonomia, poden promoure la
convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit municipal.
2. Tant per via de referèndum com per altres vies, la consulta popular, no pot consistir mai en
matèria tributària i s'ha de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d'una mateixa
consulta es pot incloure més d'una pregunta.
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3. Les consultes populars es porten a terme d'acord amb la Llei de consultes populars no
referendàries  i  d'altres  formes  de  participació  ciutadana  aprovada  pel  Parlament  de
Catalunya. Tanmateix i mentre no estigui vigent de manera completa, s'apliquen les normes
definides a l'Annex II d'aquest reglament.

4. Es fomentarà l'ús de les noves tecnologies en les consultes populars que es convoquin en
el nostre municipi.

La nostra proposta de redacció és la següent:

1. L'ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes per iniciativa del ple o de la Comissió de
Govern, a proposta de la Comissió Permanent de Participació o del Consell de Ciutat o per
petició ciutadana.

Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i inscrits al padró municipal d'habitants
tenen dret a ser  consultats  directament sobre assumptes de competència  municipal  i  de
caràcter local, que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns i  veïnes, amb
excepció dels assumptes relacionats amb la hisenda local. Els veïns i veïnes del municipi, en
exercici del dret que els reconeix l'article 29.6 de l'Estatut d'autonomia, poden promoure la
convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit municipal.

2. En tot cas, el ratificarà la convocatòria d'una consulta ciutadana. En cas que la iniciativa no
sigui ratificada pel ple, caldrà exposar els motius de la denegació.

3. Correspon a l'Ajuntament fer els tràmits pertinents perquè es pugui celebrar la consulta
ciutadana.

Tant per via de referèndum com per altres vies, la consulta popular, no pot consistir mai en
matèria tributària i s'ha de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d'una mateixa
consulta es pot incloure més d'una pregunta.

4. Les consultes populars es porten a terme d'acord amb la Llei de consultes populars no
referendàries  i  d'altres  formes  de  participació  ciutadana  aprovada  pel  Parlament  de
Catalunya. Tanmateix i mentre no estigui vigent de manera completa, s'apliquen les normes
definides a l'Annex II d'aquest reglament.

5. Es fomentarà l'ús de les noves tecnologies en les consultes populars que es convoquin en
el nostre municipi.

6. El resultat de la consulta ciutadana serà presa en consideració de forma vinculant sempre
la participació sigui com a mínim del 40% dels ciutadans majors de 16 anys.

7. La consulta ciutadana consistirà en una o diverses preguntes tancades, el redactat de les
quals serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament. Les preguntes poden tenir dues o més respostes
possibles  i  es  contempla  la  possibilitat  de  formular  preguntes  la  resposta  de  les  quals
consisteixi en ordenar per preferències diferents alternatives.

8. En el cas de les preguntes consistents en ordenar preferències, el recompte es realitzarà
mitjançant el sistema de vot preferencial transferible.

9  Abans de concretar les preguntes del referèndum la Comissió Permanent de Participació
ciutadana convocarà el Consell de Ciutat, del qual se'n poden recollir propostes per elaborar
les preguntes del referèndum a la vegada que es fonamentarà el debat sobre la temàtica
sotmesa a consulta.
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10. La convocatòria d'una consulta ciutadana ha de comportar necessàriament unes mesures
d'informació  pública  garantides  per  l'ajuntament  sobre  les  alternatives  en  qüestió  que
permetin  a  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes  accedir  a  les  propostes  realitzades  pel  grups
polítics i pels grups socials de Tortosa.

Al·legació 34

Considerem necessari desenvolupar l'article 17 que fa referència a la pàgina web municipal
afegint un espai per a les associacions que ho sol·licitin.

La redacció d'aquest article és la següent:

Article 17. La pàgina web municipal.

1 L'Ajuntament posa a disposició  de la  ciutadania un pàgina web amb informació  de les
actuacions d'interès general, de les actes del ple municipal, dels extractes dels acords de la
Junta de Govern Local i de l'Agenda d'activitats més rellevants.

2. La informació de la pàgina web té el màxim detall possible i s'estructura per facilitar la
consulta  per  part  de  qualsevol  persona.  Igualment  es  poden fer  consultes  i  realitzar  els
tràmits  administratius  mitjançant  els  procediment  que  s'hi  estableixen.  S'hi  impulsarà  un
espai de participació ciutadana on es puguin presentar idees, opinions i suggeriments.

La nostra proposta de redacció és la següent:

3. L'Ajuntament reservarà un espai per a cada entitat del Registre Municipal d'Associacions a
la pàgina web del municipi. En aquest espai a més de les dades públiques del registre s'hi
mostraran aquells continguts que decideixi la pròpia entitat.

Al·legació 35

Considerem necessari modificar l'article 23 que fa referència a l'audiència pública afegint la
presència dels tècnics municipals. 

La redacció d'aquest article és la següent:

2. L'alcalde o alcaldessa ha de convocar aquesta audiència pública, com a mínim, una vegada
l'any, per tal de presentar el pressupost i les ordenances municipals. Presideix les sessions
l'alcalde o l'alcaldessa, qui pot delegar en un regidor o regidora. Actuarà com a secretari per
tal d'aixecar acta de la sessió, si s'escau, el de la corporació o persona en qui delegui.  A les
convocatòries  d'audiència  pública,  hi  poden assistir  tots  els  membres  del  consistori  i  els
tècnics que aquest designi.

Al·legació 36

Considerem necessari modificar l'article 23 que fa referència a l'audiència pública facilitant la
seva convocatòria.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 23 modificant a l'article actual:

3. També es poden convocar les audiències públiques que siguin necessàries al llarg de
l'any a iniciativa municipal o a proposta de:
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a) Els veïns i veïnes de forma individual en un nombre no inferior a 300 de les persones
inscrites en el padró municipal.

b)  Un nombre d'associacions o grups no inferior  al  5% dels  inscrits  al  Registre municipal
d'entitats que acreditin, individualment o conjuntament, que tenen més de 300 socis.

c) El Consell de Ciutat, els consells sectorials o territorials, sempre que l'acord s'hagi adoptat
per majoria dels seus membres.

d) L'alcalde o l'alcaldessa.

e) El Ple de l'Ajuntament pot convocar els ciutadans i ciutadanes en audiència pública per
pròpia iniciativa, sempre que ho consideri convenient.

Al·legació 37

Considerem necessari modificar l'article 23 afegint alguns elements en el funcionament de
les seves sessions.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 17 modificant, suprimint i afegint a l'article actual:

5. El funcionament de les sessions és el següent; 1r) Intervenció per part de la persona
ponent  del  tema per  tractar.  2n)  Intervenció i  posicionament del  o de la  responsable
polític  municipal.  3r)  Intervenció  de  les  persones  assistents  durant  un  màxim de  10
minuts per persona. 4t) Rèplica del o de la responsable polític, si s'escau. 5è) Definició de
les conclusions.

6. L'àmbit  de la  convocatòria  i,  conseqüentment,  de  la  iniciativa  per  convocar-la,  es pot
referir a un barri o sector diferencial del terme municipal. En aquest cas, la capacitat per
fer la convocatòria s'ha de considerar respecte a l'àmbit territorial concret.

7. L'ajuntament difondrà la convocatòria pe r tots els mitjans al seu abast i convocarà per
carta a les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

8. Si  després de la  sessió  es  desprengués alguna proposta  d'acord  per  elevar  a  l'òrgan
municipal  competent,  correspondrà  a  la  mesa  recollir-lo  i  traslladar-lo  a  qui  en
correspongui la presentació.

Al·legació 38

Considerem necessari modificar l'article 24 afegint alguns elements en el funcionament de
les seves sessions.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 24 afegint a l'article actual:

9. No seran admeses en el Registre Municipal d'Associacions aquelles associacions amb un
òrgan directiu que no sigui escollit democràticament ni aquelles associacions que tinguin
objectius contraris a valor democràtics i de respecte a l'aliè amb independència del seu
origen.

10. Les dades del Registre Municipal d'Associacions són públiques i s'actualitzaran durant el
primer trimestre de cada any.
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Al·legació 39

Considerem necessari modificar l'article 28 afegint noves garanties per a garantir la viabilitat
de les a associacions del municipi.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 28 afegint a l'article actual:

a) El  0,7%  del  pressupost  municipal  es  destinarà  a  subvencionar  totes  les  entitats
registrades en el Registre Municipal d'Associacions . Aquest ajut serà addicional a les
diferents  línies  de  subvenció  que  l'Ajuntament  ofereix  anualment  a  les  entitats  del
municipi.

b) Els requisits generals i criteris per accedir als ajuts municipals seran:

a)  Que l'entitat  estigui  inscrita en el  Registre Municipal  d'Associacions i  que compleixi  els
requisits generals de la convocatòria.

b)  Els  Criteris  dels  ajuts s'establiran per  part  de l'Ajuntament i  es farà  en relació amb la
representativitat  de  les  entitats,  el  grau  d’interès  o  la  utilitat  ciutadana,  la  capacitat
econòmica de les entitats i els ajuts que reben d'altres instàncies.

c) Les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions podran quedar
excloses  del  pagament  de  les  taxes  relatives  a  l'expedició  de  certificats  i  còpies  de
documentació municipal si així ho determinen les ordenances fiscals corresponents i la
legislació vigent ho permet.

Al·legació 40

Considerem necessari modificar l'article 32 per tal de garantir una major representativitat en
el Consell de Ciutat.

La nostra proposta de redacció és la següent:.

Modificació de l'article 32 afegint a l'article actual:

Article 32. Composició del Consell de Ciutat

1. Serà presidit per l'alcalde o alcaldessa, o persona en qui delegui.

La resta de membres del Consell de ciutat seran:

a) Un/a representant de cada consell sectorial i territorial, que no podrà ser membre de la
corporació .

b) Un regidor o regidora en representació de cada un dels grups municipals.

c)  5 persones en representació de les  organitzacions socials,  sindicals,  professionals  i
empresarials més representatives de la ciutat, proposades pels grups polítics municipals i
aprovades pel Ple amb una majoria de 2/3.

d)  15  persones  en  representació  de  les  associacions  inscrites  al  Registre  Municipal
d'Entitats, escollides per aquests, mitjançant el procediment democràtic de votació que es
determini.
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e) suprimit

f) 10 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16
anys empadronades en aquest municipi.

El vice-president o vice-presidenta serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci
a l'inici del mandat corporatiu entre les persones que són membres i no són representants
de l'Ajuntament ni de qualsevol altra administració pública.

Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, qualsevol regidor o regidora i el personal tècnic
convocat per l'alcalde o alcaldessa.

2. suprimit

Al·legació 41

Considerem necessari  modificar l'article 33 per tal de garantir  un millor funcionament del
consell de ciutat.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 33 afegint a l'article actual :

Article 33. Funcionament del Consell de Ciutat

7. Les decisions preses pel Consell de Ciutat seran vinculants per l'Ajuntament.

Al·legació 42

Considerem necessari modificar l'article 35 per tal de garantir un millor funcionament dels
consells de barris o de pobles.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 35 afegint a l'article actual:

Article 35. Composició i funcionament dels consells de barri o de poble

1.    El consell de barri o de poble el formen els següents membres:

- La presidència del consell de barri l'exercirà el regidor o regidora del barri i la del
poble pel/la representant personal de l'alcaldia al poble.

- El vice-president o vice-presidenta ha de ser un ciutadà o ciutadana de consens,
vinculat o vinculada a la vida social o associativa del barri o del poble, nomenat pel
propi consell d'entre els representants de les entitats i associacions de veïns i veïnes
del barri o del poble.

-  Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal.

- 7 representants de les entitats i associacions de veïns i veïnes del barri o del poble
que constin inscrites al Registre Municipal d'Entitats,  escollides per elles mateixes
mitjançant el procediment de votació democràtic que es determini.
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- 3 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de
16 anys empadronades en aquest municipi.

2.  també poden participar a les sessions del Consell els veïns i veïnes del barri o del
poble, que ho sol·licitin almenys 15 minuts abans de l'inici de la sessió en què es
demani la intervenció, amb la finalitat de presentar-hi alguna proposta. També poden
participar-hi, el tècnics o tècniques municipals o d'altres administracions, i experts,
quan ho requereixin els temes que s'hi tractin.

Al·legació 43

Considerem necessari modificar l'article 37 per tal de garantir un millor funcionament de les
sessions dels consells de barri o de poble.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 37 modificant l'article actual:

4.  El  Consell  celebra  almenys  una  sessió  ordinària  cada  sis  mesos  i  extraordinària  si  la
Presidència creu necessari de convocar-la o qual ho demanin el vice-president  o un terç
dels membres. En aquest  cas, la celebració de la sessió no podrà diferir-se més de 15
dies.

6. Les  propostes  que  en  sorgeixin  del  consell  de  barri  hauran  de  ser  aprovades  per  
majoria simple.

7. El Consell ha de nomenar un secretari o secretària, a proposta del president o presidenta.

Al·legació 44

Considerem  necessari  modificar  l'article  38  per  tal  de  garantir  la  creació  dels  consells
sectorials.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 38 modificant l'article actual:

3. Es poden constituir a proposta de l'alcalde o alcaldessa de més d'un 30% de les entitats
associacions incites al Registre Municipal d'Entitats, l'activitat principal de les quals estigui
classificada dins del sector en concret, a petició de 300 persones inscrites en aquestes
associacions.

Al·legació 45

Considerem  necessari  modificar  l'article  38  per  tal  de  garantir  la  creació  dels  consells
sectorials.

La nostra proposta de redacció és la següent:

Modificació de l'article 38 modificant l'article actual:

3. Es poden constituir a proposta de l'alcalde o alcaldessa de més d'un 30% de les entitats
associacions incites al Registre Municipal d'Entitats, l'activitat principal de les quals estigui
classificada dins del sector en concret, a petició de 300 persones inscrites en aquestes
associacions.
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Vista la proposta que ha elaborat, respecte d'aquestes al·legacions, la Comissió Tècnica.

Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones en la sessió
extraordinària urgent del 30 d'abril de 2015.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 

Primer - Respecte de les al·legacions formulades per Esquerra Republicana de Catalunya, s'acorda el
següent:

1.- Desestimada l'al·legació a l'article 7.3, article 19.2 i D.A. Quarta. Es considera que el termini
previst a l'aprovació inicial és l'adequat per a la disposició de la carta de serveis municipals.

2.- Desestimada l'al·legació a l'article 8.4. L'article planteja que la resposta sigui únicament per
part  de l'equip  de govern ja  que fonamentalment  el  mecanisme que preveu l'article  està
proposat  per  a la  interpel·lació  de la  ciutadania  al  govern i  no  contravé cap fonament ni
requisit jurídic.

3.- Estimada l'al·legació a l'article 8.6.

4.- Desestimada l'al·legació a l'article 18.1. Es considera que en l'article ja hi ha subjacent la idea
de la transmissió de la informació plural.

5.- Estimada l'al·legació a l'article 23.3.a.

6.- Desestimada l'al·legació a l'article 23.3.b. Es considera adequat i suficientment representatiu
de la  població  del  municipi  i  del  seu teixit  social  els  requisits  definits  a l'article 23.3 del
reglament aprovat inicial i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

7.- Desestimada l'al·legació a l'article 23.3.c. Es considera que la forma de consens en els acords
dels consells de participació és adequada i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

8.- Estimada l'al·legació a l'article 24.8. 

9.-  Estimada parcialment  l'al·legació  a  l'article  32.1.  S'estima la  modificació  de l'apartat  f)  de
l'article 32,1 i es desestima la resta perquè es considera que la resta de la composició del
consell de ciutat proposada en el reglament és suficientment operativa i representativa i no
contravé cap fonament ni requisit jurídic.

10. Desestimada l'al·legació a l'article 33.1. Es considera que tal i com s'extreu de l'articulat de
l'article 33.1 del reglament, el consell de ciutat es pot reunir en sessions extraordinàries per
debatre qualsevol tema i en la forma definida en el mateix article.

11.- Desestimada l'al·legació a l'article 33.2. Es considera que és adequadament operatiu el fet
que es deixi obert en el reglament la composició i les funcions de la comissió permanent del
consell de ciutat que es pot crear.

12.-  Desestimada  l'al·legació  a  l'article  35.2.  Les  sessions  dels  consells  de  participació  són
públiques tal i com determina el reglament i es considera que el requisit de termini d'antelació
per presentar propostes és operatiu per tal de que en la sessió del consell pugui ser tractada
l'esmentada proposta.

13.- Desestimada l'al·legació a l'article 39.2. Es considera que la proposta aprovada inicialment
del reglament és suficientment  representativa pel  que fa a la  composició del  consell  i  no
contravé cap fonament ni requisit jurídic.
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14.- Desestimada l'al·legació a l'article 41.2. D'acord a l'apartat 14 de l'annex I del reglament les
sessions  dels  plenaris  i  dels  grups  i  taules  de  treballs  creats  en  el  sí  dels  consells  de
participació tenen caràcter públic.

Segon -  Respecte de les al·legacions formulades pel  grup municipal  del  Partit  dels Socialistes de
Catalunya, s'acorda el següent:

1.  Desestimada  l'al·legació  1.  Es  considera  que  la  proposta  inicial  s’ajusta  a  la
representativitat  adequada per  a  la  inclusió  d’un  assumpte  a  l'ordre  del  dia  del  ple  i  no
contravé cap fonament ni requisit jurídic.

2. Desestimada l'al·legació 2. Es considera que no posar limitació en el temps total de les
intervencions  pot  afectar  el  regular  funcionament  del  ple  municipal  i  no  contravé  cap
fonament ni requisit jurídic.

3. Desestimada l'al·legació 3. Es considera que no posar limitació en el nombre de preguntes
per escrit pot afectar el regular funcionament del ple municipal i no contravé cap fonament ni
requisit jurídic.

4. Desestimada l'al·legació 4. Es considera que no posar limitació en el temps de cadascuna
de les intervencions pot afectar el regular funcionament del ple municipal i no contravé cap
fonament ni requisit jurídic

5. Desestimada l'al·legació 5. L’article planteja que la resposta sigui únicament per part de
l’equip de govern, ja que fonamentalment el mecanisme que preveu l'article està proposat
per a la interpel·lació de la ciutadania al govern i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

6. Desestimada l'al·legació 6. Es considera que no posar limitació en el temps de cadascuna
de les intervencions pot afectar el regular funcionament del ple municipal i no contravé cap
fonament ni requisit jurídic.

7. Desestimada l'al·legació 7. Es considera que no disposar de mecanismes de limitar les
intervencions en les que no hi hagi noves aportacions pot afectar el regular funcionament del
ple municipal i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

8. Desestimada l'al·legació 8. Es considera que el que es fixa en el reglament es suficientment
representatiu pel que fa a la composició del consell i suficientment operatiu pel que fa al seu
funcionament i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

9. Desestimada al·legació 9. Ja es preveu la substitució del president o presidenta pel vice-
president o vice-presidenta en l’apartat 9.2 de l’annex I i no contravé cap fonament ni requisit
jurídic.

10. Desestimada al·legació 10. Ja es preveu la substitució del president o presidenta pel vice-
president o vice-presidenta en l’apartat 9.2 de l’annex I i no contravé cap fonament ni requisit
jurídic.

11. Desestimada al·legació 11. Es considera que la forma de consens en la gestió dels temes
tractats en les sessions és adequada i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

12.  Desestimada  al·legació  12.  Es  considera  que  el  text  de  l’article  al  que  fa  referència
aquesta al·legació ja defineix la determinació de que l'ajuntament doti als consells de suport
tècnic i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.
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13. Desestimada al·legació 13. Els informes vinculants contravenen el caràcter consultiu dels
consells de participació, tal i com queda definit  a l'apartat 1 de l'annex I del reglament, i
condicionen l'actuació del ple, que és l'òrgan sobirà municipal.

14.  Desestimada  al·legació  14.  Es  considera  que  la  proposta  aprovada  inicialment  del
reglament  és  suficientment  representativa  pel  que  fa  a  la  composició  del  consell  i
suficientment operativa pel que fa al seu funcionament i no contravé cap fonament ni requisit
jurídic.

15  Desestimada l'al·legació 15.. Es considera que la disposició de la documentació per part
dels membres del consell queda garantida en l’apartat 11 de l’annex I, on es fa referència a
les funcions de la secretaria.

16  Desestimada  al·legació  16.  Es  considera  que  el  funcionament  de  les  convocatòries  i
desenvolupament de les sessions dels consells, i  concretament els terminis de notificació
dels ordres del dia, queden de manera suficientment adequada a l’Annex I del reglament i no
contravé cap fonament ni requisit jurídic.

17 .Desestimada al·legació  17.  No es  considera  adequat  regular  temes referits  a  l’òrgan
municipal del ple en aquest reglament, temàtica que es més adient ser definida o regulada
en el reglament orgànic municipal o en l’establiment del règim de sessions del ple, a l'inici del
mandat.

18. Desestimada al·legació 18. Per la mateixa raó que l’al·legació 17.

19. Desestimada al·legació 19. Per la mateixa raó que l’al·legació 17.

20. Desestimada al·legació 20. Per la mateixa raó que l’al·legació 17.

21  Desestimada  al·legació  21.  Aquest  reglament  defineix  mecanismes  de  participació
ciutadana i ja preveu algunes temàtiques de debat, com els pressupostos municipals, tant en
els diferents consells de participació, com en mecanismes de participació directa individual
com l’audiència pública o altres, i es disposen de mecanismes de consulta que poden ser
utilitzats, si es creu adient en l'establiment de mecanismes de pressupostos participatius. 

22. Desestimada al·legació 22. Per la mateixa raó que l’al·legació 21.

23 Desestimada al·legació 23. Per la mateixa raó que l’al·legació 21.

24. Desestimada al·legació 24. Es considera que la funció d’emetre informes sobre qualsevol
temàtica ja queda reflectida en els diferents funcions del consell de ciutat, dels consells de
barri i de pobles i dels consells sectorials.

25. Desestimada al·legació 25. Es considera que la temàtica de la infància pot ser recollida, si
s’escau,  en  la  tipologia  d’un  consell  sectorial,  tal  i  com  queda  reflectit  i  definit  en  el
reglament.

26.  Desestimada  al·legació  26.  La  possibilitat  de  seguiment,  supervisió  i  avaluació  de
programes, servis i/o activitats municipals ja queda reflectida en les funcions del consell de
ciutat, dels consells de barri i de pobles i dels consells sectorials, així com , la possibilitat de
creació de comissions de treball específiques per a tals funcions.

27. Desestimada al·legació 27. Es considera que la condició de ciutadania ja queda definida
en normativa de rang superior i no és objecte d’aquest reglament.
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28.  Desestimada al·legació  28.  No es  considera  adequat  regular  temes referits  a  l’òrgan
municipal del ple en aquest reglament, temàtica que es més adient ser definida o regulada
en el reglament orgànic municipal o en l’establiment del règim de sessions del ple, a l'inici del
mandat. 

29.  Desestimada  al·legació  29.  Es  considera  que  el  reglament  aprovat  inicialment  ja
determina adequadament i suficientment els mecanismes de participació, els seus objectius,
el  seu  funcionament,  així  com,  les  diferents  eines  de  coordinació  i  interrelació  entre  els
diferents consells de participació.

30. Desestimada al·legació 30. Es considera que la figura de Defensor de la Ciutadania ja
preveu la funció de defensa de qualsevol temàtica que pugui afectar a la ciutadania, entre
elles, la participació ciutadana.

31.  Desestimada  al·legació  31.  Es  considera  que  pel  que  fa  a  la  disposició  d’informació
municipal, a traves dels mecanismes oferts per les noves tecnologies, ja queda suficientment
definit a l’article 17 del reglament, que fa referència a la pàgina web municipal.

32. Desestimada al·legació 32. Es considera que el mecanisme de participació ciutadana de
la  iniciativa  ciutadana  queda  suficientment  regulat  i  amb  plenes  garanties  a  l’article  5è
d’aquest reglament, així com, a altra normativa reguladora de les bases de règim local.

33. Desestimada al·legació 33. Es considera que el mecanisme de participació ciutadana de
la  consulta  popular  queda  suficientment  regulat  en  l’article  9è  i  en  l’annex  II  d’aquest
reglament,  així  com  en  la  llei  de  consultes  populars  no  refredaries  i  d’altres  formes  de
participació ciutadana.

34. Desestimada al·legació 34. El reglament aprovat inicialment ja preveu en el seu article
25è la disposició d’un centre de recursos per a les entitats del municipi, així com, un portal
municipal a Internet per a aquestes entitats.

35. Desestimada al·legació 35. No es considera necessari incloure el que demana l’al·legació,
atès el caràcter públic de les audiències, a les que fa referència l’article 23è del reglament
aprovat inicialment. En tot cas l'alcalde/essa en l'execució de les seves atribucions, sempre
pot requerir l'assessorament de tècnics o tècniques municipals.

36.  Desestimada  al·legació  36.  Es  considera  adequat  i  suficientment  representatiu  de  la
població del municipi els requisits definits a l’article 23.3 del reglament aprovat inicialment,
amb l'estimació sobre  l'article 23.3.a presentada per  ERC i  no  contravé cap fonament ni
requisit jurídic.

37.  Desestimada  al·legació  37.  Es  considera  suficientment  operatiu  i  adequat  els  temps
previstos per a intervencions en el audiències públics determinats en el reglament aprovat
inicialment i no contravé cap fonament ni requisit jurídic. Per altra banda, el reglament ja
preveu la difusió dels mecanismes de participació ciutadana.

38. Desestimada al·legació 38. Atès que per a inscriure's al registre municipal d'entitats cal
aportar  els  estatuts  de  l'entitat  degudament  registrats  al  Departament  de  Justícia  de  la
Generalitat de Catalunya, per tant el control de legalitat s'entén fet per aquest Departament.

39  Desestimada  l'al·legació  39.  L’aprovació  de  les  diferents  dotacions  pressupostàries
correspon al ple municipal i la definició dels requisits d’accés a subvencions, a les bases i/o
convocatòria d’aquestes subvencions.

40.  Desestimada  al·legació  40.  Es  considera  que  el  que  es  fixa  en  el  reglament,  és
suficientment representatiu pel que fa a la composició del consell i suficientment operatiu pel
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que  fa  al  seu  funcionament  amb  l'estimació  parcial  de  l'al·legació  sobre  l'article  32.1
presentada per ERC i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

41.  Desestimada  al·legació  41.  Atès  que  contravé  el  caràcter  consultiu  dels  consells  de
participació tal i com queda reflectit a l'apartat 1 de l'annex I del reglament.

42. Desestimada al·legació 42. Es considera que el que fixa el reglament es suficientment
representatiu pel que fa a la composició del consell i suficientment operatiu pel que fa al seu
funcionament i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

43.  Desestimada  al·legació  43.  El  reglament  ja  preveu  la  substitució  del  president  o
presidenta pel vice-president o vice-presidenta en l’apartat 9.2 de l’annex I, i es considera
que la forma de consens en la gestió dels temes tractats en les sessions és adequada i no
contravé cap fonament ni requisit jurídic.

44. Desestimada al·legació 44. Es considera adequat i suficientment representatiu del teixit
social de la població del municipi els requisits definits a l’article 38.3 del reglament aprovat
inicialment i no contravé cap fonament ni requisit jurídic.

45. Desestimada al·legació 45. Es tracta d’una repetició de l’al·legació núm. 44

Tercer - Aprovar definitivament el text del reglament municipal de participació ciutadana que amb les
modificacions  efectuades per  l'estimació  de les  al·legacions que s'han fet  esment  en  l'apartat  1,
s'uneix a la present proposta.

Quart -  Publicar el text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de la província  i anunciar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP en que s'hagi publicat.

Cinquè - El Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOPT. 

REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

PREÀMBUL

La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, reconegut per l’Estatut de Catalunya en
l'article 29: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics
de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants,  en els supòsits i  en els termes que
estableixen aquest Estatut i les lleis”. “Així mateix, en l'article 43, l'Estatut estableix el compromís dels
poders públics envers el foment de la participació: “Els poders públics han de promoure la participació
social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual
i  associativa en els àmbits  cívic,  social,  cultural,  econòmic i  polític,  amb ple  respecte  als principis  de
pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.”

Per la proximitat a la ciutadania i el coneixement de la realitat social del territori, els ajuntaments són el
millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que s'hi pot establir una relació
més propera entre els ciutadans i ciutadanes, així com entre aquests i els poders públics. La implicació de
la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels seus representants a
l’Ajuntament, sinó que cal avançar cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui un major
protagonisme dels ciutadans en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’afecten. La
implicació en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença a la
comunitat. 

L’àmbit  local  ha  constituït  els  darrers  anys  un  marc  per  assajar  i  posar  en  pràctica  noves  fórmules
participatives,  que permeten als ciutadans i  ciutadanes implicar-se més directament en els afers dels
pobles i ciutats. Així, el món local ha anat acumulant múltiples experiències i instruments que ordenen els
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processos  i  formes  de  participació.  En  són  un  exemple  les  agendes  21  locals,  els  plans  d’actuació
municipal, els consells sectorials i els plans participatius que han endegat molts municipis, també Tortosa. 

El  Reglament  municipal  de  participació  ciutadana  revela  el  compromís  de  l’Ajuntament  davant  els
ciutadans  i  ciutadanes  per  fomentar  la  participació  democràtica  i  la  transparència  en  els  assumptes
públics locals. 

Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i consolidar un
sistema de participació adequat a la democràcia local, que reforci el dret constitucional a la participació en
els  assumptes  públics.  Per  això,  d'acord  amb  allò  que  estableix   l’article  70  bis  de  la  Llei  7/1985,
reguladora de les bases de regim local, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tots els instruments
normatius i materials al seu abast.

La utilització creixent de les noves tecnologies de la informació i el coneixement ofereix, així mateix la
possibilitat de nous canals i oportunitats d’interrelació entre l’administració i la ciutadania, que han de
facilitar l’exercici dels drets a la informació i la participació. 

En  aquest  context,  l’Ajuntament  de Tortosa  es  proposa  revisar,  millorar  i  ampliar,  si  cal,  els  canals  i
mecanismes que promouen la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en la gestió dels assumptes públics. 

Els objectius d’aquest procés són: 

− Establir un compromís públic de l’Ajuntament davant dels ciutadans i ciutadanes sobre la voluntat
d’aprofundiment i el foment de la participació democràtica en els assumptes públics de la ciutat. 

− Vetllar  per  fer  efectiu  el  dret  de  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes  a  intervenir  en  la  gestió  dels
assumptes públics i facilitar-los en cada cas els mitjans més adients per fer-ho. 

− Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes ciutadans i incrementar el
nivell de participació de la ciutadania en la presa de decisions.

− Fomentar la cultura participativa dins de l’Ajuntament i, vetllar perquè les diferents àrees municipals
incorporin  pràctiques  i  metodologies  participatives  en la  relació  amb les  entitats  i  la  resta  de la
ciutadania.

− Reforçar  el  teixit  associatiu,  ajudar  i  impulsar  les  associacions  i  entitats  com  a  instruments  de
participació i organització dels ciutadans i ciutadanes, tant en l'àmbit territorial com en el sectorial,
promovent-ne les activitats i fomentant la intervenció en la definició de les polítiques públiques. 

CAPÍTOL I. DRETS DE PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS I CIUTADANES 

Article 1. Dret a la participació

Totes  les  persones  tenen  dret  a  intervenir  en  la  gestió  dels  assumptes  públics  locals  directament  o
mitjançant associacions ciutadanes utilitzant els òrgans i canals de participació que estableixen les lleis i
aquest reglament. 

Article 2. Dret a la informació

1. En els termes legalment establerts, totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats
municipals, a accedir als arxius públics municipals i a utilitzar tots els mitjans d’informació general que
estableixi l’Ajuntament.

2. En un termini no superior a 20 dies, l’Ajuntament facilitarà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals
d’informació general per atendre les peticions d’informació que pugui formular qualsevol persona, amb
les úniques  limitacions  establertes  per  les  lleis,  especialment  les  que  fan  referència  als  drets  de
protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana. 

3. El dret a la informació es concreta, com a mínim, en: 

a) La capacitat de totes les persones per accedir als arxius públics municipals i a utilitzar tots els
mitjans  d’informació  general  que  estableixi  l’Ajuntament,  amb  les  úniques  limitacions  que
estableix la legislació vigent, especialment  respecte als drets de protecció de la infància i la
joventut, la intimitat de les persones i la seguretat ciutadana. 

b) El  dret  a  disposar  de  canals  i  vies  d’informació  estables  en  els  quals  es  reculli  de  forma
contrastada i plural la informació relacionada amb les activitats i els projectes municipals. 

c) El dret a rebre resposta de l’Ajuntament al més àgilment possible i sempre dins dels terminis que
marca la legislació en aquesta matèria. 
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d) El dret a conèixer els barems i/o raons d'acord amb els quals s’ha acceptat o desestimat l’accés
a un servei  o l’acceptació o no d’una proposta,  sempre que ho sol·liciti  la persona o entitat
interessada. 

e) El dret a disposar de la informació necessària per fer el seguiment i l'avaluació de l’activitat
municipal.

Article 3. Dret de petició 

1 Totes  les  persones  tenen  dret  a  fer  peticions  o  sol·licituds  al  govern  municipal  en  matèries  de
competència seva o a demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense cap més limitació
que les que estableixen les lleis.  Aquest dret s’exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que
permeti deixar constància fefaent de la identitat de la persona peticionària i de l’objecte de la petició. 

2 Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es poden presentar en qualsevol oficina
d’atenció  ciutadana  o  registre  municipal.  També  es  podran  adreçar  a  qualsevol  dels  mitjans
electrònics o telemàtics establerts per l’Ajuntament, d'acord amb la normativa sobre accés electrònic
dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics, establerta per la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny,
així, com la Llei estatal 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica o disposicions que en
el  futur  puguin  dictar-se  sobre  aquesta  matèria.  Si  es  fa  de  manera  col·lectiva,  caldrà  que  la
identificació de les persones peticionàries estigui acreditada de forma pertinent.

3 L’Ajuntament acusarà recepció de la petició en el termini màxim de 15 dies i l’admetrà a tràmit, llevat
que hi concorri alguna de les causes següents: 

c) Insuficiència de l’acreditació de la persona o persones peticionàries.
d) L’objecte de petició no és competència municipal.
e) La petició té un tràmit administratiu específic. 

En el primer cas, cal donar un termini de 10 dies per esmenar la manca d’acreditació, transcorregut el
qual s’entendrà per desistit en el procediment. La inadmissió per qualsevol de les altres causes serà
objecte de resolució motivada. 

4. En  cas  de  tenir  en  compte  la  petició  formulada,  l’Ajuntament,  donarà  resposta  a  la  persona
peticionària en un termini màxim de 30 dies i la informarà, si s’escau, sobre les mesures que s’hi han
pres o de les actuacions previstes per adoptar-les. 

Article 4. Dret d’audiència

1. Totes  les  persones  tenen  dret  a  ser  escoltades  en  la  tramitació  dels  procediments  o  en  la
realització d’actuacions municipals en les quals es manifesti un interès legítim. 

2. Amb independència  de la  possibilitat  d’accedir  a  la  tramitació  dels  expedients  administratius,
d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, aquest dret es podrà exercir d’acord amb la regulació establerta en
aquest Reglament. 

Article 5. Dret a la iniciativa ciutadana

1.  La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats de competència i
interès públic municipal. En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament regula: 

a) El dret a proposar l’aprovació de projectes o reglaments en els àmbits competencials propis.
b) El dret a proposar punts per incloure a l’ordre del dia del Ple Municipal, en els termes establerts.
c) El dret a proposar la convocatòria de consultes populars, en els termes legalment establerts. 

2. Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d’aprovació de projectes o reglaments, cal
aplicar l’art.  70 bis de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les bases de règim local,  o la
normativa futura que reguli  aquesta matèria.  En cap cas, podran ser objecte d’aquesta iniciativa
normes reguladores de tributs o preus públics. L’Ajuntament facilitarà un model per a la presentació
on s’haurà  d’indicar,  clarament  la  proposta  que es  formula  i,  argumentar-ne,  si  és  possible,  els
motius. 

3. Podrà formular propostes sobre assumptes per incloure a l’ordre del dia del Ple qualsevol persona
o  entitat  inscrita  en el  Registre  d’entitats  municipal,  que  tingui  el  suport  de  400  signatures  de
persones majors de 18 anys empadronades a Tortosa. L’alcalde o alcaldessa haurà d’incorporar la
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moció a l’ordre del dia del primer Ple ordinari que convoqui transcorreguts 5 dies hàbils des de la
presentació.

Article 6. El dret de proposta

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal
per  elevar  propostes  d’actuació,  comentaris  o  suggeriments  en  matèries  de  competència
municipal o d’interès local. 

2. La proposta es podrà presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, mitjançant sol·licitud, de manera
presencial o per via telemàtica, en el registre general municipal o dipositar-la a les bústies de
suggeriments i queixes que s’instal·laran a les dependències municipals o, per via telemàtica, a
la bústia municipal del correu electrònic. 

3. La tramesa de les propostes per mitjans electrònics requereix la identificació dels corresponents
ciutadans i  ciutadanes i  l’autenticació,  d'acord amb els requisits  establerts per la llei  estatal
11/2007, de 22 de juny, sobre accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, en relació
amb la Llei estatal 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, o disposicions que
es puguin dictar, tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic, en matèria de regulació dels drets
de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. 

4. Pot presentar la proposta una persona individualment, una entitat o un col·lectiu de persones
afectades o interessades per un tema concret. 

5. L’alcalde o alcaldessa o regidor/a en qui delegui haurà d’estudiar el contingut de la proposta i
informar per escrit a la part proposant sobre el curs que s'hi donarà en el termini màxim de 30
dies. 

Article 7. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments

1. Totes les  persones  tenen dret  a  presentar  queixes,  reclamacions i  suggeriments  respecte  a
l’activitat municipal i el funcionament dels serveis públics locals, sens perjudici del seu dret a
interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. La presentació de queixes,
reclamacions i suggeriments, es pot fer per escrit, a través del registre general de l’Ajuntament:
per  via  de correu certificat,  per  correu electrònic,  fax  i  per  compareixença de la  persona  o
persones interessades davant de les oficines municipals.

2. Per a la defensa dels seus drets, els ciutadans i ciutadanes poden adreçar-se al Defensor de la
Ciutadania o directament a l’Alcaldia, a les regidories i/o grups municipals. 

3. La carta de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana s'aplica en tot allò que suposen drets i
terminis de resposta a les queixes dels ciutadans i ciutadanes. En el termini màxim d’un any,
des de l’aprovació definitiva d’aquest reglament,  l’Ajuntament haurà de disposar  d’una carta
que inclogui tots els serveis municipals. 

Article 8. Dret d’intervenció davant del Consistori. 

1. Qualsevol  ciutadà  o  ciutadana  empadronat  o  empadronada  en  el  municipi,  així  com  les
associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats, tenen dret a intervenir abans de les sessions ordinàries del Ple. Amb aquest efecte,
s’habilitarà un torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Aquest torn començarà
mitja hora abans de l’inici de la sessió plenària i tindrà una durada limitada de 30 minuts. 

2. Les preguntes per escrit s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una setmana abans
de la data de celebració del Ple. En cas que el nombre de preguntes faci impossible que totes
puguin  ser  respostes  en  el  torn  de  precs  i  preguntes,  correspon  a  la  Junta  de  Portaveus
prioritzar-les en termes d’interès públic i, si cal, ajornar-ne algunes per a una altra sessió. 

3. Les preguntes les pot respondre directament l’Alcaldia o qualsevol altre membre de l’Equip de
Govern en funció  de la  matèria  plantejada.  Les preguntes  plantejades oralment  podran ser
contestades en la sessió següent, sens perjudici que l’Alcaldia o el regidor/a corresponent hi
vulgui  donar  resposta  immediata.  Les  preguntes  formulades  per  escrit  amb  una  setmana
d’antelació o més, hauran d’ésser contestades a la mateixa sessió del Ple. 

4. Qualsevol regidor o regidora dels grups municipals de l’oposició pot intervenir i  participar en
aquest torn de precs i preguntes del públic, si és interpel·lat o interpel·lada directament.

5. La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la pregunta i, 2 minuts per
a  contestar.  Aquesta  limitació  general  no  és  aplicable  en  el  cas  d’assumptes  que,  per  la
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complexitat, rellevància o interès ciutadà comportin l’exigència d’un debat més ampli.

6. Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim dos minuts pels regidors o
regidores afectats.

7. En tot cas,  la Presidència pot exercir  la facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri
suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions.

Article 9. Dret a la consulta popular. 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i inscrits al padró municipal d’habitants tenen dret a
ser consultats directament sobre assumptes de competència municipal i de caràcter local, que siguin
d’especial rellevància per als interessos dels veïns i veïnes, amb excepció dels assumptes relacionats
amb la hisenda local. Els veïns i veïnes del municipi, en exercici del dret que els reconeix l’article 29.6
de l'Estatut d'Autonomia, poden promoure la convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit municipal.

2. Tant per via de referèndum com per altres vies, la consulta popular, no pot consistir mai en matèria
tributària i s’ha de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d’una mateixa consulta es pot
incloure més d’una pregunta. 

3. Les consultes populars es porten a terme d’acord amb la Llei de consultes populars no referendàries i
d’altres formes de participació ciutadana aprovada pel Parlament de Catalunya. Tanmateix, i mentre
no  estigui  vigent  de  manera  completa,  s’apliquen  les  normes  definides  a  l’Annex  II  d’aquest
reglament . 

4. Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies en les consultes populars que es convoquin en el nostre
municipi. 

Article 10. Dret a una política municipal de foment de les associacions

1. Totes les persones tenen dret que l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions per
tal de reforçar el teixit associatiu de la ciutat i per a la promoció d’iniciatives d’interès general. 

2. L’Ajuntament  elaborarà  un  pla  específic  de  foment  i  millora  de  l’associacionisme  a  la  ciutat,  i
desenvoluparà actuacions destinades a reconèixer la seva tasca i els valors que defensen en benefici
del conjunt de la comunitat. Un cop aprovat aquest pla, l’Ajuntament elaborarà de forma anual un
programa d’actuació que reculli les accions per desenvolupar. 

Article 11. Dret a l’accés i utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació
En la mesura de les seves possibilitats i  en el  marc de la cooperació tècnica i  econòmica amb altres
administracions i operadors, l’Ajuntament promou l’accés a les eines comunicacionals, la connexió a les
llars i en facilitarà punts públics d’accés mitjançant la xarxa d’equipaments i oficines municipals. 

Article 12. Dret d’ús d’infraestructures municipals per a reunions

1. Les associacions veïnals,  entitats i  col·lectius ciutadans inscrits  en el  Registre municipal  d’entitats
tenen dret a usar els locals, infraestructures i equipaments de titularitat municipal per a reunir-se,
quan no disposin de locals propis o aquests resultin de capacitat insuficient en general o en casos
concrets. 

2. També tenen dret d’ús de les infraestructures municipals,  els col·lectius de ciutadans i  moviments
socials que, sense estar inscrits al Registre municipal d’entitats, ho sol·licitin puntualment i motivin
l’interès públic de la seva activitat. 

3. L’exercici de l’esmentat dret es facilita en funció de les disponibilitats municipals i, en cas d'haver-hi
diverses peticions coetànies per al mateix lloc i/o data, es resoldran d'acord amb la prioritat en la
presentació. 

Article 13. Dret d’intervenció en els consells sectorials i territorials

1. Totes les persones, així com les entitats i  associacions inscrites en el Registre municipal d’entitats
tenen dret a participar en els òrgans dels consells sectorials i en consells territorials  i en el Consell de
Ciutat, en la proporció i representació que estableix aquest Reglament. 

2. Les sessions  dels  consells  territorials  i  sectorials  tenen  caràcter  públic  i,  al  final  de  cada  sessió
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ordinària, hi haurà un torn de prec i preguntes en què podrà participar el públic. 

Article 14. Promoció efectiva dels drets de participació 

1. L’Ajuntament promou l’exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en aquest capítol.

2. D’acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular, els pot exercir
qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte a l’activitat de l’Ajuntament. 

3. En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament fomenta l’associacionisme de les persones i dels grups
que es troben en pitjor situació d’interlocució social i en garantirà la participació. 

Art 15. La protecció de dades personals 

L’Ajuntament garanteix que tots els processos d’informació i participació municipals facin un ús adequat i
legal de les dades personals de les persones participants. 

CAPÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

Secció primera. Sistemes d’informació i comunicació 

Article 16. L’Oficina d’Atenció Ciutadana

1. L'Oficina d'Atenció Ciutadana és el servei municipal que atén i facilita les peticions i consultes sobre
informació municipal,  així  com la  tramitació de les  demandes,  reclamacions i  suggeriments  de la
ciutadania, per mitjà dels canals presencial,  telefònic i/o telemàtic.  En aquest sentit, es dota dels
mitjans tecnològics, d'organització, coordinació interna i formació i reciclatge del personal municipal
adients per garantir una resposta àgil i eficaç envers la ciutadania. 

2. L'oficina  d’Atenció  Ciutadana  té  la  funció  d’informació  bàsica  sobre  serveis  i  tràmits  municipals,
registre  administratiu,  tramitació  i  gestió  de peticions,  reclamacions,  suggeriments  i  procediments
administratius establerts. 

3. Les tasques d’aquesta oficina estan assignades a la unitat del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Àrea de
Serveis a les Persones. 

4. Els terminis de resposta a les sol·licituds així com els altres aspectes de tramitació dels procediments
municipals,  es regeixen per la carta de serveis de l’Ajuntament. 

Article 17. La pàgina web municipal

1. L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una pàgina web amb informació de les actuacions
d’interès general, de les actes del Ple municipal, dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local
i de l’agenda d’activitats més rellevants. 

2. La informació de la pàgina web té el màxim detall possible i s’estructura per facilitar la consulta per
part  de  qualsevol  persona.  Igualment  es  poden fer  consultes  i  realitzar  els  tràmits  administratius
mitjançant els procediments que s’hi estableixen. S’hi impulsarà un espai de participació ciutadana on
es puguin presentar idees, opinions i suggeriments.

Article 18. Els mitjans d’informació locals

1. L’Ajuntament  promou i  manté  l’edició  de publicacions  escrites  o  digitals  per  tal  de  transmetre  la
informació a la ciutadania i en facilita la més amplia difusió per tot el municipi.

2.  En  la  mesura  de la  capacitat  econòmica i  tècnica,  l’Ajuntament  promou espais  a la  ràdio  i/o  la
televisió locals, o en altres mitjans al seu abast, en els quals es poden fer debats i formular consultes
als responsables polítics sobre les qüestions de competència municipal i d’interès local. S'hi inclou les
opinions dels diferents agents socials i es fa difusió dels actes i processos de participació ciutadana
que es produeixen.

3.  L’Ajuntament promou  la  creació  d’espais  a  la  ciutat  per  a  la  instal·lació  de  cartelleres,  panells,
banderoles  i  d’altres  mitjans  que,  d’acord  amb les  ordenances  municipals  reguladores  d’aquesta
activitat,  permetin  fer  publicitat  de  les  activitats  d’interès  local  que  realitzen  els  diferents  agents
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socials del municipi. 

Article 19. Guia de tràmits

1. L’Ajuntament mantindrà actualitzada una guia de tràmits municipals que es publicarà a la pàgina web
municipal i serà accessible a tota la ciutadania, per millorar la informació ciutadana i la realització de
qualsevol actuació administrativa. 

2. L’Ajuntament promourà l’actualització i  manteniment  d’una carta de serveis,  amb les adequacions
organitzatives necessàries per avançar en la qualitat del servei. En el termini màxim d’un any des de
l’aprovació definitiva d’aquest reglament, l’Ajuntament haurà de disposar d’una carta que inclogui tot
els serveis municipals.

Article 20. Ampliació dels terminis en els procediments administratius

Per facilitar l’accés als expedients administratius i poder exercir eficaçment el dret d’informació i proposta,
en cas d'especial transcendència, es poden ampliar els terminis previstos a les normes reguladores del
procediment administratiu, mitjançant acord de l’òrgan competent. 

Article 21. Sistema d ’informació i comunicació ciutadana

1. L’Ajuntament  promourà  l’elaboració  d’un  pla  d’actuació  per  facilitar  i  millorar  els  sistemes
d’informació, comunicació i consulta dins l’àmbit de les seves competències. 

2. El  sistema  d’informació  municipal  s’adaptarà  en  cada  moment  a  la  clàusula  de  progrés  tècnic  i
incorporarà aquelles modificacions que l’experiència pràctica faci  aconsellables  per  tal  d’assolir  la
màxima efectivitat i rendibilitat social. 

Article 22. Foment de les noves tecnologies de la informació

L’Ajuntament  promourà  l’ús  de les  noves tecnologies  de la  informació  per  tal  de  facilitar  i  millorar  la
comunicació,  interrelació  i  participació  de  la  ciutadania,  les  entitats  i  altres  agents  socials  en  els
assumptes públics i haurà de tenir presència en les principals xarxes socials, mitjançant compte oficial
propi.

Secció segona. L’audiència pública

Article 23. L’audiència pública

1. És la trobada en una data determinada dels i de les responsables municipals amb la ciutadania per tal
de donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació i recollir-ne.

2. L’alcalde o alcaldessa ha de convocar aquesta audiència pública, com a mínim, una vegada l’any, per
tal  de  presentar  el  pressupost  i  les  ordenances  municipals.  Presideix  les  sessions  l’alcalde  o
l’alcaldessa, qui pot delegar en un regidor o regidora. Actuarà com a secretari per tal d’aixecar acta de
la sessió, si s’escau, el de la Corporació o persona en qui delegui. A les convocatòries d’audiència
pública, hi poden assistir tots els membres del Consistori.

3. També es poden convocar les audiències públiques que siguin necessàries al llarg de l’any a iniciativa
municipal o a proposta de: 

a) Els veïns i veïnes de forma individual, en un nombre no inferior al 2% de les persones inscrites al
cens electoral. 

b) Un nombre d’associacions o grups no inferior al 10% dels inscrits al Registre municipal d’entitats
que acreditin, individualment o conjuntament, que tenen més de 1.000 socis. 

c) El Consell de Ciutat, els consells sectorials o territorials, sempre que l’acord s’hagi adoptat per
consens. 

d) L’alcalde o l’alcaldessa. 
e) El Ple de l’Ajuntament pot convocar els ciutadans i ciutadanes en audiència pública per pròpia

iniciativa, sempre que ho consideri convenient.

4. Les sol·licituds de sessions han d’adreçar-se per escrit a l’alcalde o alcaldessa, assenyalant el tema
per tractar, amb la documentació acreditativa pertinent adjunta. L’alcalde o alcaldessa ha de procedir
a de convocar la sessió, en un termini màxim d’un mes, sempre que no n’hi hagi un altra de prevista
per la mateixa temàtica.

5. El funcionament de les sessions és el següent: 1r) Intervenció per part de la persona ponent del tema

   - Pàg. 48 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

per tractar. 2n) Intervenció i posicionament del o de la responsable polític municipal. 3r) Intervenció de
les persones assistents durant un màxim de 2 minuts per persona, temps que es podrà escurçar en
funció del nombre de persones que vulguin parlar, tenint en compte una durada màxima de dues
hores la sessió. 4t) Rèplica del o de la responsable polític, si s’escau. 5è) Definició de les conclusions.

6. L’àmbit de la convocatòria i, conseqüentment, de la iniciativa per convocar-la, es pot referir a un barri o
sector diferenciat del terme municipal.  En aquest cas, la capacitat per fer la convocatòria s’ha de
considerar respecte a l’àmbit territorial concret.

Secció tercera. Les entitats ciutadanes 
Article 24. El Registre Municipal d’Entitats. 

1. És el registre administratiu en què s’inscriuen les associacions i fundacions sense finalitat de lucre que
tinguin l'àmbit d’actuació principal a la ciutat i/o una seu pròpia al municipi. 

2. El registre té un caràcter públic i la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats
existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, amb l’objectiu de fer una efectiva
activitat classificatòria i afavorir el foment de l’associacionisme entre la ciutadania. 

3. El manteniment actualitzat de les dades del Registre Municipal d’Entitats el portarà la unitat del Servei
d’Atenció  Ciutadana  de  l’Àrea  de  Serveis  a  les  Persones  o  la  unitat  orgànica  que  determini
l’organització municipal. 

4. Les inscripcions es fan a sol·licitud de les entitats interessades,  que han d’aportar les dades i els
documents següents: 

- Formulari d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats. 
- Estatuts 
- Número  d’inscripció  en  el  Registre  General  d’Associacions  o  Fundacions  de  la  Generalitat  de

Catalunya i en altres registres públics. 
- Domicili social 
- Nombre de socis 
- Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius 
- Logotip 
- Pla anual d’actuacions

5. En cas que el  domicili  social  que figuri  als  estatuts  o  al  formulari  d’inscripció  no  correspongui  a
Tortosa, cal que l’associació o fundació acrediti  que té a la ciutat un àmbit d’actuació amb entitat
pròpia, o bé a través d’una divisió organitzativa o d’activitats específiques i periòdiques. 

6. L’Ajuntament  notificarà  la  inscripció  a l'entitat  en el  termini  de  30 dies  des de la  recepció  de la
sol·licitud d’inscripció acompanyada de les dades esmentades. A partir d’aquest moment, es considera
donada d’alta a tots els efectes. Aquest termini s’interromp en cas que es detecti alguna mancança o
deficiència en la documentació aportada. Aquesta mancança o deficiència pot ser esmenada en el
termini  màxim  de  10  dies.  Transcorregut  aquest  sense  que  s’hagi  produït  l'esmena  de  manera
correcta, s’entendrà per desistit el procediment.

7. Les modificacions de dades hi han de ser comunicades per l’entitat tan bon punt es produeixin. Quan
l’Ajuntament ho requereixi, les entitats han d'aportar al Registre general, l’actualització pertinent sobre
els canvis o modificació de dades, estatuts i membres de la junta directiva, així com el nombre de
socis a 31 de desembre.

8. D'ofici l'Ajuntament pot donar de baixa del Registre d’Entitats, les associacions o fundacions que  no
hagin notificat les modificacions de les dades registrades, si se’ls hi ha requerit, i no donin compliment
a aquest requeriment en el termini  màxim de sis mesos.

Article 25. Centre de recursos per a les entitats

1. L’Ajuntament posarà a disposició de les entitats, associacions i fundacions sense finallitat de lucre del
municipi  un centre de recursos per tal  de facilitar suport  a la seva tasca, en forma d’informació i
assessorament, cessió d’espais i formació. L’oficina ajudarà a difondre les entitats del municipi i la
seva activitat entre la població, per tal de promoure el creixement del moviment associatiu. 

2. L’Ajuntament oferirà un portal municipal a Internet per a les entitats del municipi, per tal de promoure
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la presència a la xarxa del moviment associatiu. Així mateix, facilitarà la creació d’espais web vinculats
al portal per a les entitats amb seu a Tortosa.

Article 26. Mitjans municipals al servei de les entitats

Dins de les seves possibilitats materials i funcionals l’Ajuntament ha de facilitar suport tècnic, material i
econòmic a les entitats, regint-se pels criteris de respecte a l’autonomia i d’afavoriment de la fortalesa del
teixit associatiu. Les entitats hauran de justificar documentalment la destinació d’aquests ajuts. 

Article 27. Ús dels equipaments municipals

1. Els equipaments cívics, socials, culturals i esportius de l’Ajuntament poden ser utilitzats temporalment
per part de les entitats de manera continuada o puntual. 

2. Pel bé de l’autonomia de les entitats, per afavorir els inicis de les noves i pel màxim aprofitament dels
equipaments municipals, l’autorització d’ús continu tindrà caràcter temporal determinat i, quan calgui,
podrà prorrogar-se. Per les mateixes raons, es reduirà al mínim l’ús privatiu d’espais i se’n fomentarà
tant com sigui possible l’ús compartit. 

Article 28. Suport econòmic i d’altres recursos municipals per a les entitats

Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats que acreditin la realització d’activitats poden acudir a
les convocatòries públiques de l’Ajuntament per sol·licitar subvencions i altres ajuts, sempre que s’ajustin
als criteris i determinacions corresponents. 

Secció quarta. Sistema de defensa i protecció dels drets ciutadans

Article 29. Sistema de defensa de la ciutadania

1. En el marc de les competències del govern local, els drets reconeguts a la Constitució, a l’Estatut i a
les lleis i  en aquest  Reglament,  tenen especial  protecció per part  de l’Ajuntament,  que exigirà les
responsabilitats adients al personal i a les autoritats municipals que no els respectin o en vulnerin
l'exercici. 

2. L’Oficina d’Atenció Ciutadana, o la unitat que en presti les funcions, té la possibilitat de reunir-se amb
els i les responsables polítics i tècnics, per tractar temes de la seva competència. L'oficina  i la figura
del Defensor de la Ciutadania, són les peces que conformen aquest sistema de defensa i protecció
dels drets, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. 

3. L’Ajuntament  regula,  d’acord amb la llei,  el  funcionament d’aquests  òrgans,  unitats o instruments
nuclears del sistema de defensa de la ciutadania en el municipi. 

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 

Article 30. Caràcter dels òrgans de participació

1. Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d’informe, de formulació de propostes i
suggeriments i, tal com estableix la legislació bàsica estatal en matèria de règim local, no es poden
menystenir o limitar de cap manera les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius
regulats per la llei. 

2. La creació d’aquests òrgans l’haurà d’acordar el Ple municipal amb el quòrum de majoria absoluta. 

Secció primera. El Consell de Ciutat

Article 31. El Consell de Ciutat

1. És  el  màxim  òrgan  consultiu  i  de  participació,  on  representants  de  la  ciutadania  debaten  amb
responsables polítics i tècnics i tècniques municipals els assumptes públics de la ciutat. 

2. Les  seves  funcions  principals  són  debatre  els  plans  d’actuació  generals,  canalitzar  queixes  i
suggeriments, emetre informes,  promoure estudis i  fer  propostes en matèria  de desenvolupament
econòmic  local,  planificació  estratègica  de  la  ciutat  i  grans  projectes  urbans.  A  títol  orientatiu,
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s’assenyalen específicament les funcions següents: 

a) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin demanats per l’alcalde o alcaldessa, pel Ple o
per un consell municipal de participació. 

b) Conèixer i debatre el pla d’actuació municipal, les ordenances i altres disposicions de caràcter
general. 

c) Proposar l’aprovació de disposicions de caràcter general, que seguiran els tràmits establerts a
l’article 5 d'aquest reglament.

d) Assessorar el govern municipal respecte a les grans línies de la política i la gestió municipals.
e) Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de l'execució.
f) Proposar la realització d’audiències públiques d’àmbit de ciutat o sectorial.
g) Proposar la convocatòria de processos participatius en temes concrets.
h) Proposar la convocatòria de consultes populars o la convocatòria de consells ciutadans.
i) Proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès per a la ciutat i promoure el debat sobre

els resultats.
j) Avaluar el desenvolupament dels projectes de ciutat. 

Article 32. Composició del Consell de Ciutat 

1. Serà presidit per l’alcalde o alcaldessa, o persona en qui delegui. 

La resta de membres del Consell de Ciutat seran : 

a) Un/a  representant  de  cada  consell  sectorial  i  territorial,  que  no  podrà  ser  membre  de  la
Corporació. 

b) Un regidor o regidora en representació de cada un dels grups municipals. 
c) Fins  a  5  persones  en  representació  de  les  organitzacions  socials,  sindicals,  professionals  i

empresarials  més representatives de la ciutat,  nomenades pel  Ple,  a proposta pròpia o d'un
consell de participació. 

d) Fins a 5 persones en representació de les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats,
escollides per aquestes, mitjançant el procediment que es determini. 

e) Fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcalde o alcaldessa. 
f) Fins a 5 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16

anys empadronades en aquest municipi. 

El vice-president o vice-presidenta serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci a l’inici del
mandat corporatiu entre les persones que en són membres i no són representants de l’Ajuntament ni
de qualsevol altra administració pública. 

Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, qualsevol regidor o regidora i el personal tècnic convocat
per l’alcalde o alcaldessa. 

2. En l’acord de creació d’aquest òrgan el Ple de l’Ajuntament, podrà fixar el nombre màxim de membres i
la composició d’aquest Consell en funció de la representació efectiva al municipi. En tot cas, caldrà
ajustar-la  als  apartats  de  representació  establerts  en  aquest  precepte  i,  com  a  mínim,  els  que
estableixin les normes de règim local. 

Article 33. Funcionament del Consell de Ciutat 

1. El Consell de Ciutat s'ha de reunir com a mínim un cop a l’any, en sessió ordinària, i extraordinària
tantes  vegades  com  sigui  convocat  per  l’alcalde  o  alcaldessa  o  sol·licitat  per  un  terç  dels  seus
membres.

2. Es podrà crear una Comissió Permanent, determinant-ne la composició i funcions, així com la grups de
treball  i  comissions tècniques que apleguin responsables dels serveis públics de la ciutat que són
competència municipal i d’altres administracions. 

3. En el desenvolupament de les reunions es promourà la utilització de metodologies que garanteixin el
debat i la participació de tots els membres de manera àgil i eficaç. 

4. El Consell de Ciutat s'ha de ser renovar a l’inici de cada mandat. 

5. Cada any, el Consell de Ciutat ha de debatre i aprovar un informe sobre les actuacions realitzades
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durant el període i en proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramès al Ple de l
’Ajuntament. 

6. S’ha d'aixecar acta de les reunions per part de la persona que exerceixi les funcions de secretaria, que
serà nomenada a proposta del president o presidenta.  

Secció segona. Els consells territorials 

Article 34. Els consells de barri i els consells de poble 

1. Són òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels quals es dota l’Ajuntament de Tortosa
per assessorar-se i rebre propostes de la ciutadania respecte al funcionament del barri, del poble i del
municipi. 

2. Els consells de barri o de poble aborden diferents objectius i esdevenen essencials per aproximar la
gestió  municipal  a  la  ciutadania.  Les  funcions  bàsiques  d’aquests  òrgans  permeten  la  màxima
participació dels veïns i veïnes, de col·lectius i entitats dins l’activitat pública i, especialment dins el
barri o poble, facilitar la més àmplia informació i publicitat sobre les seves activitats i acords, garantir
els drets i els deures dels veïns i veïnes i fomentar l’associacionisme. 

3. Es crearan consells de poble als Reguers i Vinallop. La resta de pobles del municipi, pel fet de tenir
estatuts d’entitat municipal descentralitzada, ja disposen d’òrgans propis de participació ciutadana.

Article 35. Composició i funcionament dels consells de barri o de poble

1. El consell de barri o de poble el formen els següents membres: 

− La presidència del consell de barri l'exercirà el regidor o regidora del barri i la del poble pel/la
representant personal de l’alcaldia al poble. 

− El  vice-president  o  vice-presidenta  ha  de ser  un ciutadà o  ciutadana de consens,  vinculat  o
vinculada  a  la  vida  social  o  associativa  del  barri  o  del  poble,  i  el  nomena  el  president  o
presidenta. 

− Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal. 
− Fins a un màxim de 3 representants de les entitats i associacions de veïns i veïnes del barri o del

poble  que  constin  inscrites  al  Registre  municipal  d’entitats,  escollides  per  elles  mateixes
mitjançant el procediment que es determini. 

2. També poden participar a les sessions del Consell  els veïns i veïnes del barri o del poble, que ho
sol·licitin per escrit, amb 7 dies d’antelació, amb la finalitat de presentar-hi alguna proposta. També
poden participar-hi, els tècnics o tècniques municipals o d'altres administracions, i experts, quan ho
requereixin els temes que  s'hi tractin.

3. L’alcalde o alcaldessa hi podrà participar, amb veu i vot, sempre que ho cregui oportú. 

Article 36. Funcions

Les seves funcions són:

a) A iniciativa pròpia o de l'Ajuntament informar, sobre les propostes municipals que afectin el barri
o al poble i sobre els projectes d’interès global de ciutat. 

b) Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten. 
c) Fer propostes de noves actuacions a l’Ajuntament. 
d) Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès. 
e) Proposar la realització d’audiència pública. 
f) Proposar les inversions que cal fer al  barri  o al  poble per tal que es tingui en compte en el

moment d’elaborar els pressupostos municipals. 
g) Fomentar la coordinació entre els veïns i veïnes i les associacions i entitats del barri o del poble i

entre aquests i l’Ajuntament. 
h) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis,  els

organismes públics municipals i les necessitats del barri o del poble.
i) Supervisar el funcionament dels equipaments públics. 
j) Crear comissions de treball per fer seguiment i consulta dels temes de competència i interès per

al barri o el poble. 
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k) Fer propostes per a l'elaboració de les polítiques culturals, esportives, juvenils, de gent gran. 
l) Posicionar-se en els temes territorials o temàtics que desenvolupin altres administracions i que

tinguin repercussió en el barri o al poble. 
m) Facilitar mecanismes de participació i consulta dels ciutadans i ciutadanes del barri o del poble. 
n) Designar els seus representants al Consell de Ciutat. A l’inici de cada mandat, un cop constituït

el consell, aquest ha de designar per consens un representant per consens. 

Article 37. Àmbit d’actuació i desenvolupament de les sessions dels consells de barri o de poble

1. Hi haurà un consell en cadascun dels barris de la ciutat que es determini i un consell de poble als
Reguers i a Vinallop.  

2. Els Consells Territorials hauran de ser renovats a l’inici de cada mandat.

3. Les sessions les convoca públicament l’alcalde o alcaldessa o el president o presidenta del Consell. 

4. El Consell celebra almenys una sessió ordinària cada sis mesos i extraordinària, si la Presidència creu
necessari de convocar-la o quan ho demanin un terç dels membres. En aquest cas, la celebració de la
sessió no podrà diferir-se més de 15 dies. 

5. Cada any el Consell Territorial debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el
període i en proposarà iniciatives per millorar-les

6. Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives, les propostes que en
sorgeixin hauran de ser aprovades per consens. 

7. El Consell ha de nomenar un secretari o secretària, a proposta del president o presidenta. 

Secció tercera. Els consells sectorials 

Article 38. Els consells sectorials. 

1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets
d’interès per a la ciutat com ara: l’escola, la cultura, l’esport, el medi ambient, les dones, la gent gran,
les persones amb discapacitat, els serveis socials, la convivència, la cooperació, la solidaritat i altres
similars. Aquests consells tenen caràcter consultiu. 

2. Els consells sectorials han d’esdevenir elements clau de la participació de la ciutadania en els afers
públics. Entesos així,  les diferents àrees municipals han d’impulsar i coordinar el seu treball i  han
d’evitar, en tot moment, considerar-los òrgans merament formals.

3. Es  poden  constituir a  proposta  de  l’alcalde  o  alcaldessa  o  de  més  d’un  50%  de  les  entitats,
associacions  inscrites  al  Registre  municipal  d’entitats,  l’activitat  principal  de  les  quals  estigui
classificada dins del sector en concret. 

Article 39. Composició i funcionament

1. Els presideix l’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui. 

2. En formaran part: 

a) Fins a 4 persones representants de les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats, que
tinguin  l'activitat  principal  en  el  corresponent  àmbit  material  o  sectorial,  i  que  manifestin
mitjançant acord de l'assemblea corresponent la voluntat de formar-ne part:  les han d'escollir
les mateixes entitats, mitjançant el procediment que es determini. 

b) Un/a representant designat lliurement per cada grup municipal. 
c) Fins  a 4  persones  d’especial  rellevància i  representació  de l’àmbit  sectorial  proposades  per

l’alcalde o alcaldessa o per qualsevol membre del Consell, i aprovades per aquest. 
d) També podran formar-ne part, a proposta del mateix consell  o del president o presidenta, els

representants d’altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el sector
què es tracti. 

3. El vice-president o vice-presidenta serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci a l’inici del
mandat corporatiu entre les persones que en són membres i no són representants de l’Ajuntament ni
de qualsevol altra administració pública.
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Article 40. Funcions

Les seves funcions són:

a) Informar, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals que afectin el sector
de què es tracti i dels projectes d’interès global de ciutat. 

b) Formular propostes per a resoldre els problemes afecten el sector. 
c) Fer propostes de noves actuacions a l’Ajuntament. 
d) Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès. 
e) Proposar la realització d’audiència pública.  
f) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis,  els

organismes públics municipals i les necessitats de la ciutat, respecte al sector de què es tracti.
g) Supervisar el funcionament dels equipaments i serveis públics amb referència al sector. 
h) Crear comissions de treball per fer seguiment i consulta dels temes de competència i interès per

al sector. 
i) Fer propostes per a l'elaboració de les polítiques relacionades amb el sector. 
j) Posicionar-se  en  els  temes  temàtics  que  desenvolupin  altres  administracions  i  que  tinguin

repercussió en el sector. 
k) Facilitar  mecanismes de participació i  consulta als ciutadans i  ciutadanes amb referència al

sector. 

Article 41. Funcionament i desenvolupament de les sessions

1. L’Ajuntament,  en  l’acord  de  creació  de  cada  consell  sectorial,  pot  fixar-ne  el  nombre  màxim  i  la
composició en funció de la representació efectiva al municipi, ajustant-la als apartats de representació
establerts en aquest precepte i com a mínim en els que estableixin les normes de règim local. 

2. Les sessions  les  convoca públicament  l’alcalde o  alcaldessa o  el  president  o  presidenta  de cada
consell. 

3. Els consells sectorials es reuniran com a mínim un cop cada sis mesos, en sessió ordinària, i tantes
vegades com siguin convocats per l’alcalde o alcaldessa o president o presidenta, o per un terç del
nombre total dels membres, en sessió extraordinària. En aquest cas, la celebració de la sessió no
podrà diferir-se més de 15 dies

4. Els consells sectorials han de ser renovats a l’inici de cada mandat. 

5. Cada any el Consell  ha de debatre i aprovar un informe sobre les actuacions realitzades durant el
període i en proposarà iniciatives per millorar-les

6. Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives, les propostes que en
sorgeixin hauran de ser aprovades per consens. 

7. Es nomenarà un secretari o secretaria, a proposta del president o presidenta. 

8. L’Ajuntament,  en la  mesura  de  les  seves  possibilitats,  dotarà  els  consells  amb  el  suport  tècnic
necessari per poder dur a terme les seves funcions amb garanties d’eficàcia i eficiència.

Secció quarta. Comissions específiques

Article 42. Comissions específiques

El Consell de Ciutat, els consells de barri, de poble o els consells sectorials, així com l’alcalde o alcaldessa,
podran promoure la constitució de comissions de treball específiques per intervenir en temes concrets que
es  caracteritzin  per  tenir  una  durada  determinada  en  el  temps:  la  composició  l'establirà  l'acord  de
constitució. 

CAPÍTOL IV. FOMENT DE LES METODOLOGIES PARTICIPATIVES

Article 43. Definició del procés participatiu

D'acord  amb  aquest  Reglament,  s’entén  per  procés  participatiu  aquell  que  de  manera  integral
contempla les fases següents: 

a) Fase d’informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania afectada la matèria o
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projecte sobre el qual es vol demanar la participació, fent servir els mitjans adients. 
b) Fase de consulta i debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades es

promou el diagnòstic, el debat i les propostes de la ciutadania. 
c) Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i  al conjunt de la

ciutadania el resultat del procés.

Article 44.- Utilització de metodologies participatives

Cada any es podrà preveure, a proposta de l’alcalde o alcaldessa o del Consell de Ciutat, quins projectes
s’impulsaran  mitjançant  aquestes  metodologies  i  es  recolliran  les  experiències  en  una  memòria
d’avaluació d’aquests processos.

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. L’Ajuntament promourà l’elaboració d’una carta ciutadana, que integraran les diferents cartes
de serveis,  que ajudi a clarificar, difondre i utilitzar els mitjans adients per facilitar l'exercici dels drets
ciutadans d’informació, consulta, associació, reunió i participació. 

SEGONA. L’aparició de nous models, experiències o sistemes que afavoreixin la participació ciutadana en
les accions del govern local hi poden ser incorporats, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, si no és que
suposen una modificació d’aquest Reglament.  En aquest cas, cal desplegar  la corresponent tramitació
legal i que l'aprovi el Ple de la Corporació. 

TERCERA.-  L’estructura  organitzativa  i  la  infraestructura  funcional  desconcentrada en l’àmbit  territorial
s’hauran d'adaptar a la clàusula de progrés tècnic. En aquest sentit, per aplicació de les noves tecnologies
de  la  informació  i  comunicació,  es  poden  substituir  les  oficines  presencials  per  altres  dispositius  o
instal·lacions d’administració telemàtica,  sense que la implementació comporti una disminució dels nivells
de suficiència i qualitat prestacional dels serveis públics desconcentrats. 

QUARTA.- En el termini màxim d’un any, des de l’aprovació definitiva d’aquest Reglament, l’Ajuntament ha
de disposar d’una carta de serveis municipals

DISPOSICIÓ  TRANSITÒRIA  ÚNICA.- Els  consells  de  participació  previstos  en  aquest  Reglament  han  de
constituir-se en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva d'aquest. Aquest termini també
serà  aplicable  per  a  l’adequació  als  requisits,  característiques  i  condicions  d’aquest  Reglament,  dels
consells de participació ja en funcionament en el moment de l’entrada en vigor del reglament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA.- Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior
rang que s'oposin a allò que estableix aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.- Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la completa publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

ANNEX I – REGLAMENT MARC DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ

Apartat 1. Naturalesa 

1. Els consells  de participació tenen caràcter  consultiu,  podran emetre informes facultatius,  formular
propostes i suggeriments i realitzar un seguiment de la gestió municipal. 

2. Aquests consells tenen un caràcter consultiu i no vinculant, però el Govern municipal es compromet a
estudiar-ne les propostes, a valorar-les i, en cas que no siguin acceptades justificar-ne el motiu i donar-
ne compte en el si dels consells. Per tal de poder tenir en compte aquestes propostes els consells
poden emetre posicionaments a través de l’acta de la sessió en la qual s’ha tractat el tema específic. 

Apartat 2. El Consell de Ciutat 

1. El Consell de Ciutat, com a Consell de consells, és l’òrgan de participació i de consulta de caràcter
global amb l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat.
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2. Els objectius fonamentals del Consell de Ciutat són:

- Assessorar l’Ajuntament en definició de les grans línies de la política i els grans projectes de ciutat.
- Debatre  i  valorar  les  conclusions  dels  estudis  i  treballs  sobre  temes  estratègics  que  hagi

encarregat l’Ajuntament. 
- Sol·licitar  l’activació  de  qualsevol  dels  mecanismes  de  participació  previstos  al  Reglament  de

participació ciutadana, i impulsar nous processos participatius. 
- Estudiar, debatre i informar les propostes que li plantegin els consells territorials o sectorials. 
- Altres temes que li siguin encomanats per l’alcalde o alcaldessa o el Ple de l’Ajuntament.

3. Les funcions i la composició son les defineix  l’articulat del Reglament.

Apartat 3. Els consells territorials 

1. Els  consells  territorials  són  un  espai  de  relació  dels  veïns  i  veïnes,  entitats  i   organitzacions,  on
s’afavoreix l’intercanvi d’informació, el debat i la participació de la ciutadania sobre temes que afecten
de forma directa el territori on viuen, treballen o desenvolupen una activitat social, econòmica, cultural,
etc. 

2. El consell  esdevindrà el  màxim òrgan de participació i  de seguiment  de l’actuació municipal en el
territori. 

3. Els objectius fonamentals d’un consell territorial són: 

- Estudiar i avaluar les necessitats del territori i dels seus habitants i fer propostes per a la millora
de les condicions de vida. 

- Promoure la màxima participació de les entitats, organitzacions i ciutadans i ciutadanes en les
activitats que s'hi desenvolupin. 

- Vetllar pel bon funcionament dels serveis i equipaments municipals. 
- Dotar-se amb les eines comunicatives necessàries per donar visibilitat a la tasca quotidiana de les

organitzacions i serveis municipals que hi treballen.

4. Les funcions i la composició son les que defineix l’articulat del Reglament.

Apartat 4. Els consells sectorials

1. Els consells sectorials són espais on exerceixen la participació els diferents agents, sobre les matèries
específiques relacionades amb l’àmbit de l’activitat del sector.

2. Els objectius fonamentals d’un consell sectorial són: 

- Esdevenir  un observatori  permanent  a la Ciutat sobre les necessitats en l’àmbit  de treball  del
consell. 

- Vetllar pel bon funcionament dels equipaments i serveis que treballen en el seu àmbit .
- Ser propositiu en l’àmbit d’actuació del consell a la ciutat. 
- Promoure  la  màxima  participació  de  les  entitats,  organitzacions  i  usuaris  dels  serveis  i

equipaments que treballen en l’àmbit del consell. 
- Dotar-se amb les eines comunicatives necessàries per donar visibilitat a la tasca quotidiana de les

organitzacions i serveis municipals que treballen en aquest àmbit.

3. Les funcions i la composició són les defineix l’articulat del Reglament.

Apartat 5. Funcionament dels òrgans que composen els consells de participació 

1. El  mandat màxim dels membres dels consells  municipals és de quatre anys,  coincidint amb cada
mandat municipal. Malgrat això, els membres podran ser renovats cada mandat.

2. Les  institucions  i/o  organitzacions  als  quals  representen  els  membres  en  podran  nomenar  un
substitut/a per tal d’assistir a les reunions. 

3. Els membres poden ser substituïts abans d'acabar la vigència del seu nomenament. 

4. Per fer efectiva la participació en els consells caldran els nomenaments per escrit del representant i
del seu substitut, en cas que n’hi hagi. 
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Apartat 6. Nomenament, cessament i separació dels membres 

1. Els membres dels consells de participació, titulars i suplents, s'han de nomenar i separats dels seus
càrrecs per decret d’alcaldia, d’acord amb el procediment d’elecció establert per aquest reglament. 

2. Els membres dels consells de participació cessen en el càrrec per les causes següents: 

- Si el grup municipal que els va proposar així ho demana. 
- Si  l’entitat  o  institució que va proposar-ne el  nomenament  així  ho demani  i  proposi  una altra

persona com a representant. 
- Per voluntat pròpia de la persona, expressada en un escrit lliurat a la presidència. 

En aquests casos el grup municipal, l’entitat o la institució haurà de formular una proposta de nou
nomenament en el termini màxim d’un mes a comptar des del moment que informin de la sol·licitud de
baixa.

3. Els membres dels consells de participació seran separats del càrrec i, per tant donats de baixa, per
decret  de  d’alcaldia  en  cas  que  injustificadament  deixin  d’assistir  a  un  mínim  de  tres  sessions
ordinàries del consell (consecutives o no) en el cas dels representants de grups municipals, entitats o
institucions; i a un mínim de quatre sessions ordinàries del consell (consecutives o no) en el cas dels
ciutadans o ciutadanes a títol individual. 

Apartat 7. Organització dels consells de participació

Els consells de participació s’estructuren en els òrgans següents: Plenari i Presidència. 

A petició d’un o més membres del Plenari i/o la Presidència, es valorarà la possibilitat de constituir una o
més comissions de treball. 

Apartat 8. El Plenari 

1. Formaran  part  del  Plenari  el  president  o  presidenta  i  tots  els  membres  establerts  per  aquest
Reglament. 

2. Són  funcions  de  cada  Plenari,  a  banda  de  les  genèriques  corresponents  definides  en  l’articulat
d’aquest Reglament : 

- Demanar informació i  documentació sobre qualsevol  matèria o intervenció que afecti  el  camp
d’actuació del Consell i dels grups o taules de treball.

- Formular  propostes  a  l’Ajuntament  sobre  els  problemes  i  assumptes  administratius  que  els
afectin. 

- Emetre els informes que li siguin demanats per l’Ajuntament o a petició de les entitats del Consell,
sobre matèries de competència municipal relacionades amb l’àmbit de treball.

- Emetre i  formular  propostes i  suggeriments  en relació amb el  funcionament dels serveis i  els
organismes públics municipals. 

- Definir el pla de treball.
- Decidir la creació, els objectius i les finalitats dels grups o taules de treball.
- Decidir la creació, els objectius, finalitats i composició de comissions de treball per tractar temes

concrets del funcionament ordinari del Consell.
- Fer el seguiment del treball quotidià de les comissions de treball i fomentar la transversalitat, la

comunicació i la bona relació entre si. 
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que hi atribueixi el Ple de la Corporació en qualsevol

acord o norma municipal de caràcter general. 
- Qualsevol altra funció inherent a la seva condició i essència que hi atribueixi aquest Reglament o

que hi correspongui de manera genèrica.

3. Si s'ha de votar, els acords es prenen per majoria simple dels membres assistents, i en cas d’empat, el
president o presidenta pot exercir un vot de qualitat. 

Apartat  9. Presidència 

1. Són competències de la Presidència: 

- Convocar les sessions i fixar-ne l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una
quarta part dels membres del Plenari.

- Presidir, suspendre i aixecar les sessions del Plenari, moderar els debats i dirimir els empats amb
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el vot de qualitat, amb l'objectiu de facilitar els acords. 
- Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 
- A iniciativa pròpia o raonada d’una quarta part dels membres del Consell, autoritzar l’assistència

al Plenari i als grups o taules de treball, amb veu però sense vot, de persones de reconeguda
vàlua o coneixements específics, si el tractament d’un tema concret ho fa aconsellable. 

- Trametre els informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals. 
- Coordinar-se amb la resta de presidents i presidentes de consells municipals.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que hi atribueixi el Ple de la Corporació per acord o

norma municipal de caràcter general.
- Les altres funcions inherents a la seva condició i essència que hi atribueixi aquest Reglament, o

que hi correspongui de manera genèrica.

2. El president o presidenta podrà ser substituït pel vice-president o vice-presidenta, en els supòsits de
vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que li impossibiliti l’exercici de les seves
atribucions.

Apartat 10. Comissions de treball

1. El Plenari podrà crear comissions de treball específics amb la funció de realitzar anàlisis, recerques i
propostes sobre temes determinats, i fer el seguiment de projectes i/o accions que portin a terme en
el territori per tal d’enriquir els debats del Consell. El Plenari en determinarà els objectius. 

2. Poden  formar  part  de  les  comissions  de  treball  les  entitats  de  la  ciutat  inscrites  en  el  Registre
municipal d’entitats i que treballin en l’àmbit i/o territori del Consell. Es podrà convidar a participar a
les comissions de treball  persones que per  la seva trajectòria,  capacitats i/o inquietuds es cregui
pertinent que hi participin i a tècnics i tècniques relacionats amb la matèria objecte de treball de la
comissió  

3. El president o presidenta del Consell pot delegar en un tècnic o tècnica la gestió de les comissions de
treball. 

Apartat 11. La Secretaria 

1. Els consells han de disposar de secretari o secretària.

2. Són funcions de la Secretaria: 

- Assistir amb veu però sense vot a totes les reunions del Plenari i dels grups o taules de treball. 
- Trametre amb prou temps les convocatòries de les sessions i la documentació pertinent sobre els

temes per tractar si n’hi ha, per ordre de la Presidència. 
- Custodiar la documentació del consell. 
- Preparar el despatx dels assumptes, redactar les actes de les sessions, els informes i documents

que es desprenguin del funcionament del consell. 
- Traslladar els acords als seus destinataris, 

Apartat 12. Els i les vocals 

1. Es consideren vocals tots aquells membres del consell i  dels grups o taules de treball que no
exerceixen el càrrec ni de president o presidenta ni de secretari o secretaria ni de tècnic o tècnica
municipal. 

2. Correspon als vocals: 

- Disposar de la convocatòria de la sessió a celebrar, que ha de contenir el corresponent ordre del
dia i la documentació sobre els temes a tractar. 

- Proposar temes per incloure a l’ordre del dia. Aquesta petició caldrà presentar-la per escrit i de
forma raonada a l’atenció del president o presidenta del consell  10 dies naturals abans de la
celebració de la sessió hagin de ser tractats. Els temes que es considerin d’urgència es trametran
fins a 72 hores abans de la sessió. Cosa que  es comunicarà als membres del Consell per correu
electrònic i a l’inici de la sessió. 

- Assistir a les reunions i excusar la no assistència (també del suplent si s’escau).
- Participar en el debat de les sessions. 
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- Exercir el dret al vot i formular el vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius
que el justifiquen.

- Formular suggeriments, propostes, precs i preguntes. 
- Obtenir la informació i documentació necessàries per poder desenvolupar les funcions assignades.
- Fer el traspàs de la convocatòria i de la documentació pertinent al suplent en el supòsit que no

pugui assistir a la sessió. 
- Mantenir puntualment informada l’entitat o institució a la qual representen; sobre els assumptes i

les gestions que tracten o porten a terme en el Consell. 
- Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició. 

3. Els i les vocals no podran atribuir-se les funcions de representació del Consell, tret que expressament
se’ls hagi atorgat per mitjà d'una norma o per acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, pel
mateix consell. 

4. En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan hi hagi alguna causa justificada, els o les  vocals
han de ser substituïts o substituïdes pels  suplents, si n’hi ha. 

5. Les persones designades per raó del seu càrrec, ho seran mentre l’ocupin. 

6. En  el  moment  que  els  membres  dels  consells  faciliten  les  dades  personals  per  formar-ne  part
consenten expressament el  tractament d'aquestes,  per via postal,  telefònica o electrònica amb la
finalitat que l’Ajuntament pugui atendre els objectius establerts per aquest Reglament. De la mateixa
manera, dins l’àmbit de les seves competències i del tractament previst, les cedeixen a la resta de
membres i entitats amb la finalitat de facilitar la informació i la comunicació entre els components del
consell. Aquestes dades de contacte les facilitaran els membres a la Secretaria del consell. Aquestes
dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Tortosa amb la finalitat de
dur a terme l’adequada gestió de les comunicacions en relació amb la pertinença al Consell,  i en
relació amb activitats institucionals de l’Ajuntament vinculades a aquests consells.

Apartat  13.  Funcionament  de  les  sessions  del  Plenari  i  dels  grups  o  taules  de  treball  dels  consells
territorials i sectorials

El funcionament i desenvolupament de les sessions dels consells el defineix l’articulat d’aquest Reglament.

Apartat 14. Convocatòries i sessions

1. Les sessions del Plenari i dels grups i taules de treball creats en el si dels consells de participació
tenen caràcter públic.

2. La convocatòria i l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari i dels grups o taules de treball es
tanca i notifica com a mínim 7 dies naturals abans de la sessió. 

3. La convocatòria i l’ordre del dia de les sessions extraordinàries del Plenari i dels grups o taules de
treball es tanca i notifica com a mínim 36 hores abans de la sessió. 

4. La convocatòria s'emet per escrit i amb constatació expressa de l’ordre del dia. La convocatòria es fa
mitjançant correu electrònic, excepte per als vocals que no en disposin i que sol·licitin formalment la
documentació en paper.  De la mateixa manera la convocatòria i  l'ordre del dia de les sessions es
publica al web corporatiu de l’Ajuntament de Tortosa. 

5. Per a la vàlida constitució del Plenari, amb l'efecte de la celebració de les sessions, es requereix la
presència del president o presidenta i del secretari o secretària, o de qui legalment els substitueixen, i
de la meitat més un de la resta dels membres en primera convocatòria. La segona convocatòria tindrà
lloc un cop transcorreguts 15 minuts des de la primera, però  si amb tot això no s'assoleixi un quòrum
d’una tercera part dels membres, la sessió queda anul·lada de facto. 

6. En el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de celebració, els acords
adoptats a les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots els membres de
l’òrgan i publicar íntegrament a la pàgina web municipal, amb la finalitat de garantir el lliure accés per
part dels ciutadans i ciutadanes, sense perjudici que s'hi faci constar les modificacions posteriors que
puguin resultar de l’aprovació definitiva de l’acta.
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Apartat 15. Normativa supletòria aplicable 
Quant  al  funcionament,  els  consells  de  participació  es  regiran,  per  a  tot  allò  que  no  preveu  aquest
Reglament, d'acord amb la normativa dels articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i dels articles 13 a 20
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, així com per la normativa sectorial vigent que els hi pugui ser d’aplicació. 

ANNEX II – NORMES ADDICIONALS REGULADORES DE LES CONSULTES POPULARS

Apartat 1. Promoció de la convocatòria per iniciativa ciutadana.

La convocatòria d’una consulta popular la poden promoure persones físiques o jurídiques, de conformitat
amb  els  requisits  que  estableix  la  Llei  10/2014,  del  26  de  setembre,  de  consultes  populars  no
referendàries i altres formes de participació ciutadana.

Apartat 2. Comissió promotora
1. La comissió promotora de la iniciativa pot estar formada per una o més entitats amb personalitat

jurídica pròpia, sense finalitat de lucre, o per un mínim de tres persones físiques que compleixin els
requisits establerts per poder-hi participar.

2. En cap cas no poden formar part de la comissió promotora:

- Els diputats o diputades al Parlament de Catalunya.
- Els membres electes de corporacions locals.
- Els diputats, diputades, senadors o senadores a les Corts Generals. 
- Els diputats o diputades al Parlament Europeu.
- Les  persones  que  incorrin  en  alguna  de  les  causes  d’inelegibilitat  o  d’incompatibilitat  que la

legislació vigent estableix per als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions catalanes.
- Els membres del Govern.

Apartat 3. Iniciativa

1. La sol·licitud de la iniciativa s’ha d’adreçar a l’alcalde o alcaldessa.

2. La sol·licitud d’iniciativa ha d’adjuntar aquests documents:

- El text que es proposa sotmetre a consulta.
- La llista de les persones cridades a participar en la consulta, les quals s’han de circumscriure a

l’àmbit  territorial  o  sectorial  corresponent,  d’acord  amb el  que  estableix  l’article  5  de  la  Llei
10/2014, del 26 de setembre.

- La proposta de model de full de recollida de signatures, que ha de contenir el text íntegre de la
consulta  i  l’espai  perquè  la  persona  signant  consigni  el  nom,  els  cognoms  i  el  número  de
document nacional d’identitat o número d’identificació d’estrangers.

- Segons el parer de les persones promotores, una memòria explicativa de les raons que aconsellen
la iniciativa per a promoure la consulta popular no referendària.

- La relació dels membres que componen la comissió promotora i de llurs dades personals.
- Si la iniciativa la promouen persones jurídiques, el certificat de l’acord de l’òrgan competent que

ha acordat de presentar-la.

3. En un termini de tres mesos, l’òrgan competent ha de comunicar a la comissió promotora signant de la
iniciativa l'admissió a tràmit i la validació del full de recollida de signatures, o la inadmissió a tràmit. En
el  cas  d’inadmissió  a  tràmit,  la  resolució  ha  d’ésser  motivada  i  es  pot  recórrer  contra  aquesta
resolució.

4. Són causes d’inadmissibilitat de la sol·licitud d’iniciativa:

- Que l’objecte de la consulta no s’ajusti al que estableix aquest reglament o la Llei 10/2014, del 26
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de setembre.
- Que la documentació presentada pels promotors de la iniciativa no compleixi algun dels requisits

que estableix el segon punt d’aquest apartat.
- Que  reprodueixi  una  altra  iniciativa  de  consulta  popular  no  referendària  de  contingut  igual  o

substancialment equivalent presentada en els períodes a què fa referència l’apartat 9 d’aquest
annex.

- Que hagi estat presentada en els períodes a què fa referència l’apartat 9 d’aquest annex.
- Que els cridats a participar no corresponguin a l’àmbit territorial o sectorial de la consulta.

Apartat 4. Signants de la iniciativa
Poden ésser signants de la iniciativa les persones proposades per a ésser cridades a participar.

Apartat 5. Signatures de suport

Per a demanar una consulta popular no referendària cal que ho facin un 5% de les persones cridades a
participar, amb un mínim de 2.000 signatures.

Apartat 6. Recollida de signatures

1. La recollida de signatures s’ha de fer amb fulls editats d'acord amb el model aprovat per l’Ajuntament.

2. En cada imprès de recollida de signatures hi ha de figurar, de manera clarament comprensible, una
clàusula informativa sobre la finalitat de la recollida i la resta de requisits exigits per la normativa de
protecció de dades de caràcter personal.

3. Les dades recollides en els impresos de recollida de signatures són confidencials, només es poden
utilitzar amb la finalitat de donar suport a la sol·licitud de la consulta per a la qual s’han recollit i s’han
de destruir un cop transcorregut el termini per a recórrer o, si escau, un cop resolts definitivament els
recursos. Només es poden publicar si les persones signants ho autoritzen expressament.

4. Les signatures s’han d’autenticar de la manera que es determini. En tot cas, la comissió promotora pot
designar fedataris especials perquè autentiquin les signatures, els quals han de tenir més de setze
anys i han de jurar o prometre que les signatures que s’adjunten a la iniciativa són autèntiques. Els
membres  de  la  comissió  promotora  són  responsables  de  l’autenticitat  de  les  signatures,  de  llur
confidencialitat i del tractament adequat de les dades recollides.

5. El termini per a la recollida de signatures és de 60 dies. Els terminis computen a partir de la data de
notificació de l’admissió a tràmit.

Apartat 7. Recompte i validació de les signatures

1. Un  cop  recollit  el  nombre  mínim  de  signatures,  els  fulls  s’han  de  lliurar  a  l’Ajuntament  per  a  la
comprovació de la inscripció en el registre corresponent.

2. L’acreditació de la inscripció s’ha de fer mitjançant un certificat emès pels responsables dels registres
corresponents, de conformitat amb les dades de la darrera actualització disponible i en un termini de 2
mesos a comptar des de la presentació dels fulls de signatures.

Apartat 8. Acceptació o denegació de la sol·licitud de convocatòria

1. Si les signatures validades assoleixen el nombre mínim establert, l’òrgan competent ha de convocar la
consulta demanada en el termini que estableix a la Llei 10/2014, del 26 de setembre, a comptar des
de la resolució de validació de les signatures.

2. La convocatòria de la consulta demanada només es pot denegar, mitjançant una resolució motivada
que s’ha de notificar a la comissió promotora, si el nombre de signatures validades no arriba al mínim
legalment exigible.

3. Correspon a l’Ajuntament decidir sobre la validació de les signatures o la denegació de la consulta
demanada.
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Apartat 9. Períodes durant els quals no es poden promoure ni celebrar consultes populars 

1. Una vegada iniciats els tràmits per a promoure una consulta popular, no se'n poden promoure altres
de contingut igual o substancialment equivalent fins que no hagin transcorregut 2 anys a comptar des
de:

- La celebració de la consulta.

- La finalització del procés de validació i recompte de les signatures en cas de denegació de la
sol·licitud de convocatòria.

- El moment de conclusió del termini de recollida de signatures o el moment en què hagi decaigut la
sol·licitud.

2. No es pot promoure ni celebrar cap consulta popular en els sis mesos anteriors a les eleccions locals
ni en el període comprès entre les eleccions i la constitució de l’ens local.

3. En  el  cas  de  les  propostes  de  consulta  popular  que  estiguin  en  tramitació  en  el  moment  de  la
dissolució de l’ens local, se n’han de suspendre els tràmits subsegüents fins a la constitució del nou
ens local.

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor alcalde: Tampoc no ho faré molt extensiu. Vostès ho
coneixen, ja vam fer el debat sobre el Reglament de participació de ciutadana. Solament dir que es
van presentar al·legacions per part..., ara no sé si era pel grup municipal o per d’Esquerra Republicana
però bé, en tot cas,  en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya. I  se’n van presentar,  per part
d’Esquerra  Republicana,  si  no  tinc  malentès,  eren  14 al·legacions.  I  per  part  del  grup  municipal,
tampoc ara no sé si és grup municipal o el PSC, jo crec que era pel PSC en lloc del grup municipal, es
van presentar 45 al·legacions.

Jo  ara  no  els  hi  desgranaré  cadascuna  d’aquestes  al·legacions  i  els  motius  d’estimació  o
desestimació. Dir que de les presentades per Esquerra Republicana s’estimen 4 al·legacions. I per
part del grup socialista, i si després volen detalls i motius ja hi entraré, es desastimen íntegrament les
al·legacions.

Intervenció del Sr. Casanova
A  continuació  pren  la  paraula  el  senyor  Casanova:  Sí,  només  per  dir  que  manifestem la  nostra
abstenció. Gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: El nostre posicionament és d’abstenció
.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el senyor. Jordan: Sí, és per manifestar també la nostra abstenció.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el senyor. Monclús: Gràcies senyor alcalde, la nostra posició serà, ho he
dit abans, perquè ho vam dir a l’anterior Ple, la d’abstenció.

No obstant, voldria recalcar i agrair a aquest alcalde que hagi volgut reunir-se amb el grup municipal
d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya  per  tal  de  veure  si  es  podien  consensuar  algunes  de  les
al·legacions que havíem presentat. De fet, se’n van acceptar algunes, per exemple, passar a 2 minuts
les intervencions dels regidors a la partició prèvia al Ple; rebaixar del 3 al 2% del cens les signatures
necessàries per convocar audiència pública; verificar que les associacions que són inactives ho són
efectivament, per via de requeriment; i a la proposta d’augmentar de 3 a 5 els membres del Consell
de Ciutat escollits aleatòriament.
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No  obstant,  hem  d’insistir  que  no  podem  donar  suport  totalment  a  aquest  text  perquè  manté
prerrogatives que nosaltres considerem que hauria de tenir el Ple municipal i no l’alcalde, com és
nomenar  membres  del  Consell  de  Ciutat.  Però,  no  obstant,  pensem que  tenir  un  Reglament  de
participació ciutadana és bo i, per això, el nostre posicionament és d’abstenció.

Si en algun moment la ciutadania ens dóna recolzament per tenir capacitat de governar la ciutat,
nosaltres ens comprometem a establir un espai mensual de participació ciutadana que sigui previ al
Ple, els consells de barri o poble que estiguin oberts a la lliure participació a tothom; i promourem
l’elecció d’un Consell de Ciutat que sigui plural, amb la participació d’entitats i associacions, així com
de ciutadans a títol particular; i que sigui elegit de forma transparent.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies senyor Monclús. Algunes matisacions. Jo
crec que quan ha dit..., en quant a l’estimació de la primera al·legació, ha dit que podem passar a
tenir 2 minuts els regidors. No. Els que poden passar a tenir 2 minuts són els ciutadans que vénen a
intervenir al Ple i, per tant, tindrà el mateix temps tant el ciutadà com el regidor. En aquesta línia
anava la seva al·legació i això és el que hem aprovat.

En quant a la lliure participació dels consells territorials i dels consells sectorials, ja ho està. És a dir,
qualsevol  persona, tots els consells que se celebren són oberts. Qualsevol  persona pot anar,  pot
assistir i pot participar si ho demana tal i com està previst. Per tant, tampoc no generéssim confusió.
No n’hi ha cap d’òrgan que no sigui transparent. Tots són transparents. A totes les reunions de tots
els òrgans de participació pot assistir qualsevol. És a dir, fins ara a un consell de barri d’un poble no
podria assistir qualsevol. Ara podrà assistir qualsevol. No digui no, farem possible... No. Ja és possible.
Amb aquest Reglament és possible que tothom assisteixi a qualsevol dels consells que són públics.

Això ho vam estar parlant l’altre dia i ja els hi vaig insistir de que alguna d’aquestes al·legacions no
calia estimar-les perquè ja el propi Reglament preveu que siguin públics. I després, que el sistema
d’elecció sigui transparent, és transparent, està claríssim com es fa.

I  respecte a la possibilitat  de que l’alcalde pugui nomenar a alguns, que ja els hi vaig dir  que si
l’havíem de reduir tampoc no tenia problema si ens posàvem d’acord, el nombre de persones és
perquè segurament en algun cas pot haver que es pugui incorporar a alguna persona sense que tingui
que  entrar  al  debat  polític  o  a  la  votació  del  Ple,  tenint  en  compte  que  aquestes  persones  no
representaran mai més del 15% –em penso que és com ha quedat al final– més del 15% del consell
de ciutat.

Però en tot cas, agraeixo les aportacions que ha fet Esquerra Republicana en constructiu, entenc que
són en constructiu. A més, queda demostrat que algunes segur que milloren el text inicial i, per tant,
doncs ja li vaig transmetre l’altre dia i li transmeto ara. M’hagués agradat que haguéssim arribar més
enllà però, en tot cas, també coincideixo amb vostè en que l’important és que, per primera vegada en
la història, l’Ajuntament de Tortosa disposi d’un Reglament de Participació Ciutadana que ara haurem
de fer bo entre tots plegats, entre la ciutadania i la futura corporació, la seva implementació i també
la seva millora.  Segurament,  a mesura que passi el  temps, doncs,  també hi haurà coses que es
demostraran que són millorables i que també podrem incorporar-les al text. Però, en tot cas, agrair
l’aportació en constructiu del grup municipal d’Esquerra Republicana. 

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament  pren  la  paraula  el  senyor  Roig:  Moltes  gràcies  senyor  alcalde.  Senyores  regidores,
senyors regidors, com vostès ja saben, el nostre grup municipal va encarregar a un equip de politòlegs
un  informe  sobre  el  Reglament  de  Participació  que  avui  esmenem  o  presentem,  s’aproven  les
al·legacions, ja que pensàvem que alguna cosa devien saber sobre participació ciutadana.
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Un informe que concloïa, i ho vam dir en el seu moment, que per a nosaltres estava abocat al fracàs, i
vam dir-ho en el seu dia. I per aquest intent de que estigués abocat al fracàs, vam facilitar el nostre
document, el nostre estudi al Govern municipal.

El  Govern municipal,  ja  vam dir-ho  en el  seu dia,  que no va acceptar  cap ni  una de les  nostres
propostes i per això nosaltres avui hem presentat més de 40 al·legacions a aquests Reglament.

Ja com vam dir en el seu moment, tal i com diuen els nostre experts, el nostre, el Reglament que avui
acabarem aprovant, o s’acabarà aprovant, està mancat de legitimació al ser un text que ha nascut
sense la participació dels ciutadans i ciutadanes ni dels grups polítics, ja es va manifestar aquí per
tothom en el seu dia.

I aquesta és la gran paradoxa, no? Com es pot fer un Reglament de participació sense la participació
ciutadana?  I  aquesta és una concepció.  Entenem que els  ciutadans estan convidats pel  Govern
municipal i, per tant, no estan implicats en el procés de confecció d’aquest Reglament.

Ja ho dèiem, no hi ha hagut un procés participatiu, ni s’ha tingut un anàlisi del context, ni de la cultura
participativa dels ciutadans i ciutadanes de Tortosa. Simplement s’ha limitat a recollir una àmplia
gamma  de  tècniques  i  mètodes  de  participació,  alguns  dels  quals  –vaig  insistir–  ja  eren  molt
avançats, però que, sense la direcció de tècnics qualificats en participació, al nostre entendre, no
arribarà a bon port.

Un cop més hem demanat al Govern municipal, que no ha tingut en compte les aportacions d’aquest
grup municipal, que tingui alguna de les més de 40 al·legacions presentades. 

Perquè  el  fet  de  comptar  amb  mecanismes,  amb  molts  mecanismes  no  implica  qualitat.  I  la
experiència participativa, no és possible participar si no hi ha experiència participativa i,  per tant,
hagués valgut més la pena –com ja vam dir en el seu moment– que hagués estat un procés evolutiu i
d’inclusió de mecanismes.

Les nostres al·legacions les podem dividir en cinc grans grups:

Un primer bloc d’aspectes generals, en el que detectem que no s’ha definit en el Reglament prou bé
quins són els articles que diu qui tenen dret i qui no tenen dret a prendre les decisions importants per
a la ciutadania.  O de limitar la intervenció dels ciutadans davant del consistori a dos minuts i 30
minuts en global, com preveu, un temps que nosaltres considerem insuficient. 

O bé també presentem al·legacions per a que els regidors dels diferents grups municipals tinguin un
torn de paraules per intervenir en el dret d’intervenció davant del consistori, encara que no siguin
directament interpel·lats, el que creiem que suposa un retall del debat

En segon lloc hem vist que el model de participació d’aquest Reglament correspon a un model –que
vam dir-ho en el seu moment– per invitació.  Un model on la participació es dóna per iniciativa del
Govern, no dels ciutadans, i que en comptades ocasions poden instar i convocar els mecanismes de
participació, ja que el Govern municipal es guarda aquest poder de convocatòria. 

Al mateix temps aquest Reglament nomena de forma unipersonal a moltes persones que participen
en els diferents mecanismes de participació. Per això sol·licitàvem que és modifiqués l’article 39, tant
en el  que implica  la  seva composició,  fent-la  més democràtica,  com creant  una vice-presidència
primera en els consells sectorials en mans de les entitats, de forma que comporti una convocatòria i
una agenda compartida.

El  tercer  gran  grup  d’esmenes  presentades  versen  sobre  el  que  els  tècnics  creuen  que  és  la
mancança més greu d’aquest Reglament, i que és que les decisions de cap dels mecanismes que hi
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figuren són vinculants. És a dir, que els ciutadans poden decidir el que vulguin, perquè desprès el
Govern municipal, sigui quin sigui, pot no aplicar la decisió si aquesta no li agrada o no li convé. 

Això, enteníem, que pot acabar provocant dosis de frustració en els ciutadans que vulguin participar, i
en entendre de que les seves decisions no són vinculants. 

Per aquesta raó, hem introduït esmenes per a que les decisions preses pels ciutadans i ciutadanes
del nostre municipi en els mecanismes de participació siguin vinculants. De què serveix fer un procés
participatiu si després podem saltar-nos la decisió presa pels ciutadans? 

A aquesta reflexió, i com a quart grup, se li suma una esmena orientada a fomentar la participació
dels ciutadans de forma individual i no només per mig de les associacions ciutadanes.

Estem d’acord que una vida associativa rica és la millor manera de que una democràcia funcioni, però
una ciutadania activa és la millor garantia per a que una democràcia sobrevisqui. 

L’últim  gran  conjunt  d’al·legacions  –que  vam manifestar  en  el  seu  moment  en  l’estudi  que  vam
presentar  al  Govern–  està  dirigit  a  introduir  altres  mecanismes  de  participació  que  poden  ser
interessants i que han estat completament obviats, i podien haver estat contemplats –ja vam dir-ho
en el seu moment–, com els pressupostos participatius, el debat sobre l’estat de la ciutat, el debat del
PAM,  la  inclusió  dels  jurats  ciutadans,  nuclis  d’intervenció  participativa  –o  dit  NIP–,  el  consell
d’infants, la participació ciutadana en l’avaluació dels serveis públics, la creació de la figura de la
comissió permanent de participació ciutadana i de l’assessor d’informació i participació.

Però no podem deixar d’efectuar una reflexió en veu alta. Si nosaltres hem estat capaços de consultar
a experts, perquè no ho ha fet el Govern municipal? Tot i que volem expressament que consti en acta,
una vegada més, com s’ha fet en altres reglaments i així ho hem manifestat, la professionalitat dels
tècnics municipals que han elaborat i l’interès que han tingut per fer aquest Reglament.

Per què es vol treure ara, a pocs dies de les eleccions i a corre-cuita, un Reglament de participació en
el que no ha participat ningú en la seva redacció? 

Al  nostre  entendre,  ens  trobem  davant  d’un  despropòsit  que,  malauradament  i  “ojalà”  ens
equivoquéssim, portaran al fracàs una eina que hauria de ser fonamental en la política del segle XXI.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Moltes  gràcies,  senyor  Roig.  No  m’ha  demanat
explicacions de per què m’he assegut amb Esquerra Republicana per a veure si em podia entendre i
no m’he assegut amb vostès que han presentat 40 al·legacions. Vostè no me les ha demanat però jo li
donaré.

Perquè si vostès agafen les al·legacions del Partit Socialista, hi ha una al·legació número 1, la primera.
Normalment, tu fiques la primera la que consideres més important. Una al·legació que el senyor Roig
no va dir res a l’anterior Ple. 

I una al·legació que avui no ha tingut el valor de ni anomenar-la en aquest Ple però, en canvi, quan fa
la roda de premsa explicant les al·legacions és la primera que explica. I és una al·legació que per a mi,
senyor Roig, el desqualifica a vostè, al grup que representa i a aquestes al·legacions.  I aquest és el
motiu pel qual jo no m’assec amb vostè. I ara li explicaré.

El senyor Roig fa una al·legació que diu el següent. Diu: Al·legació a l'article 5.3 –diu– les propostes al
Ple a incloure a l’Ordre del dia, les mocions, no s’han de fer amb 400 signatures perquè això és molt. I
proposa 50 signatures. I fins ara n’hi havia 100. 
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I clar, quan el senyor Roig, amb una falta total i absoluta de lleialtat –que no em sorprèn, perquè és la
línia de la casa– a mi m’obliga a donar explicacions. Explicacions que no volia donar però que he de
donar. I les assumeixo jo.

Quan jo –no a 1 mes de les eleccions, ni 2, ni 3–, si no recordo malament, al mes de gener els hi
passem el primer esborrany de Reglament de Participació Ciutadana, senyor Roig, aquí no anaven
400 signatures. Aquí no anaven 400 signatures. N’anaven 100 i vostè ho sap perfectament. I a la
primera reunió de Junta de Portaveus per analitzar això en vam parlar i jo no li diré ni qui ni com. I tots
vam coincidir  que,  per  al  que era  la  població  de Tortosa,  100 eren  molt  poques  i  que s’havien
d’incrementar. I allí van sortir xifres –que no diré tampoc ni qui ni com– dient “algun altre municipi
d’aquí al costat en demana 1000”. Jo vaig dir “1000 em pareix excessiu per a Tortosa, però parlem-
ne. Si ens hem de ficar d’acord, aquest és un tema que no n’hem de fer qüestió”.

I en vam parlar tots i, al final –tampoc no li diré com, però no va ser a proposta precisament d’aquest
que els hi parla ni de la portaveu de Convergència i Unió–, va sortir la xifra de 400, que vam entendre
tots raonable. I jo els hi vaig advertir “escolteu, si fem això és perquè estem tots d’acord i no en féssim
qüestió, perquè sinó, per fer extravagàncies jo seré que en proposaré 50.

Quedem d’acord així tots els portaveus –i estan tots aquí per acreditar-ho– i el senyor Roig ve al Ple i
no en parla d’això, perquè havíem quedat d’acord, era un tema que podíem discrepar de 50 coses
però aquesta era de les poques coses que havíem pactat tots els portaveus. Ni en parla. 

Però a l’hora de presentar les al·legacions diu “per a xulo jo. Em desdic de tots els acords que he fet
en Junta de Portaveus, no dic res a l’alcalde” –ni suposo que va digué dir res als altres portaveus– i
diu “i  ara 400, que és el que havíem acordat entre tots, em pareix excessiu. I  jo, a mi,  com que
l’alcalde em va dir  que si li  tocàvem el voraviu cinquanta: cinquanta”.  Home, això és d’un nivell,
senyor Roig, que vostè mateix es qualifica.

I, per tant, com que aquesta és la primera al·legació, jo demano que es procedeixi a l’estimació o
desestimació en base als criteris que tenen aquí, però ja no em vaig voler asseure amb un grup que té
aquesta deslleialtat, no de cara a aquest alcalde, sinó de cara a la resta de companys portaveus. Això
no es fa. Si la seva forma de fer política és aquesta, ja ho decidirà qui ho hagi de decidir. Només ho
deixo aquí, ja ho decidirà qui ho hagi de decidir. 

Però  no  es  pot  ser  tan  deslleial  a  nosaltres,  perquè  si  els  altres  portaveus,  vostè  diu  “no  estic
d’acord”, doncs no haguéssim estat d’acord i un hagués pogut dir “jo amb 25”; i un altre hagués
pogut dir “i jo amb 10”, i haguéssim fet el que haguéssim fet. Tots haguéssim fet el que haguéssim
fet. Però vostè venir aquí a apuntar-se “jo sóc el que més demano la màxima participació perquè jo
només en demano 50” quan s’havia parlat el que s’havia parlat en Junta de Portaveus, no solament
és desafortunat, no solament és deslleial, que jo li diria que és impropi, impropi d’un portaveu de
l’Ajuntament de Tortosa.

I aquest és el motiu pel qual jo no m’assec amb vostès per parlar-ne, com m’he assegut amb altres
grups que ho han presentat.

Segona. Quan vostè em diu “aquest és un Reglament de Participació Ciutadana per invitació”, no es
mereixeria que li contestés però li vull contestar. Home, per invitació de què? Venir al Ple per exposar
el que vulgui davant del Ple no necessita cap invitació. Anar a qualsevol dels consell de participació
ciutadana no necessita invitació. És una prerrogativa, un dret que té cadascun dels ciutadans que fins
ara no tenia i que ara tindrà. Per tant, no s’invita a ningú. Participa qui vol exercir el seu dret, dret
emparat en aquest Reglament.

Diu  “i  les  decisions  no  són  vinculants  per  al  Govern”.  No,  no.  S’equivoca,  s’equivoca.  No  són
vinculants per al Ple, per al Ple. La màxima expressió de sobirania és el Ple, és el Ple. I, si el Ple
després es vol desdir de qualsevol decisió, suggeriment d’un procés participatiu que haurà participat
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un 1% o haurà participat un 90%, és el Ple qui és sobirà per prendre les decisions, no el Govern. El
Ple. I, per tant, serà el Ple qui podrà decidir una cosa o l’altra.

I  respecte  als  pressupostos  participatius  li  dic  el  mateix.  Ho  vam parlar  amb el  grup  d’Esquerra
Republicana, és que aquest Reglament no impedeix que hi hagin pressupostos participatius, no ho
impedeix. Estableix reglaments de consulta a la ciutadania. I aquests reglaments de consulta a la
ciutadania, òbviament, també el Ple decidirà si els vol respectar o no els vol respectar. Però si el Ple
convoca una consulta sobre X, a mi se’m fa difícil d’entendre –malgrat la sobirania recau sobre el
propi  Ple–  de  que  el  Ple  no  ho  respecti,  perquè  sinó  no  convocarà,  al  menys  si  és  un  Ple  que
presideixo jo i, suposo, si és un Ple que presideix qualsevol que tingui una mica de sentit comú.

Ara, un procés de participació –ja sigui a través de consells sectorials o consells de no sé què– que
acabi  participant un 1%, doncs caldria veure si té sentit o no que condicioni la sobirania popular
expressada en la representativitat dels 21 regidors. Per a nosaltres no té cap tipus de sentit.

I  vull  recordar-li  que  l’altra  vegada  quan  va  presentar  suggeriments,  va  ficar  per  escrit  que
qüestionava,  vostè  qüestionava  la  representativitat  dels  portaveus  i  presidents  de  determinades
entitats. Clar, qui va ficar això per escrit, ara em ve a qüestionar aquí un Reglament de Participació
Ciutadana.

En tot cas, la diferència, senyor Roig, entre el seu grup municipal i aquest alcalde és que després de 8
anys de Govern nosaltres  deixem un Reglament de Participació  aprovat  que vostè podrà criticar,
perquè ho critica tot i l’únic que ve és.... estem prop de la campanya i s’han d’explicar propostes en
positiu, no només criticar, criticar, criticar i trobar-ho tot malament el que fa el Govern municipal. Bé,
també pot fer-ho però, en tot cas, podrà apreciar que en aquest tema s’ha quedat tot sol. I si s’ha
quedat tot sol, per alguna cosa deu de ser. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: miri senyor alcalde, jo li demanaria que retirés, per favor, les
seves paraules de “xuleria” i en aquest to.

Jo no sé per què s’ha enfadat tant. No sé perquè s’ha enfadat tant, però aquest grup municipal format
pel senyor Antoni Sabaté, per la senyora Dolors Bel i el senyor Enric Roig hem sigut lleials i som lleials
i vostè ho sap. I vostè ho sap, vostè ho sap. 

I jo no entenc, i li demano que retiri el de la xuleria que ha dit aquí perquè jo de xuleria res. Miri,
nosaltres vam presentar un informe del qual vostè ara trau frases aquí fora de context i, per tant, vol
fer demagògia perquè estem –com vostè ha dit– als inicis de la campanya electoral. Vostè d’aquest
estudi, d’aquest treball va dir-me que em donaria la resposta si s’acceptava alguna de les propostes.
Va dir “alguna en podem acceptar, senyor Roig” i encara estic esperant la seva trucada, i no va fer-ho.
No, no. No va fer-ho, no. Estic parlant del primer treball, del primer, del primer estudi. I no va fer-ho. El
nostre grup vam donar per entendre que no interessaven. 

Nosaltres,  desprès  d’això,  el  que  hem fet  ha  sigut  continuar  treballant,  presentant  al·legacions  i
creient amb allò que nosaltres crèiem oportú que podíem presentar i aportar.

Una vegada més, i així va ser a la mateixa comissió, vaig demanar explicacions de per què no se
n’havia acceptat cap. Ara vostè les ha donat. No li he preguntat perquè ja ho suposava, suposava que
si les al·legacions venien d’un cert partit suposo que sí que s’acceptarien algunes. I si venien, suposo,
dels que portem banyes, cua i “rabo” i tal, suposo que no..., de dimoni, que no s’acceptarien.

I propostes en positiu, senyor alcalde, un munt. Perquè si nosaltres no haguéssim fet tot el treball que
hem fet; si nosaltres no haguéssim reunit un equip de politòlegs; si nosaltres no haguéssim treballat,
vostè em podria dir, senyor alcalde, vostè em podria dir “que vostès no han treballat i vénen aquí i fan
crítica destructiva, que vostès aquí fan el que volen” i tal. Però nosaltres hem agafat, hem fet la feina,
hem treballat, hem debatut i li hem presentat les propostes.
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Jo crec, jo crec que legitimitats tots; deslleialtat la seva. La seva a l’hora de, no sé per què, enfadar-se
tant. Total, perquè cap de les propostes ens les han acceptat, cap de les propostes vostè ens les ha
contestat. I creiem que un mínim, un mínim de respecte a la gent, a aquest grup que hem treballat el
tema i que vam ser els que ens vam oferir en una moció –ja parlo de fa un any i pico– dient que ens
mostràvem a disposició  del  Govern municipal  per  posar-nos a  treballar  per  fer  un Reglament de
Participació Ciutadana –i vam fer-ho, i vam dir-ho– i vostès van fer orelles sordes dient que ja el
tenien.  Després,  al  cap  d’un  any,  apareix  un  Reglament.  D’acord.  Que  li  he  dit,  i  li  he  dit,  amb
mecanismes molt avançats, i li he dit, senyor alcalde. 

Però perdoni’m, però de xuleria cap. No s’enfadi. I la deslleialtat cap ni una, ni mica, ni gens.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la  paraula el senyor  alcalde: Moltes gràcies,  senyor Roig.  La deslleialtat no és
exclusivament  respecte  a  aquest  alcalde,  senyor  Roig.  És  respecte  a  la  resta  de  portaveus.  És
respecte a la resta de portaveus perquè algú va proposar 400, algú havia dit una xifra inferior a això. I
vam acordar i se l’han guardat perquè vam acordar això. Si vostè s’ho volia saltar, com a mínim dir
“escolteu, d’allò que vaig dir, jo res”. Però no respecte a l’alcalde, sinó respecte a tots els que havien
fet aquell acord. Que a vostè, a més, no diré les paraules literals perquè no tinc proves més enllà de la
meva memòria, però home, tots..,  alguns també les poden recordar les seves paraules literals en
relació a aquest tema. I, evidentment, aquest tema el desqualifica. 

Jo no recordo haver anomenat la paraula “xuleria” en tota la meva intervenció. No recordo haver
anomenat la paraula “xuleria” en cap moment de la meva intervenció, per tant no he de rectificar res
al respecte.

Vostè diu que ha treballat amb un equip de politòlegs, d’experts. I jo li he de dir que sí, que deuen de
ser politòlegs i experts anònims, però deuen de ser-ho. Vull dir, anònims perquè no ens ha donat en
cap  moment  el  nom  d’aquests  politòlegs  i  d’aquests  experts,  que  deuen  de  ser-ho,  no  li  vull
qüestionar, però igual com vostè els ha consultat, jo també els puc haver consultat més enllà del
treball dels propis tècnics de la casa.

De totes formes, em quedo amb una cosa que és òbvia i que també han reconegut altres portaveus
en  aquest  debat  o  en  els  debats  anteriors  de  que  hi  ha  mecanismes  molt  avançats.  Hi  ha
mecanismes molt avançats. 

Però, en tot cas, la gent ha de saber que l’únic grup municipal que vota en contra del Reglament de
Participació Ciutadana és el PSC. És el grup que encapçala el senyor Roig i que no vol fer ni aquest
pas endavant de disposar d’un document que, encara que reconeix que incorpora mecanismes molt
avançats, com que ho proposa un altre, doncs, segurament no és prou bo.

I en referència a les al·lusions que ha fet al grup d’Esquerra Republicana, no és que sigui Esquerra
Republicana o el PSC. Li he explicat clarament per què no m’assec amb vostè en aquest tema. Li he
explicat clarament, val?, i  no és perquè sigui, enlloc d’Esquerra Republicana ho hagués presentat
Iniciativa,  ho  hagués  presentat  el  PP  o  hagués  presentat  Plataforma per  Catalunya  m’hi  hagués
assegut, o amb vostè mateix si no hagués presentat aquesta al·legació. 

A més, és curiós, eh, és la que llueix a la roda a la premsa –i la gent ho ha de saber això– i la que no
té valor de defensar davant aquest Ple. No té valor perquè té sentiment de culpabilitat. Moltíssimes
gràcies.

Entenc... Sí, si, senyor Roig, jo li cediré la paraula tantes vegades com vulgui, però vostè entendrà que
el debat l’acabaré jo mateix.

   - Pàg. 68 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el senyor Roig: Evidentment, senyor alcalde. Moltes gràcies. El debat
l’acabarà vostè, com pertoca.

Miri, vostè m’ha dit que era xulo. I ho ha dit, no una, ho he apuntat tres vegades. I ho ha dit, ho dit, per
tant, per això jo li he dit que ho retirés.

I miri, miri, alguna cosa hem degut aportar de bo quan vostè només s’ha fixar en aquesta primera
al·legació, que és lícit i democràtic que el nostre grup pugui fer i pugui posar damunt la taula. I si els
demés grups no ho volen aprovar i no ho volen sotmetre a consideració, que no ho sotmetin. Però, és
cert o no que nosaltres hem fet propostes? És cert o no que nosaltres li hem donat els documents i
que no hem rebut resposta? Això és així de cert.

I miri, i vostè ha donat per suposat que nosaltres votaríem en contra, però jo encara no he manifestat
el nostre vot, el del nostre grup i, per tant, vostè així demostra el seu talant, donant per suposat, fent
suposicions i dient coses que no sap. Així mateix, senyor alcalde. I, per tant, el nostre grup s’abstindrà.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perfecte.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: I, per tant, no fa falta entrar en aquestes consideracions que
vostè ha ratllat els temes personals dient “la meva categoria –o no categoria– com a portaveu del
nostre grup”, del qual estic molt honorat de poder ser el seu portaveu. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. 

Primer aclariment. Donava per suposat que votaven en contra perquè va ser l’únic grup municipal que
va votar en contra quan es va fer l’aprovació inicial. I si vostès van votar en contra a l’aprovació inicial,
presenten al·legacions i  no se n’estima cap, el raonable és que votessin en contra. Si això els ha
ajudat a reflexionar que es van equivocar fa un parell de mesos, quan es va votar inicialment i vostès
van votar en contra, i ara han presentat al·legacions, no se’ls hi estima cap al·legació i rectifiquen el
vot i passen a abstenció, és evident, doncs, que se’n donin compte que es van equivocar en aquell
moment, cosa que me’n congratulo i em felicito. 

I rectificar és de savis. Ja està bé, es van equivocar. Jo havia pressuposat que, com que vostès van
votar en contra, no se’ls hi estimen cap al·legació, el raonable era que tornessin a votar en contra. No
pensava que se n’havien donat compte de que havien equivocat i ara rectificaven.

Per tant, dono per bona la rectificació. Dono per bo aquest debat, perquè si ha servit, al menys, per
fer-los-hi  entendre  que  vostès  s’havien  equivocat  votant  en  contra  i  ara  tot  aquest  procés
d’al·legacions els hi ha servit per donar-se’n compte que era molt més prudent abstindre’s, doncs, em
sembla perfecte.

Vostè, jo no li he dit que era un xulo. He fet una expressió dient “vostè, més xulo que ningú, més xulo
que ningú es salta a la torera els acords de Junta de Portaveus”. Perquè, si vostè volia presentar
aquesta al·legació..., si no passa res. Si vostè aquell dia hagués dit “jo no estic d’acord”, no amb les
100 que proposava el Govern –ni el Govern. Les 100 que estaven al document. No vull dir ni que era
una proposta del Govern– les 100 que apareixien al document. 

I quan s’acorda, i precisament –ja li repeteixo– no a proposta d’aquest alcalde ni de la portaveu de
Convergència i  Unió, una altra xifra amb la que tots estem d’acord,  no en pot fer  qüestió d’això,
perquè no és una falta de lleialtat a l’alcalde, és una falta de lleialtat a tot. Perquè algú també pot
sortir com el defensor de la màxima participació. Escolti,  no 50 signatures, 3 signatures. Però les
coses són com són.
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Però, en tot cas, agraeixo la rectificació. Entenc que, donada l’abstenció del Partit Socialista...

Té la paraula, per al·lusions –suposo que per al·lusions, perquè els torns els hem esgotat– el senyor
Roig.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Senyor alcalde, per al·lusions totes. Si a una persona vostè li
diu “més xulo que ningú”, no? Està dient-li xulo i, per tant, li demano que ho rectifiqui.

Dos.  Vostè pressuposa coses,  moltes  coses.  Nosaltres tenim el  dret a expressar el  que creguem
oportú democràticament. 

I vaig a dir, vaig a dir-li: home, home, jo no he reconegut que m’hagi equivocat de res. Nosaltres hem
apostat sempre per la participació. El que li dol a vostè és que sembla, com si digués com si nosaltres
som els més participatius, però això ho ha suposat vostè aquí ara. Nosaltres no.

Nosaltres vam fer  una moció proposant un Reglament de Participació.  Hem fet  diverses mocions
relacionades amb temes de participació ciutadana. Ens vam oferir  al  Govern amb una moció per
treballar el tema d’un Reglament de Partició Ciutadana. Vam fer un estudi, com he dit, que es va
facilitar el Govern, el qual no va contestar. Hem fet una sèrie d’al·legacions. 

Miri, si li sap mal que nosaltres treballéssim ho sento molt, ho sento molt, però és el que hi ha, senyor
alcalde. Però vostè el que no pot posar és en dubte i dir i fer afirmacions com que nosaltres ara
volem..., ens hem equivocat i reconeixem l’error. No. Cap error, cap error.

I  li  vaig a dir,  li  vaig a dir, continuarem fent propostes i  continuarem proposant coses i  temes en
relació a participació ciutadana. No és l’exclusiva de ningú, ni seva, ni nostra, ni de ningú. I, per tant,
en aquest sentit demano que, li torno a demanar que retiri el de “xulo” i que no suposi que nosaltres
reconeixem cap error, perquè no el reconeixem. Tot al contrari, tot al contrari. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, no el reconeixen però canvien de vot. No li discutiré,
senyor Roig. Vostè mateix, jo crec que amb aquest debat ja a tothom li quedar clar com estant les
coses.

D’exclusiva cap. Hi ha altres grups que presenten al·legacions i se’ls hi estimen. I el que no té vostè,
senyor Roig, és l’exclusiva del treball a aquest Ajuntament. Ni la té dins els grups de l’oposició, perquè
els quilos de paper no representen el treball. Hi haurà altres grups que potser no presentaran tants de
quilos de paper, perquè s’ha d’analitzar la qualitat dels quilos de paper. Hi haurà altres grups que –
després en parlarem– potser no presentaran tantes mocions, però treballen tant o més que vostè. Per
tant, no s’atribueixi que és l’únic que treballa a aquest Ajuntament, ni el que més treballa de tota
l’oposició, no s’ho atribueixi.

En quant a l’expressió, li he dit que és una expressió feta, per tant, no se’l qualifica a vostè com a
“xulo”, sinó que és una expressió feta del seu comportament.

I ja, per acabar-ho, els.... Em deixa acabar i després demana la paraula, senyor Roig, el veig una mica
impulsiu, deu de ser el moment. Jo li donaré la paraula, però em deixarà acabar. Jo volia acabar –que
veig que no ho acabaré així–, senyor secretari, dient que s’aprovava això amb el vot favorable dels 12
regidors i l’abstenció de 9 regidors i cap vot en contra, però sembla ser que el senyor Roig torna a
insistir, jo li tornaré a cedir la paraula i, si ho té a bé i no li molesta, clouré el debat jo, perquè el veig
tan impulsiu que veig que té moltes ganes de cloure’l vostè.
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Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, no digui coses que jo no he dit. Vostè anava
a tancar la votació i jo li he dit que volia intervenir, com el dret que tinc a intervenir.

Miri, miri, jo no sé per què suposa coses de nosaltres. Jo no he dit en cap moment aquí que jo sigui
més treballador que ningú. Jo he dit que nosaltres hem fet feina, l’hem posat com a oposició, hem fet
una  tasca  d’oposició  constructiva  en  aquest  tema  proposant  estudis  i  proposant  mesures  de
participació ciutadana.

Que li sap mal que ho haguéssim fet ? Li hagués agradat més que haguéssim callat i no haguéssim
fet res? Bé doncs, cadascú fa el que creu que ha de fer, senyor alcalde.

Jo no vull tancar el debat perquè no em toca a mi. I si alguna cosa sé és que és vostè qui tancarà el
debat i, per tant, no digui, no digui que jo vull tancat el debat, posant-me a mi, en boca a mi coses no
he dit, ni he pensat, ni crec que són.

Per tant, senyor alcalde, ni la voluntat. I de quilos de paper, cadascú té els quilos de paper a casa
seva que creu que ha de tenir. Vostè té els seus, jo tinc els meus. I la feina cadascú la valora com la
valora. Jo crec que cadascú ha de ser conscient de la feina que fa i aquí n’hi ha prou. Però en cap
moment pressuposi, pressuposi coses que jo no he dit, per favor.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, el que diem o no diem això és molt fàcil: està gravat, es
podrà repassar el proper Ple al mes de juny, quan repasséssim les actes i aprovéssim les actes. A
més, queda gravat a les televisions, no cal fer-ne més.

Però, en tot cas, sí que voldria constatar que, a diferència del que va passar a l’últim Ple, que es va
portar a aprovació això, en aquests moments el Partit Socialista ja no vota en contra, malgrat no se li
ha estimat cap al·legació, sinó que s’absté com la resta de grups i, per tant, també tinc la satisfacció
de dir que s’aprova aquest Reglament de Participació Ciutadana amb la incorporació d’esmenes per
part d’Esquerra Republicana i cap vot en contra.

*-*-*

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

06 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A QUE EN EL
PROPER MANDAT MUNICIPAL L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RECONEGUI EL DEUTE CONTRET AMB LES
ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DE JESÚS,  BÍTEM I  CAMPREDÓ PER INCOMPLIMENT
DEL CONVENI VIGENT ENTRE AMBDUES INSTITUCIONS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
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 “ Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió extraordinària celebrada el 30 de setembre de
2009, va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i la EMD de Jesús.

Atès que les EMD's de Campredó i Bítem es van constituir al mes de febrer del 2011, moment en que
van entrar en vigor els respectius convenis.

Atès que els diferents convenis fixen les relacions financeres i regulen la participació de les EMD's en
els ingressos de Tortosa.

Atès  que aquestes participacions,  en el seu capítol d'inversió, es concreten en dos transferències
anuals de l’Ajuntament de Tortosa a favor de les EMD's. Una transferència corrent pel concepte de
participació en els ingressos corrents de l’Ajuntament de Tortosa i una altra de capital, pel concepte
de participació en els ingressos de capital de l’Ajuntament de Tortosa.

Atès que els imports meritats són el resultat de l’aplicació d'una fórmula polinòmica que es concreta
en els convenis.

Atès que en el cas de l’EMD de Jesús les transferències de capital en aquest concepte, s'arriben a
estipular en un mínim garantit de 300.000€ anuals.

Atès que en el cas de l’EMD's de Bítem i Campredó les transferències de capital, en aquest concepte
s'arriben a estipular en un mínim garantit de 70.000€ anuals.

Atès que els fluxos dels fons es programen en els diferents convenis.

Atès que rere any, des de la vigència d'aquests convenis, es constata el seu incompliment per part de
l’Ajuntament de Tortosa en quant a les inversions, essent notori que els tant ens els pressupostos de
les  EMD’s  com  en  les  liquidacions  dels  mateixos  l’incompliment  de  garantir  ni  tan  sols  les
transferències de capital.

Atès que es considera essencial des del punt de vista de la independència institucional complir el
conveni vigent i d'aquesta forma salvaguardar els interessos municipals de les EMD's pel que a la
seva capacitat i autonomia financera es refereix.

Atès que en setembre de 2009 es va anunciar a que l’Ajuntament de Tortosa havia trobat una fórmula
'automàtica'  i  'coresponsable'  que  permetia  establir  el  finançament  de  les  entitats  municipals
descentralitzades del municipi, però que aquesta fórmula i s’incompleix de forma reiterada.

Atès que aquesta mateixa moció literal, va ser presentada pel PSC de Tortosa fa un any, en el passat
Ple de Maig de 2014 i que una vegada sotmesa a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament, la va
rebutjar amb vuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del
PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i PxC (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació
del  grup  municipal  de  CiU;  i  una  abstenció  corresponent  al  membre  de  la  corporació  del  grup
municipal del PP.

Atès  que un any després no s'han satisfet cap de les quantitats endeutades incomplint de  forma
flagrant  els  convenis  signats  per  l'Ajuntament  i  menystenint  a  tots  els  habitats  de  les  EMD's  de
Tortosa.

Atès  que aquest  és  l’últim  ple  del  mandat  municipal,  i  que  tots  els  caps de llista  de les  forces
polítiques amb representació en aquest Plenari es presenten a les properes eleccions municipals,
aprovar aquesta moció significaria una declaració d'intencions per tal de complir els convenis signats.

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:

   - Pàg. 72 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

PROPOSTA D'ACORD

Primer.  Que l’Ajuntament  de  Tortosa presentarà,  a  l’inici  del  proper  mandat  municipal,  de  forma
detallada, a les juntes veïnals de les EMD's la liquidació de les transferències efectuades a favor de la
EMD's,  tan  les  corrents  com les  de  capital,  estipulades  en  els  convenis  vigents  entre  ambdues
institucions. Entenent de forma detallada, l’aplicació específica dels paràmetres fixats en les fórmules
polinòmiques que fixen els convenis.

Segon.  Que serà reconegut el deute resultant, que com a mínim ho serà en les transferències de
capital, al no haver fet efectiu els mínims garantits per a cada EMD.

Tercer. Que es convocarà, tant prompte com sigui possible, a les comissions mixtes de l’Ajuntament
de Tortosa amb les EMD's per analitzar la situació creada pel incompliment del conveni i estudiar el
pagament plurianual del deute reconegut.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig:
Moltes  gràcies,  senyor  alcalde.  Senyores  regidores,  senyors  regidors,  portem a aquest  plenari  de
l’últim Ple del mandat el mateix text, calcat, que vam portar fa un any. Una moció que reclamava que
es pagués a les EMD’s de Tortosa els diners que l’Ajuntament deu als seus pobles.

En aquell moment exigíem el pagament, i la senyora Roigé es defensava atacant, dient que ells sí que
creien amb les EMD’s. Hi creien tant que havien decidit no pagar el que devien. 

Malgrat que es vanaglorien d’haver avançat 5 milions i mig d’euros als bancs, no hi ha diners per als
pobles de Jesús, Bítem i Campredó però sí per als bancs. I això és com creu Convergència i Unió, com
creu amb les EMD’s.

I com deia fa un any, allà al 2009 el Govern va anunciar als mitjans que havia resolt l’encaix de les
EMD’s amb Tortosa amb un nou finançament i van  afirmar que, fins al moment, havia faltat voluntat
política per aconseguir un bon acord.

Per  als  que  no  ho  recordin  també,  aquell  mateix  dia  el  president  de  l’EMD de Jesús,  el  senyor
Panisello, va afirmar que s’havien acabat els enfrontaments polítics.

Sis anys després, i una vegada finalitzat el mandat, hem constatat que l’Ajuntament de Tortosa ha
incomplert sistemàticament els convenis signats amb les EMD’s. Els diners que van prometre per
realitzar inversions no es consignen, i això és una realitat.

Abans, quan els socialistes estaven a l’Alcaldia, el president de l’EMD de Jesús clamava –dia sí, dia
també– perquè els diners no arribaven. Avui, avui com poden veure, el silenci és clamorós. 

Però, per molt que alguns s’entestin, després tornarem a sentir,  suposo, el discurs de la senyora
Roigé dient “i tu més, i tu més, i tu més”,  i avui no hem de parlar del passat, hauríem de parlar del
futur.

Presentem  una  moció  que  és  una  moció  d’una  declaració  d’intencions  per  al  proper  alcalde  o
alcaldessa de Tortosa. Presentem una moció que obligui, si més no moralment, al proper alcalde de la
nostra  ciutat  a  fer  front  als  compromisos  per  pagar  allò  que  es  deu  als  campredonencs,
campredonenques, bitemencs, bitemenques, jesusencs i jesusenques.

Presentem una moció que obligui, si  més no moralment, a que el proper alcalde o alcaldessa de
Tortosa no prefereixi avançar els diners al banc, sinó pagar als pobles. Perquè creiem que Tortosa ha
d’invertir en els seus pobles, tal i com es va comprometre a fer l’Ajuntament.
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No podem seguir 4 anys més sense invertir en Jesús, Bítem i Campredó argumentant que no hi ha
diners. Simplement, és una qüestió de prioritats i pensem que la prioritat de l’Ajuntament de Tortosa
per al proper mandat hauria de ser complir amb els seus compromisos. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Casanova
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, de
forma molt breu, nosaltres ens remetem a la moció a la que ja vam donar suport, com bé ha dit aquí
el senyor Roig, al Ple ordinari del mes de maig.

I com que no tenim cap altra cosa que afegir, doncs evidentment, tornarem a donar suport a aquesta
moció.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, bé,
nosaltres també estem d’acord amb el contingut de la moció i, d’alguna forma, també ens remetem al
Ple que s’acaba de citar, no?

No obstant, nosaltres creiem que la part expositiva, o la part dels acords, doncs la veritat, s’està fent,
imposant, d’alguna forma, una obligació al futur. Una obligació al futur d’una nova corporació i creiem
que aquesta nova corporació ha d’estar lliure d’obligacions heretades per poder obligar-se, si és el
cas, d’una forma lliure, no?

Per tant, nosaltres estant d’acord amb tot els que es diu, no estem d’acord en que s’obligui d’alguna
forma a una futura corporació a “algo” que, bé, que ja veurà si decideix que sí o que no. Per tant,
nosaltres votarem en contra.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, tres reflexions al
respecte d’aquesta moció.

La primera és que, evidentment, des del nostre grup municipal defensem la igualtat de tracte a totes
les EMD’s i, per tant, als pobles de Jesús, Campredó i Bítem –també ho vam manifestar en el seu dia,
quan es va presentar una moció al respecte–.

En segon lloc,  també la reflexió que vam fer  en aquell  moment la tornem a repetir.  Si  hi  ha uns
convenis entre el nostre Ajuntament i aquestes EMD’s, el que pensem és que aquests convenis s’han
de complir. I si no es poden complir per les circumstàncies que sigui, el que caldria és modificar els
convenis però, en tot cas, actuar o actualitzar aquesta situació.

I finalment, també remarcar i recordar en el debat de tots els pressupostos municipals el nostre grup
sempre també ha remarcat, a l’hora de votar en contra, que aquestes inversions no es duien a terme
i, per tant, com no pot ser d’una altra manera, donem suport a aquesta moció.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. 

És una moció, com han dit els companys dels grups que m’han precedit, reiterativa i, com també ha
dit  que faig  l’exposició,  al  respecte  de reconèixer  un deute  contret  per  conveni  amb les  entitats
municipals descentralitzades.

La nostra posició en aquell grup va ser donar-li suport, perquè entenem que els habitants d’aquests
pobles,  els  habitants  de Jesús,  els  habitants  de Bítem,  els  habitants  de Campredó tenen dret  a
participar dels ingressos corrents de l’Ajuntament, o sigui, els que vénen de l’Estat, de la Generalitat, i
dels ingressos de capital que rep l’Ajuntament.
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De totes maneres,  pensem i  creiem fermament que el  proper Govern municipal  farà el  que està
conveniat.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el senyor alcalde: No m’han quedat clar el sentit del vot, senyor Monclús.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, sí, he dit que donàvem suport, igual que vam fer fa
aproximament un any.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en primer
lloc, al senyor Roig, avui, de les 4 mocions que ens presenta, 2 mocions demana coses per al proper
mandat. O sigui, entenc que el proper mandat ja decidirà el qui hagi de decidir i no som nosaltres els
qui hem de decidir el que faci el proper mandat, o no ha de ser el Partit Socialista qui vulgui dir el que
han de fer la propera corporació municipal.

Crec que té més sentit  esperar  que això  facin els  propers  regidors  i  regidores que estiguin  aquí
asseguts. I això ens ho demana ara i ens ho demana en una moció després, però en tot cas, ja ho
decidirà qui ho hagi de decidir.

Després, ens demana que a la propera corporació es presentin les liquidacions efectuades a favor de
les EMD’s, i vostè sap –o hauria de saber– que les liquidacions estan presentades, són públiques,
estan aprovades pel Ple i, per tant, a més a més, estan fetes a base d’informes tècnics. Per tant,
estan a l’accés de tothom perquè són públiques, com he dit.

I si no s’han garantit els mínims és perquè no hi ha hagut els recursos a l’Ajuntament, i vostè també hi
sap perquè li hem explicat nombroses vegades. No es poden destinar a inversions un recursos que no
existeixen. I si ens està dient que el que hem de fer és traure de la despesa corrent del conjunt de
l’Ajuntament, també ho han de saber la gent de Tortosa, els tortosins i les tortosines, que ens està
demanat això.

Perquè el que està fent avui, una vegada més, a banda de ser uns minuts electorals, tenint en compte
que la campanya comença el dijous de cara a les EMD’s, total, això tothom ja sap la seva actitud vers
les  EMD’s  quina  ha  sigut  abans  i  ara  i,  per  tant,  en  tot  cas  quedaria  clar  o  hauria  d’explicar
exactament d’on vol traure aquests recursos, perquè vostè, com sempre –una vegada més–, no li
quadren els números.

O, en tot cas, si vol el que podem fer és repassar exactament com han anat pujant els ingressos, les
transferències a les diferents EMD’s que tenim al municipi. Perquè si comptem aquest mandat, des
del 2011 al 2014 les transferències corrents a l’EMD de Jesús han incrementat un 32,6%; en total,
les transferències totals s’han incrementat un 19,13%. Pel que fa a l’EMD de Bítem, en aquest cas en
dos anys –perquè hem de comptar els anys sencers, des del 12 fins al 14– s’ha incrementat en
transferències  corrents  un 20,  més d’un 20%, un 20,06%; i  els  totals  un 20,8%. I  pel  que fa  a
Campredó, també en els mateixos anys s’han transferit, les transferències corrents han incrementat
un 16,5 i les totals un 17,36.

I si això ho comparem amb l’Ajuntament de Tortosa, en despeses corrents l’Ajuntament de Tortosa,
del 2011 al 2014 –aquests mateixos anys d’aquest últim mandat– han baixat un 8,8%. 

Per tant, vostè, si sabés una mica els números o s’interessés pels números o intentés quadrar-los –
cosa que no sap fer, i ens estem trobant sovint en aquest plenari– veuria que el que s’ha fet ha sigut
anar incrementant les transferències, però els recursos són els que són i els ingressos són els que
són.
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I  a més a més, com sempre, vostè ens va presentant mocions d’anar gastant i gastant i gastant,
també anar reduint i reduint i reduint els ingressos, anem reduint i anem abaixant els impostos, anem
gastant més amb totes diferents mocions –que un dia estaria bé anar sumant exactament tot el que
ens ha anat demanant a aquest Ple– i queda evident que no deu voler governar perquè si volgués
governar, segurament, no presentaria aquest tipus de mocions.

I avui li torno a reiterar que em sorprèn l’entusiasme del Partit Socialista pel que fa les EMD’s, a les
nostres EMD’s perquè, cal recordar, contractaven a l’EMD de Jesús quan vostès governaven, que no
van voler fer el conveni, que els estaven absolutament marginats i com, després, no van fer res per
crear ni l’EMD de Bítem ni l’EMD de Campredó.

I quan, després, aquest Govern municipal va portar a terme la creació i l’impuls en el seu moment de
les noves EMD’s, no van fer absolutament res per tal de poder-ho tirar endavant. Ni van col·laborar, ni
van participar, ni van fer cap tipus de campanya als pobles.

Per tant, al final se sap qui ha vetllat pels interessos de les EMD’s als bons moments i  als mals
moments. I qui ha estat sempre al costat de les EMD’s i jo crec que, en aquest cas, queda claríssim
que el Partit Socialista no ho ha estat.

I, senyor Roig, quan es paguen als bancs –que diu vostè– s’està complint la legalitat. Però, a més a
més, en aquest cas concret també s’estan pagant els forats deixats pels anteriors governs. Forats que
vostè també ens ha demostrat que és un especialista en aquest mateix Ajuntament i en altres.

Per tant, dir-li que és evident el compromís d’aquest Govern municipal per les EMD’s, perquè cada
clar i sempre s’ha reflectit així, i el compromís que hi ha pel que fa a poder complir els acords amb les
EMD’s de Bítem, de Jesús i de Campredó.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.

A veure, senyora Roigé, ja ho sabíem que vostè faria això que ha fet ara, ja ho sabíem. Però els forats
els han deixat vostès a Ferreries, un forat ben gran ple de rates. I aquí està la seva gestió, i aquí està
el seu forat, és aquest. Ja sabem com saben fer els números: 22 milions d’euros d’un projecte de
piscines,  després  paguem 1.250.000,  després  no  es  fa,  després  incompliments,  incompliments,
incompliments. 

Però la pregunta és: vostès han pagat el que corresponia a les inversions a Jesús? Han pagat lo que
corresponia a les inversions a Bítem? Han pagat lo que corresponia a les inversions a Campredó? No.
No. No ho han fet. Aquesta és la pregunta ben clara.

I les actituds, digui’m quina he tingut, actitud negativa jo he tingut cap a qualsevol de les EMD’s. Diu
“la seva actitud”, digui’m vostè. No sé per què es posa nerviosa. I amb la seva actitud. Quina actitud
negativa jo he tingut cap a cap EMD? És que digui’m. És que no ho entenc.

Vostès s’omplen la boca que han defensat les EMD’s. Però, a l’hora de.. no?, obras son amores y no
buenas razones, vostès han incomplert sistemàticament els convenis, senyora Roigé. És així, és així.

Per tant, està clar que el que vostès no tenen és voluntat de complir amb el que diuen els convenis de
les EMD’s. I així mateix ho manifestem i per això hem tornat a fer aquesta moció. Una moció que, com
hem dit, és una declaració d’intencions perquè entenc que els representants polítics que aquí tenim,
representem a partits que ens podem comprometre en intencions al futur mandat. Moltes gràcies.

*-*-*
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2) i  PxC (1); i  dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (11) i PP (1).

07.  PROPOSTA  DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT  DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN REBUIG A LA
PRIVATITZACIÓ DEL REGISTRE CIVIL.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:

“ Atès que a conseqüència de l’aprovació, a la I República, de la llibertat de culte en la Constitució de
1869,  el  17 de juny  de 1870 es va  crear  per  Llei  el  Registre  Civil  com a  conseqüència  de  la
necessitat de disposar d'un registre on anotar totes les dades dels espanyols, fossin o no catòlics, ja
que fins al moment únicament l’església podia inscriure els naixements.

Atès que el Registre Civil és un servei públic i gratuït des de la seva creació, que  ha  obtingut una
valoració molt positiva en l’informe titulat "La importancia de los Servicios Públicos en el Bienestar de
los  Ciudadanos",  redactat  el  maig  de  2013  per  l’Observatori  de  Qualitat  dels  Serveis  Públics,
pertanyent al Ministeri de Economia, Hisenda i Administracions Públiques.

Atès que el Govern espanyol, amb el projecte de Llei de mesures de reforma administrativa en l’àmbit
de l’Administració de Justícia i del Registre Civil, pretén privatitzar el Registre Civil i cedir la seva gestió
als registradors mercantils i de la propietat.

Atès que aquesta circumstancia suposarà que els ciutadans hauran de pagar un import d'entre 10 i
60 euros per tot  tipus d'actes que actualment són gratuïts  i  constitueixen un servei públic,  i  que
afecten a l’esfera més íntima dels drets i voluntats de les persones.

Atès que les seus dels registradors mercantils són limitades i reduïdes, el ciutadà no tindrà, com ara,
el  seu Registre  Civil  a  la  seu de cada Jutjat  de Pau i,  per  tant,  en els  casos en els  quals  sigui
necessària la seva presencia física, s’haurà de desplaçar fins a 80 km, com pot ocórrer en les Terres
de l’Ebre, on la seu del Registre Mercantil es troba a Tarragona.

Atès que aquesta privatització suposarà la desaparició de la immensa majoria dels jutjats de pau, en
privar-los de la seva principal funció, amb la consegüent pèrdua d'ocupació pública i de serveis de
proximitat.

Atès que això suposarà, entre altres conseqüències, la pèrdua de centenars de llocs de treball públics
a Catalunya i milers de llocs de treball públics a la resta de l’Estat.

És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Manifestar el rebuig frontal del Ple de l’Ajuntament de Tortosa a l’assignació dels registres
civils  als  registradors de la  propietat  i  mercantils,  per  ser  una privatització encoberta d’un servei
públic essencial i gratuït com és el Registre Civil.

SEGON. Manifestar el rebuig frontal del Ple de l’Ajuntament de Tortosa a la possible mercantilització
de les dades personals dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
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TERCER. Instar a totes les formacions polítiques catalanes representades a les Corts Generals a que
recolzin, si es produeixen, les esmenes a la totalitat dels grups parlamentaris que les presentin.

QUART.  Donar  trasllat,  per  mitjans  telemàtics,  de  l’acord  adoptat  per  aquest  Ple  als  grups  amb
representació parlamentaria a les Corts Generals i al Govern d’Espanya.  ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig:
Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, el registrador de Santa Pola i ara president del
Govern, el senyor Rajoy, va presentar un decret l’any 2012 amb l’únic objectiu d’afavorir el lobby dels
registradors del que, curiosament, ell en forma part.

El Partit Popular va plantejar una reforma integral de registres administratius existents que implicava,
en la pràctica, lliurar-los tots als registradors de la propietat i als registradors mercantils.  D’aquesta
forma, els registradors podien explotar comercialment l’activitat, a igual que es fa en els registres de
la propietat i mercantils.

A banda, el Govern va anunciar que s’aprovaria una nova taxa que haurien de pagar els ciutadans.
Ambdues iniciatives augmentaven més d’un 1500% el que guanyen actualment els registradors. I no
podem deixar de dir que en els últims anys, en els últims anys els registradors han guanyat molts
diners.

La normativa del Partit Popular privatitza de forma encoberta els registres i dóna tot el poder i els
seus guanys multimilionaris als registradors de la propietat i mercantils. Això són els brots verds de
don Mariano? Això? 

El mencionat Decret proposa traure el  Registre Civil  als jutges per donar-lo als registradors de la
propietat i mercantils, amb una gran diferència: que el Registre Civil avui és gratuït per als ciutadans.

Si  s’aprova  el  projecte  presentat  Partit  Popular,  els  ciutadans  hauran  de  pagar  una  taxa  als
registradors per inscriure els seus naixements, defuncions, matrimonis i així en tots els actes.

Però, a més, l’avantprojecte disposa que s’inscriuran al nou Registre Civil molts altres actes de la vida
civil de les persones que avui no ho fan, com són els poders voluntaris, el domicili voluntari, etc.

El projecte també inclou traure a les diferents administracions una sèrie de registres administratius i
lliurar-los als registradors i, així, hauran de cobrar un aranzel als ciutadans.

L’aprovació  d’aquesta normativa  suposa també eliminar  la  llei  que obliga  als  registradors  a tenir
informatitzat els registres de forma gratuïta. 

Per aquesta raó diem no a una reglamentació que proposa una nova taxa que multiplica per 5 el que
els registradors cobren als notaris i ciutadans per donar informació registral de les seves propietats i
empreses.

Per aquesta raó diem no a una reglamentació que atorga un gran poder als registradors. A cap altre
país els registradors cobren i exploten en règim de propietat privada els registres de la propietat i
mercantils. A Europa les funcions de control de legalitat la fan els notaris i les identificacions i registre
de les finques el cadastre.

Per aquesta raó diem no a una reglamentació que defensa que tot allò que fa el notari ha d’estar
autoritzat pel registrador i que contempla, a banda, reduir el nombre de registres.
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És per aquestes raons que demanem al plenari que es posicioni en contra d’una reglamentació que el
propi ministre de Justícia va decidir aplaçar fa uns pocs dies, empès segurament per una iniciativa
legislativa  popular  promoguda  pels  sindicats  majoritaris  que  en  aquests  moments  ha aconseguit
milers de signatures de ciutadans. No voldria pensar que es tracta d’una mesura electoralista i que,
passades les eleccions, el Govern del Partit Popular, d’amagat –com sempre– i via decret de llei, ens
imposi aquesta privatització encoberta del Registre Civil.

És  per  aquesta  raó  que  demanem  a  aquest  plenari  que  es  posicioni  en  contra  de  l’actual
reglamentació que suposa una privatització encoberta dels serveis com la inscripció dels naixements,
defuncions, matrimoni i divorcis, unes gestions que fins ara són gratuïtes. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Casanova
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé,
segons les últimes informacions de les que tenim constància a Plataforma per Catalunya, el ministre,
el senyor Rafael Català diu –paraules textuals– que aquesta reforma ha quedat totalment paralitzada
i que el Govern no tindrà un projecte que no sigui compartit pel conjunt dels professionals.

Continuo amb paraules textuals del senyor ministre: abandonem la idea d’aquesta Llei fins que no
tinguem el consens que volem generar. Això, tot això paraules textuals del senyor ministre fa molts
pocs dies a la porta del Tribunal Suprem. Fins i tot, va arribar a dir que ens replantegem, fins i tot, el
model.

Dit això, i mentre aquest model no quedi clar o no hi hagi un projecte per poder suport o per poder
estar-hi en contra, el nostre posicionament respecte a la moció serà d’abstenció. 

I, a més, jo també m’agradaria recordar-li al senyor Roig una cosa que crec que és important, que és
anar presentant mocions a cop de titular de premsa, doncs home, al final es pot acabar fent bastant
el ridícul. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, bé,
jo començaré, senyor Roig, per dir-li que aquesta moció, com moltes altres que vostè ha presentat,
sempre es refereixen a projectes, a projectes de lleis, no? No a realitats. Sempre són projectes, no? I
vostè, doncs, fa la moció, critica els projectes, no? I, a més, de lleis que, jo sempre he dit, no són
competència d’aquest Ple parlar, discutir o això sobre una llei. Poden ser tema de discussió però no
competència, no?

Parlar aquí que suposarà, suposarà, aquest fet suposarà i vinga a suposar. I, al final, el que suposa és
el  que acaba de dir  el  senyor  Casanova,  no?,  de que el  ministre  se  n’ha donat  compte i  bo  és
rectificar, que, doncs bé, que aquesta reforma hi ha que acabar de perfilar-la, acabar de compartir
l’opinió dels professionals afectats, no?, en benefici de la ciutadania i, per tant, s’ha parat. Per tant,
aquesta moció ja no té ni peus ni cap.

Però jo vull tocar alguns punts, no?, de la moció per a, si és possible, no?, i si vostè creu que és així,
concretar-li aspectes que jo crec que no són del tot correctes o certs, no?

Aquesta Llei hi ha que recordar que dóna compliment a la Llei 20 del 2011 del Registre Civil, que va
ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris, tots, inclús el PSOE.

Els registres civils s’atribueixen tant als registradors de la propietat com als mercantils. Vostè aquí
parla dels registradors, les seus dels registradors mercantils són limitades i reduïdes. Home, també
ha d’afegir aquí les seus dels registradors de la propietat, amb el qual deia, aquest Projecte de llei
que ara està paralitzat, no?, es distribuirà la càrrega de treball d’acord amb l’informe que el Consell
d’Estat del 25 de setembre del 2014 va establir, i tenint sempre en compte el caràcter que tenen de
funcionaris públics.
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Es podran –vostè diu aquí més endavant, no? –, diu “és que ara no podran anar a...., no tindran llocs
on anar a presentar papers, no?, i tal, no? Escolti, aquesta Llei o aquest Projecte de llei també diu que
es podran presentar les sol·licituds i la documentació demanada davant de les oficines del Registre de
la Propietat o Mercantil, o enviar-la electrònicament mitjançant la plataforma electrònica del Registre
Civil, no?

Pensi que això no sols permet al ciutadà, des de casa seva, presentar qualsevol paper, qualsevol
document, sinó que, a més, ho pot fer durant els 365 dies, les 24 hores del dia, no?

Per exemple, un exemple –i crec que vostè ho ha citat, no ho he sentit massa bé–, la inscripció dels
recents  nascuts,  o  en el  seu cas dels  morts,  des dels  centres  sanitaris  sense tenir  que anar  al
Registre Civil,  no? Se li  diu o se li dirà o hi haurà, si es modifica, segurament es tirarà endavant
perquè és un dels aspectes de la Llei o del Projecte de llei, millor dit, més ben encertats, certificació
mèdica electrònica. Això suposarà un estalvi de 64 milions d’euros en eliminar-se 850.000 tràmits
presencials, no?

Parla vostè dels jutjats de pau, no? Home, els jutjats de pau tenen moltes altres funcions, no sols la
de fer paper de Registre Civil, no? Diu “oh! És que perdran el lloc de treball”. Sempre va vostè a tocar
la vena sentimental, la vena sensible de les persones. Clar, en dir que perdran molts llocs de treball,
diu aquí vostè mils i milers, no?, i centenars i tal. Bé, doncs sí, però no espanti a la gent, que no és tan
greu el tema com vostè ho planteja.

Els  canvis en el  Registre Civil  no suposaran cap destrucció de treball  públic,  i  ho diu la  mateixa
normativa d’aquest Projecte de la llei, ja que la norma intentarà incloure –ja les “inclosava” però ara
es perfeccionaran– les cauteles oportunes per evitar que es perdin llocs de treball. I un procediment
de consulta, escolti-ho bé senyor Roig, als sindicats a través de la mesa de negociació de Justícia.

Total, no ens vulgui espantar, no vingui aquí amb mocions de que ui!, s’acaba el món i els dolents són
no  sé  què.  Bé,  els  dolents  deurem ser  el  Partit  Popular  que  també,  pel  que  pareix,  tenim més
“cuernos” i més “rabo” que vostès, quan diuen: oh! és que jo sóc el del “rabo” i tal, no?

Total,  senyor  Roig,  torno  al  principi,  no?  Això,  aquesta  reforma  està  parada  eh,  està  parada,
paralitzada. I vostè, per a que ens presenta aquesta moció aquí? Potser serà pel que li ha dit el senyor
Casanova, és que vostès fan mocions segons els titulars dels periòdics. I després, clar, els agafen
amb el pas canviat.

Per tant, nosaltres, la posició nostra serà contraria a la moció.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre
grups, evidentment, estem totalment en contra de la privatització o de la possible privatització del
Registre Civil. És una conseqüència més de totes aquestes polítiques de retallades i de privatització
que els diferents governs estan aplicant tant a Catalunya, a l’Estat espanyol, com a Europa i, per tant,
qualsevol intent de semiprivatitzar o privatitzar els serveis públics rebrà el nostre rebuig.

S’intenta, com aquí ha explicat vostè, posar tota una sèrie de taxes als ciutadans i ciutadanes en
general per usar aquest servei públic, quan abans això no era així. I això ho estan fent en un moment
en que també –hem repetit moltíssimes vegades des del nostre grup municipal– que la majoria de la
població s’està empobrint, les classes mitjanes estan desapareixent, mentre que una minoria s’està
enriquint com mai, només cal mirar les noticies cada dia i podem veure com aquesta minoria cada
vegada té més diners, els acumula a l’estranger i, per tant és una autèntica vergonya totes aquestes
polítiques, des del nostre punt de vista, que s’estan intentant portar a terme.

En aquest sentit,  jo  també li  voldria recordar  –també altres vegades els  ho he dit– que el  Partit
Socialista és còmplice en part d’aquestes polítiques d’austeritat i de retallades. Vostès van modificar
la Constitució un cap de setmana de la mà del Partit Popular, per salvar els bancs abans que les
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persones. I, tot i que en aquest punt vostès estan en contra en quant a la privatització dels registres
civils, vostès van ser els que van acatar aquestes polítiques genèriques de retallades i d’austeritat. 

Tot i això, des del nostre grup municipal, entenent que és en bona fe que es presenta aquesta moció,
entenent que, evidentment, és injust aquest intent de privatització i , tot i que el ministre ara ha dit
que ho retirarà, donarem suport a la seva moció. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde.

Bé, ja  s’ha dit,  no?, el  ministre Rafael  Català el  dia 24 d’abril  va confirmar que quedava ajornat
l’encàrrec als  registradors de la  propietat i  mercantils  de la  gestió d’aquest Registre.  En principi,
aquest Registre està previst que el 15 de juliol entrés en vigor. 

També és veritat que la dèria de la dreta sempre és privatitzar i fer negoci. Però en aquest cas, com la
imatge  del  Partit  Popular  ha  dit  que  està  sotmesa  a  pressions  sobretot  externes  –però  també
internes–  i  en  vigílies  d’unes  eleccions  municipals,  d’unes  eleccions  autonòmiques  a  molts  dels
territoris de l’Estat espanyol i veu que les enquestes li pinten malament, doncs, diu home, fiquem això
al calaix. I posen al calaix un altre dels polèmics projectes de l’exministre Ruiz Gallardón.

Clar, per tot això jo casi els demanaria al grup del Partit Socialista de Catalunya de l’Ajuntament de
Tortosa, del grup municipal, és que retirin aquesta moció que proposen. Però si, com allò que diuen,
pel que pugui passar, això ho reprenen i més endavant ho volen tornar a portar i ficar-ho en vigor, dir
que l’Ajuntament de Tortosa, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa es posicioni, donarem suport al que
vostès presenten.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies , senyor alcalde. Regidores, regidors, després del
míting que ha fet algun portaveu que m’ha precedit amb temes que no tenien res a veure amb la
moció, nosaltres sí que li  parlarem de la moció i,  en tot cas,  dir-li  que –com han dit  alguns dels
portaveus que m’han precedit– aquest és un tema que entenem que està tancat, el mateix ministre ja
ho va dir  i  va anunciar  públicament que, com en altres projectes de llei  que venien de l’anterior
Ministeri, de l’anterior ministre, aquest també procedia a paralitzar-ho i, per tant, entenem que aquest
és un tema que creiem que està tancat a dia d’avui.

Respecte a la pèrdua de llocs de treball públics de Catalunya, també li voldríem recordar al portaveu
del Partit Socialista que el Govern de la Generalitat ha mantingut la seva oposició al respecte i, a més
a més, el mateix conseller de Justícia en una visita recent aquí, al municipi de Tortosa, quan va venir a
assistir  a  l’acte  del  Col·legi  d’Advocats,  celebrant  Sant  Raimon  de  Penyafort,  ja  va  anunciar  el
compromís  del  Govern  de  garantir  aquests  llocs  de  treball  que  es  mantindrien  dintre  de
l’Administració de Justícia catalana, tenint en compte que sí que es podrien mantenir aquests llocs de
treball.

Sabem que és un projecte que era dolent, era un projecte que no compartíem, però que en cas de
tirar-se endavant s’havien garantit els llocs de treball. No podíem garantit, dissortadament, el servei,
que í que s’hagués perjudicat greument si el projecte hagués tirat endavant d’aquesta manera. 

Per tant, entenem que queda congelat, és el que ha dit el ministre en seu del Congrés dels Diputats i,
per tant, igualment, per a que no quedi cap dubte, votaríem a favor d’aquesta moció. 

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors,  començaré  llegint  unes  paraules  del  ministre:  “La  opción  de  transferir  la  gestión  a  los
registradores mercantiles no está del todo descartada”. Això és així. Per tant, per tant, davant del
assegurar que això no es tira endavant, perquè tampoc es tenia que apujar l’IVA, tampoc es tenia que
apujar l’IVA cultural, van recollir firmes, ja sabem quina és la manera de governar del Partit Popular:
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anar tirant propostes que vostè diu que són projectes, però que després va aprovant moltes vegades
per decret llei, eh, com així està passant, senyor Dalmau, i després ens trobem la realitat: una Llei
mordassa. I li he dit, i aquí serien un munt, un munt i un munt i un munt; aquesta doble vara de
mesurar, no?, vull dir, tenen el cas Bárcenas però, en canvi, són els més honrats. I clar, diu, home,
senyor Dalmau, això és així, no està tancat, no està tancat.

I vostè diu: és que vostès ens presenten mocions aquí per què?, perquè resulta que no afecten. Què
vol dir que no afecten? Si un pare de família ha d’inscriure a son fill al Registre Civil, li afectarà a la
butxaca i ara no li afecta. És que clar, és que sí que ens afecta als tortosins i tortosines. I tant que ens
afecta. 

Són mocions, evidentment, de caire general, de caire de l’Estat, que fan referència a lleis de l’Estat
però que, evidentment, afecten als tortosins i tortosines i per això les presentem.

I la volem mantenir, senyor Monclús, perquè, evidentment, no ens en fiem. No ens en fiem i volem
que l’Ajuntament de Tortosa manifesti la seva posició contrària, perquè els mateixos sindicats –que
són qui han fet la iniciativa parlamentària– diuen que estaran atents perquè no se’n fien pel mateix
que vostè ha dit –que jo també ho he dit– que ara vénen eleccions, evidentment, i cal pegar un pas
enrera, a veure què passa.

I en aquest sentit, per tant, nosaltres pensem i agraïm aquí el vot favorable, pensem que la moció és
bona i  que l’aprovem i  li  donem suport l’Ajuntament de Tortosa per  vetllar  pels interessos en un
moment de crisi de les nostres famílies i de la nostra gent, que es poden veure agreujades les seves
situacions econòmiques amb aquestes mesures. I, per tant, agraeixo als grups municipals que han
donat el seu suport a la nostra moció.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies. Entenc que s’aprova per disposar de
divuit vots a favor, una abstenció i un en contra.

Ah, perdó, perdó, perdó senyor Dalmau. Perdó, que no l’havia vist. Té la paraula el senyor Dalmau.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, dos
punts o dos matisos.

Un, parla vostè de la corrupció i ha citat el nom d’un membre o exmembre del Partit Popular. Miri, si
vostè agafa el focus i el dirigeix a través o cap a totes les zones d’aquest Estat, veurà llocs on resulta
que persones que en principi tenen problemes, estan tan lliures i tan bé i tal. En canvi, el senyor
Bárcenas li recordo que està a la presó, eh. Està complint sentència. 

Inclús li diré que, fa molt poquet –fa un dia o fa dos– han aparegut als mitjans de comunicació una
“affair” a la zona de València i aquest senyor, el Partit Popular, el president del Partit Popular de
València li ha dit que immediatament un expedient disciplinari i que abandoni els seus càrrecs. Això
ha passat al Partit Popular.

Vostè agafi el focus i passi’l pel sud, eh. Li sona això del sud? Val? O passi’l per la nostra Catalunya,
benvolguda Catalunya. 

I què passa aquí? Doncs, aparentment, ull, aparentment eh, jo no dic que ve d’això, però aparentment
no passa res. En canvi, jo estic veient –i no ho dic perquè jo sigui el representant del Partit Popular–
que bé, vostè enfoca al senyor Bàrcenas a la presó, a l’altre senyor li han dit “dimiteix immediatament
dels teus càrrecs institucionals i, a més, et fem un expedient disciplinari i fora d’això.

I al senyor Rato, al senyor Rato li van, immediatament, escorcollar les seves oficines i el seu pis, cosa
que no ha passat en altres casos. 
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Home, per favor, si parlem de corrupció –que jo sóc radicalment en contra, com no podia ser d’una
altra forma, en contra de la corrupció i, a més, en que si un, doncs, ha delinquit, doncs, que pagui el
que degui de pagar i punt. Però no féssim ús, mal ús d’aquest concepte de corrupció.

Després, vostè parla de que del pare que per inscriure el seu fill recent nascut tindrà que pagar una
taxa. Escolti,  li  he dit  abans, una de les característiques d’aquesta Proposta de llei que ara està
parada és, precisament, que es podrà fer la certificació sanitària des del mateix hospital on ha nascut
el xiquet i pels mateixos metges que l’han ajudat a donar llum, no?, i sense cap cost. Electrònicament
faran un certificat que arribarà al Registre Civil i el pare ni tindrà que anar, ni tindrà que presentar cap
document, ni li costarà un duro.

Home, llavors senyor Roig, perdoni eh, des de l’afecte que li tinc, no ens conti pel·lícules, no és hora
de contar pel·lícules, hi ha que contar la veritat, la realitat, eh. No hi ha que desinformar, no hi ha que
manipular, perquè això sí que és radicalment dolent per a la ciutadania.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor Dalmau, a veure, si una de les condicions que van
posar els registradors mercantils va ser de dir: val, Govern, si vostès ens passen, ens transfereixen els
registres civils, nosaltres haurem de cobrar-ho. Això va ser les condicions que van posar. És així i és
lògic, perquè hi ha unes despeses.

Per tant, no em vingui dient que no suposarà cap despesa per a la persona que vagi a inscriure a son
fill recent nascut, perquè no és cert. I suposarà, i suposarà.

I escolti’m, escolti’m, el senyor Bárcenas està al carrer, eh. No està a la presó, està al carrer. Va pel
carrer, va pel carrer. Vull dir, a veure, és que és així. Vull dir, és que vostè pinta com si, com si... val? El
senyor Bárcenas està pel carrer, a veure. Ha complit, ha complit, a veure. I no entréssim en aquest
tema, però és així mateix. Vull dir, aquesta doble moral i aquest doble llenguatge que vostès gasten,
clar,  és que al  final  dius home, el  senyor  Bárcenas està al  carrer,  està al carrer amenaçant a la
premsa, dient de tot, que cantaré, que no cantaré, que tal, però és així.

Per tant, jo el que vull dir és que no s’hi val a una doble moral, no s’hi val a un doble llenguatge. I el
doble llenguatge és que les lleis es fan en benefici dels ciutadans i ciutadanes. I nosaltres aquesta
moció l’hem presentada aquí. L’hem presentada aquí per a que el Ple de l’Ajuntament doni suport a
una iniciativa legislativa popular que està recollint signatures per anar en contra de la privatització
d’un servei que fa, crec que són, 150 anys que tenim a Espanya. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el senyor Dalmau: Bé, doncs no. Escolti, taxes se’n tindrien que pagar,
segons vostè diu....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el senyor alcalde: Senyor Dalmau, si em permet dir-li que té la paraula, té la 
paraula.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Moltes gràcies, li agraeixo molt senyor alcalde. Tot un
detall, eh, tot un detall.

Bé, simplement dir-li que les taxes, si es tenien que pagar i els registradors mercantils o els de la
propietat han dit que no estan d’acord, que volen cobrar taxes, el que sigui, no ho sé, doncs, això deu
de ser un dels motius pel qual el ministre de Justícia ha paralitzat tot i ha dit “alto, parlem amb els
professionals i que ens diguin què és el que hi ha que fer en aquest tema, pagar taxes o no pagar
taxes”.

   - Pàg. 83 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

Amb el del senyor Bárcenas, escolti, doncs miri, si està fora deu de ser per algun motiu, no? A veure,
no s’haurà escapat i va pel carrer tranquil·lament. Home, és que vostès fan aquí unes argumentacions
que un es queda parat. Home, si està al carrer és per algun motiu. I, des de “luego”, que no s’ha
escapat, algú ha degut de dir “bé, aquest senyor ha complit la part de la pena que li correspon”, no?,
que se li va instituir, alguna cosa legal i alguna cosa que, des d’un punt de vista jurídic, és correcta i
sense cap problema, no?

I llevat d’això, doncs, jo tampoc vull discutir d’una moció que ja no té vida des del moment en que
vostè l’ha presentada quan ja han paralitzat tot aquest sistema.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.

Senyor Dalmau, vostè és qui ha dit que estava a la presó, jo no. Ho ha dit vostè, jo no. Està fora. 

No, no. Vostè ha dit “aquest senyor està a la presó”. No. No. Vostè ha dit que estava a la presó. Jo no
ho he dit, jo no ho he dit.

I miri, i si tan bona és aquesta Llei, per què la retira el senyor ministre de Justícia, el senyor Català?
Per què la retira, eh? Per pressions, evidentment. Perquè sap que s’estan equivocant. Perquè ho sap.
I ho sap, ho sap. I ho sap que s’estan equivocant.

Però, torno a dir-li  el mateix: que el Govern no descarta l’opció de transferir les competències als
registres mercantils. I això és així. I, per tant, cal estar atents. I hem d’estar atents. I per això agraeixo
el vot favorable d’aquest consistori. Moltes gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), CiU (11),
ERC (2) i-ET-E (2); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del
PP; i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC.

08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA A FAVOR DE QUE ELS
PROFESSIONALS, EMPRESARIS I COMERCIANTS DE LA CIUTAT TINGUIN LES MATEIXES POSSIBILITATS
DE SER CONTRACTATS PER L’AJUNTAMENT, QUE ELS DE LA RESTA DEL PAÍS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:

 “ Atès que el passat 4 de març el Govern municipal va anunciar el projecte de remodelació del pont
de l’Estat.

Atès  que l’alcalde de Tortosa,  Ferran Bel,  tot  i  que dit  projecte encara no ha estat  adjudicat,  va
presentar l’avantprojecte dut a terme per un arquitecte.

Atès  que  s'ha  aprovat  la  contractació  de  la  redacció  del  projecte  bàsic  i  executiu  mitjançant
procediment negociat sense publicitat, sol·licitant ofertes a tres arquitectes i/o empreses, cap de les
quals es de Tortosa, per la redacció d'un projecte que havia de quedar enllestit a finals d'abril, amb
l’objectiu de licitar-lo de manera immediata.

   - Pàg. 84 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

Atès que aquesta actuació va ser valorada per l’alcalde de Tortosa en un milió d'euros.

Atès que a les Terres de l’Ebre i, més concretament, a Tortosa hi treballen arquitectes i empreses de
reconegut  prestigi,  des  del  PSC  considerem  que  haurien  de  tenir  el  mateix  dret  que  la  resta
d'arquitectes del país en participar en el disseny de la seva ciutat.

Atès que això no només passa en els treballs tècnics sinó que, en diverses ocasions, s'ha encomanat
la redacció de projectes o la compra de subministres a empreses de fóra de la nostra ciutat, sense
donar les mateixes opcions a les empreses que donen treball a als tortosins i tortosines i que creen
riquesa per a la ciutat.

Atès  que  donada  l’actual  crisi  econòmica  considerem essencial  per  a  la  ciutat  que,  dins  de  les
possibilitats que ofereix la legislació vigent, l’Ajuntament doni, com a mínim, les mateixes possibilitats
a empreses i professionals de la ciutat que als de la resta del país.

És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. L'Ajuntament de Tortosa, sempre dins de les possibilitats que ofereix la legislació vigent,
donarà com a mínim les mateixes possibilitats a les empreses i professionals de la ciutat que als de la
resta del país.

SEGON. En el cas de la redacció de projectes d'arquitectura, enginyeria, disseny o d'obres, l’encàrrec
dels mateixos s’efectuarà mitjançant un concurs d'idees del que s’informarà als col·legis professionals
territorials per tal de que puguin fer-ne difusió entre els seus col·legiats, i en el que puguin participar
amb igualtat d'oportunitats tots els professionals que així ho desitgin.

TERCER. Que en el cas de compres de subministrament es tractarà d'informar de forma efectiva a les
empreses  i  comerços  de  la  ciutat  i  de  les  Terres  de  l’Ebre  per  tal  de  que  puguin  accedir  a  la
contractació pública amb igualtat d'oportunitats de les empreses de tot el país.

QUART.  Que  en  el  cas  de  contractació  de  professionals  s’informarà  als  respectius  col·legis
professionals de la demarcació per tal de que tots els interessats puguin accedir a la contractació
pública amb igualtat d'oportunitats de les empreses de tot el país.

CINQUÈ. Comunicar via telemàtica aquest acord als col·legis professionals de les Terres de l’Ebre, a
l’associació d'empresaris, als sindicats majoritaris de la Terres de l’Ebre (UGT, CCOO i  USO)  i a les
associacions d'empresaris i de comerciants.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el passat 4 de març l’Ajuntament
de Tortosa va anunciar el projecte de remodelació del Pont de l’Estat.

Suposem que, enlluernats per cintes de colors i llums de neó, el Govern de Convergència i Unió va
encarregar l’Avantprojecte a un arquitecte que és de fora de Tortosa.

És evident que l’equip de Govern està en el seu dret d’encarregar els avantprojectes a aquells que
cregui oportú, faltaria més, és així, és el seu criteri.
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Suposem que l’equip de Govern entén que a Tortosa, ni  a  les Terres de l’Ebre hi  ha arquitectes
capaços de portar a terme una obra tan important com la de remodelar el Pont de la seva ciutat.
Nosaltres considerem que sí,  però pel  que veig,  pel que veiem, Convergència i  Unió imagino que
pensa que no. Però això no és l’únic preocupant, no és l’únic preocupant. 

Pensem que, en moments com l’actual en que la crisi està fustigant –i molt– la nostra ciutat, potser
hauria  estat  millor  apostar  per  altres  opcions.  Opcions  com  proposar  un  concurs  d’idees  a  la
demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o, fins i tot, a la resta de col·legis del país.

D’aquesta forma tan senzilla, els arquitectes i les arquitectes tortosins i tortosines haguessin tingut
les mateixes oportunitats que l’empresa que va redactar l’Avantprojecte, les mateixes. Però no va ser
així.

Una vegada redactat l’Avantprojecte, l’Ajuntament ha procedit a licitar la contractació de redacció del
projecte bàsic i executiu mitjançant un procediment negociat sense publicitat. Un procediment que,
per  a  aquells  que  no  ho  entenguin,  significa  que  s’ha  demanat  a  3  arquitectes  o  empreses
professionals que “ofertin” un preu per fer el projecte bàsic i d’execució i, així, poder escollir l’opció
més barata.

Un pot pensar que aquí sí que l’Ajuntament ha convidat a altres arquitectes de Tortosa. Doncs no. Ni
un, ni dos, ni tres. A cap arquitecte de Tortosa ni del territori. Convida a qui ha fet l’Avantprojecte, una
persona d’Olot, un arquitecte d’Olot, a dos més de fora, de Girona, i un estudi amb seu a Madrid.

Pensem que hagués estat més just obrir el concurs a tots els arquitectes del país en un concurs obert
i que els arquitectes de Tortosa poguessin, poguéssim presentar, en igualtat de condicions que la
resta d’arquitectes, les seves propostes. Però tampoc aquesta ha estat l’opció escollida.

És evident que l’equip de Govern, al nostre entendre, no creu que, amb la que està caient i els diners
dels tortosins i tortosines, haurien de retornar a Tortosa, als tortosins i tortosines. 

Que quedi clar que no demanem fer cap tracte de favor. Les lleis s’han de complir i estan per a això. I
és evident que el que demanem és que la gent del territori tingui les mateixes oportunitats que la
resta. Només això.

I  aquesta circumstància,  la  de contractar  gent  de fora,  és  una circumstància  que s’ha repetit  en
diverses ocasions en les contractacions municipals. Contractes que fa l’Ajuntament sense donar les
mateixes opcions, al nostre entendre, a les empreses de la ciutat i que, no oblidem, donen treball a
tortosins i tortosines.

És per això que pensem que, donada l’actual situació de crisi, l’Ajuntament, sempre dintre de les
possibilitats que ofereix la legislació vigent, hauria de donar les mateixes oportunitats a les empreses i
professionals de la ciutat que als de la resta del país, convidant en els concursos públics tant als
professionals de fora com a la resta de la ciutat.

La forma és senzilla. En el cas dels treballs tècnics es remet per a concursos d’idees als col·legis
professionals, per exemple. I en el cas de les obres, s’informa a les empreses del territori que puguin
accedir als contractes. 

Insisteixo, no demanem cap tracte de favor per als empresaris, botiguers, professionals de la nostra
ciutat, sinó que l’únic que reclamem és la igualtat d’oportunitats. Una igualtat que entenem que ara
estem veient que no es dóna. Moltes gràcies.
 
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig.
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A continuació té la paraula el senyor Casanova que, per l’expressió de la cara, veig que té moltes
ganes d’intervenir i, escoltant-lo a vostè, senyor Roig, no m’estranya. 

Intervenció del Sr. Casanova
A continuació pren la paraula el senyor Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, jo de
vegades al senyor Roig em fa venir molta sorpresa, però avui el senyor Roig ens ha portat aquí una
moció que l’hauria signat Plataforma per Catalunya, que l’hauríem signant nosaltres.

Nosaltres sempre hem dit  que primer som els de casa, primer els productes de casa, primer les
empreses de casa, primer els professionals de casa. Llavors, jo me n’alegro, me n’alegro de que per fi,
després de tants anys i després de tot el que es han dit tantes i tantes vegades –perquè ens han
insultat, ens han dit de tot–, per dir “algo” tan senzill i tan clar com el que acaba d’exposar ara mateix
el senyor Roig.

El que és lamentable, senyor Roig, és que ara, a 20 dies d’unes eleccions municipals, vostè vingui
aquí a dir el que ha dit sempre Plataforma per Catalunya, és la pura veritat i és el que pensem tots.
Però tots vostès callen menys jo, que jo ho dic claret.

Ara resulta que el senyor Roig, a 20 dies d’unes eleccions, també ho diu. Doncs home, senyor Roig,
escolti, vostè no ha fet res més que venir aquí amb una moció que hauria signat jo tranquil·lament. I li
dic més, i li votaré a favor, li votaré a favor perquè tota la raó. El que és lamentable és que ara ens
vinguin a donar la raó a 20 dies d’unes eleccions municipals. Home, per favor, això és electoralisme
pur i dur, eh. Però, tot i així, jo li votaré a favor perquè és el que he dit sempre. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: El nostre posicionament és a favor de la moció.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i  regidores, bé, des del
nostre grup l’únic que podem dir és que entenem que aquesta moció és en la línia de facilitar que
totes aquelles empreses de Tortosa, locals, puguin ser contractades pel nostre Ajuntament. Entenem
que això per llei és així,  que, per tant, totes les empreses de Tortosa sempre es poden presentar
perquè la llei així ho diu, però que poden haver alguns mecanismes com facilitar, millorar la informació
o comunicar-ho als col·legis professionals i, per tant, votarem favorablement.

Intervenció del Sr. Monclús
A  continuació  pren la  paraula  el  senyor  Monclús:  Com hem manifestat  públicament  en  diferents
ocasions, estem d’acord amb el que avui proposa aquesta moció i, per tant, la nostra posició és de
votar-la favorablement.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, si llegim el
títol de la moció, senyor Roig, ens diu que tinguin les mateixes possibilitats que ser contractats els
professionals, empresaris d’aquí que la resta del país. Evidentment, complint la legalitat, que és el
que fa aquest Govern municipal.

Perquè avui ens presenta una moció, alguns ja li han dit, a quatre dies de les eleccions, de començar
la campanya electoral. Una moció absolutament demagògica que deu ser per intentar redimir aquells
pecats del passat del Partit Socialista quan governava l’Ajuntament de Tortosa, precisament en l’àrea
d’Urbanisme.

I li diré el que hem fet nosaltres, el que han fet vostès segurament ja ho sabrà, ho sap tota Tortosa
però també ho sap vostè. Però en el cas de nosaltres dir-li que, respecte a aquests dos mandats a
l’Ajuntament  de  Tortosa,  si  parlem  del  número  d’arquitectes  –que  vostè  n’ha  fet  una  expressa
referència–, els arquitectes i enginyers que han treballat per a aquest Ajuntament suma la xifra de 51.
Cinquanta-una persones han treballat i han fet projectes per a aquest Ajuntament.
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Vostè  sap  quants  projectes  van  fer,  quants  arquitectes  van  treballar  mentre  governava  el  Partit
Socialista? Doncs, segurament amb una mà en tindria de sobres per comptar-los,  perquè al final
treballàvem  absolutament  els  mateixos,  i  vostè  ja  ho  sap.  Ara  51  arquitectes  diferents,  noms  i
cognoms que li puc ensenyar quan vulgui, han treballat per a l’Ajuntament de Tortosa en diferents
projectes que s’han fet a aquesta ciutat al llarg dels últims 8 anys, des de que aquest Govern governa
aquesta ciutat.

I també l’insto a que em digui que no és veritat que mentre estaven governant vostès, també ara fa 8
anys, més del 85% de les obres que es van fer a aquesta ciutat les feia una sola empresa. També
l’insto a que em digui que això no és veritat. Perquè al final, aquesta sola empresa que, a més a més,
no era de Tortosa, no era d’aquí ni de les Terres de l’Ebre –era una empresa que no tenia ni el capital
social ni el domicili ni a la nostra ciutat ni a dintre de les Terres de l’Ebre, sinó que era de fora, una
mica més avall–,  aquesta empresa va fer el  85% de les obres que traïa l’Ajuntament de Tortosa
mentre governava el Partit Socialista a l’Ajuntament.

I els processos es fan d’acord amb la legalitat. I les empreses es presenten als processos. I pel que fa
a la contractació no cal que informem als col·legis professionals, li asseguro que ho saben tots els
arquitectes  quins  són  els  processos  que  hi  ha  i  com  són.  Però,  a  més  a  més,  hi  ha  col·legis
professionals que són obligatoris i d’altres que no són obligatoris, per tant, no és necessari informa-ho
als col·legis professionals.

Però, tanmateix, resulta paradoxal que sigui vostè qui..., jo crec que se li hauria de posar una mica la
cara roja, qui ens vingui avui aquí a donar lliçons de com es tramiten o com es contracten les coses
per part dels ajuntaments quan parlem d’arquitectes que estan treballant als ajuntaments. Perquè no
volem pensar que el seu model és el model d’un ajuntament d’alguna comarca veïna que segurament
coneix de molt a prop i on resultaria interessant veure qui treballava a l’Ajuntament i qui feia també,
facturava els projectes per a l’ajuntament, perquè trobaríem segurament alguna coincidència curiosa
que estic segura que molta gent coneix també.

Però en tot cas, es demostra una vegada més que parla aquell qui més hauria de callar, perquè ha
oblidat el que ha fet personalment i ha oblidat el que ha fet el Partit Socialista mentre ha governat
aquesta ciutat.

Per tant, no arribàvem ni a una mà en quant a número d’arquitectes que van treballar a aquesta
ciutat. Ara n’han treballat 51 des que estem governant aquest Govern municipal. I han treballat 29
empreses a aquesta ciutat, portant diferents obres a càrrec, quan abans la major part de les obres,
pràcticament totes, només les feia una única empresa.

Per tant, senyor Roig, que vingui vostè, precisament vostè a donar-nos lliçons d’això, té bastant de
delicte.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.

Agrair el vot favorable dels grups municipals que així ho han fet, evidentment. I dir que jo en cap
moment  he dit  que primer  els  d’aquí.  Jo  he dit  que  igual  a  tothom,  tots  iguals.  I  aquesta  és  la
diferència, senyor Casanova, entre nosaltres i vostès. Igual a tothom, amb les mateixes condicions i
oportunitats. I és així.

De demagògia, senyora Roigé, cap. Els pecats del passat vostès també sabran quins són els pecats
del passat. Perquè clar, vull dir, només vostès se’n recorden o trauen a relluir sempre el “i tu més, i tu
més, i tu mes”. I si tantes irregularitats hi havia, perquè no les van denunciar en el seu moment ?
Perquè ara aquí està traient un reguitzell de coses...
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Però, és veritat, és veritat o no és veritat que no s’ha convidat a cap arquitecte de Tortosa ni de Terres
de l’Ebre? És cert o no és cert? És cert o no és cert? I que ho haguessin pogut fer-ho, és cert o no és
cert, eh? És cert o no és cert? És així. I no s’ha convidat i ho haguessin pogut fer-ho.

I, per tant, vostè, m’agradaria preguntar al Col·legi d’Arquitectes de les Terres de l’Ebre si realment ha
estat informat d’aquest procés, quan molts projectes i moltes licitacions passen pel Col·legi i arriben a
tots els seus col·legiats.

Per tant...  I el de la comarca veïna no sé a què es vol referir, però deixem-ho estar perquè vostè
sempre fa el mateix: tirar, tirar, tirar i tirar. Per tant, si vostè tan creu, tan creu que en el temps que va
estar el Partit Socialista governant la ciutat hi havia no sé quantes obres, una empresa de més avall –
no sé a qui es vol referir  vostè, jo ho desconec–, ho hagués denunciat en aquell  moment,  si  els
processos van ser legals, si o no, i tal.

Com li he dit ben clar. És que vostè el procés que ha fet ara no li he dit en cap moment que no sigui
legal. Li he dit ben clar. A més, li he dit que haguessin pogut convidar a algun arquitecte de Tortosa o
de les Terres de l’Ebre. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies.

En cap moment la senyora Roigé ha parlat d’irregularitat ni de legalitat, només per constar a l’acta.

*-*-*

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

09.  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A FAVOR DE LA
CONDEMNA DE LES EXPRESSIONS CONTEMPORÀNIES DE RACISME, XENOFÒBIA I ALTRES FORMES
CONNEXES D’INTOLERÀNCIA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els
grups que la subscriuen:

“ Atès que el 20 de desembre de 2012 l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Resolució 67/154
contra  la  "glorificació"  del  nazisme  i  de  condemna  directa  al   neonazisme,  neofeixisme  i  altres
ideologies extremistes, basades en prejudicis racials i formes connexes d’intolerància. La Resolució
volia  ressaltar  especialment  que  aquests  grups  no  tenen,  sota  cap  consideració,  l’empara  de  la
legalitat i molt menys, les seves accions.

Atès que el document expressa la preocupació per l’auge de formes contemporànies de moviments
extremistes i partits polítics que fan apologia del racisme i la xenofòbia, sent una vertadera amenaça
pels valors democràtics.

Atès que durant els últims anys una crisi socioeconòmica ha colpejat durament a tota la societat i les
organitzacions polítiques d'esquerres han anat perdent força arreu d’Europa. Els partits populistes de
base neofeixista s'han aprofitat d'aquests fets per apropiar-se del malestar  i  la frustració d'aquelles
persones  més  vulnerables  de  la  societat.  Així,  per  primer  cop  en  la  historia  de  les  institucions
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europees,  els  antieuropeistes  que  volen  trencar  amb  la  Unió  Europea  per  eludir  el  Tractat  de
Maastricht, aconsegueixen tenir una representació rellevant en el Parlament Europeu.

Atès que a França, el Front Nacional de Marine Le Pen, està a un pas de convertir-se en la primera
força política,  cas molt  similar  al  del  Regne Unit,  amb l’ascens vertiginós del  partit  nacionalista i
racista UKIP. Aquests són els casos que ens toquen de prop, però el neofeixisme s'estén ràpidament
per Europa en països com Grècia, Àustria, Noruega o Hongria.

Atès que en aquests últims anys els actes i accions de simbologia neofeixista, neofalangista i neonazi
en espais públics i xarxes socials han augmentat exponencialment de forma preocupant.

Atès que el dia 11 de setembre, coincidint amb els actes de la Diada Nacional de Catalunya, grups
franquistes i neonazis es concentraven a la plaça Espanya de Barcelona, mostrant banderes i símbols
feixistes, cridant consignes antidemocràtiques i fent gestos que inequívocament representaven els
moviments d'ultradreta.

Atès que, els gestos i actituds de simbologia contemporània del feixismes, falangisme o nazisme s'ha
pogut visualitzar recentment en el si del símbol de la democràcia parlamentaria del nostre país.

Atès  que fa  uns mesos,  es  va  produir  un incident  a la  ciutat  de Lleida que va commocionar als
ciutadans. Es tracta de l’agressió amb arma blanca a cinc persones de nacionalitats diferents per part
d'un jove estudiant de medicina que actuava per motius xenòfobs.

Atès  que  durant  poques  hores  la  difusió  dels  mitjans  de  comunicació  i  les  xarxes  social  van
desencadenar  lamentablement  malentesos  i  comentaris  racistes.  Podem  comprovar  que  els
moviments feixistes no estan gens allunyats i són un afer a tractar seriosament per les autoritats
municipals per tal que la societat eviti comentaris i actituds racistes i xenòfobs que donen ales a les
organitzacions neofeixistes i d'extrema dreta.

Atès que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, carta que garanteix els drets
dels ciutadans i les ciutadanes, hauria de ser la base dels valors  i  principis de tots els municipis.
Aquesta reconeix la igualtat de drets  i  la no discriminació per qualsevol raó de ser i les autoritats
municipals es comprometen a pedagogies educatives, en particular pel que fa a la lluita contra el
sexisme,  el  racisme,  la  xenofòbia  i  la  discriminació,  tot  implantant  principis  de  convivència  i
hospitalitat.

Atès que els greus incidents terroristes succeïts a París recentment, han reobert de nou la porta a la
por  i  la  intolerància  a  Europa.  Les  mostres  d'odi  des  de  sectors  antiislamistes  i  xenòfobs
s'intensifiquen, fins un punt que pot ser perillós. Moviments socials com PEGIDA (Patriotes Europeus
contra la Islamització d’Occident) a Alemanya, que es volen exportar a altres països propers com és
l’exemple d’Àustria.

Atès que. després del tràgic succés de l’avió estavellat la setmana passada als Alps francesos, van
aparèixer per diferents xarxes socials (twitter i facebook), nombrosos comentaris ofensius contra els
catalans que vulneren preceptes constitucionals i, que han de ser denunciats i sancionats, per tal que
no es tomin a reproduir.

És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord:

PROPOSTA D'ACORD

Primer.  L'Ajuntament  de  Tortosa  condemna  qualsevol  acte  o  acció  neofeixista,  neonazi,  xenòfob
qualsevol altra d'ideologia que empri la violència.
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Segon.  L'Ajuntament de Tortosa, al proper mandat, continuarà promovent accions que fomentin la
tolerància i la convivència lliure de discriminacions de tota la ciutadania garantint els drets humans a
la ciutat.

Tercer. L'Ajuntament de Tortosa insta al conjunt de la ciutadania al rebuig de la violència en qualsevol
de les seves formes, especialment si és per motius polítics.

Quart.  L'Ajuntament de Tortosa continuarà donant  suport a totes les organitzacions  i  plataformes
socials  de lluites  contra  les  ideologies  neofeixistes,  neonazis,  xenòfobes  i  d'altres  que  utilitzin  la
violència i durà a terme accions de sensibilització en favor dels valors democràtics i de tolerància.  ”.

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig:
Gràcies, senyor alcalde. 

Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa
ha volgut presentar aquesta moció en el darrer Ple d’aquest mandat, que més que una moció és un
text  que  vol  ser  una  declaració  de  principis  d’aquells  que  formem  part  d’aquest  plenari.  Una
condemna a qualsevol acte o acció neofeixista, neonazi, xenòfoba o de qualsevol altra ideologia que
empri la violència.

Una crida al conjunt de la ciutadania al rebuig de la violència i en qualsevol de les seves formes,
especialment si és per motius polítics. Una defensa a ultrança dels valors recollits en la Declaració
universal dels drets humans que creiem que ha de guiar l’actuació de tots i cadascun dels servidors
públics. Uns valors que aquells que van derrotar el feixisme van redactar amb l’esperança que en el
futur  totes  les  societats  es  construirien  sobre  els  fonaments  dels  magnífics  ideals  plasmats  en
cadascuna de les seves frases.

Per tots i  totes els  que van lluitar per  alliberar-se del  sistema criminal del feixisme, la  Declaració
universal dels drets humans havia de ser una garantia i, al mateix temps, una salvaguarda per a que
els crims racistes i xenòfobs no tornessin a repetir-se mai més.

A pesar d’això, després de més de 60 anys en els quals han tingut lloc alguns dels esdeveniments
més extraordinaris de la història de la societat humana, alguns tornen a enlairar la bandera de la
intolerància.  Tot i  el  patiment de milions d’éssers humans que van perdre la  vida només per  ser
diferents, encara avui escoltem veus que defensen la primacia d’un éssers humans sobre altres. 

És per això que, avui més que mai, no podem permetre que a ningú se li neguin els seus drets, que a
ningú se’l converteixi en perseguit, que a ningú se’l castigui per ser diferent, que a ningú se li privi la
seva dignitat humana.

La convivència no és simplement l’absència de conflicte. La convivència és la creació d’un entorn en
el qual tots i totes puguem prosperar, independentment de qualsevol característica social que ens
distingeix. La convivència es practica dia a dia. I l’hem de practicar tots i totes i aquí no hi ha dreceres.
Les lleis i normes de convivència estan per complir-les, sense excepcions, ni cap ni una. Només així
portarem a bon port l’ideal  d’una societat democràtica on totes les persones visquin juntes, amb
harmonia, amb igualtat d’oportunitats. 

El camí que haurem de recórrer per arribar a aquesta destinació no serà fàcil. Sabem amb quina
maldat el feixisme pot aferrar-se a la ment i amb quina profunditat pot infectar l’ànima humana. No
obstant això, per dura que pugui ser la batalla, no ens hem de rendir.
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La intolerància degrada tant a l’intolerant com a la víctima i,  sobretot,  a tots aquells que, essent
testimonis, fugen del seu compromís ciutadà de protegir la dignitat humana.

Però estem convençuts que la derrota dels intolerants és possible. La nostra confiança naix de saber
que aquesta visió la comparteix la immensa majoria dels ciutadans, sigui quina sigui la seva ideologia
política. Mentre que les actituds neofeixistes persisteixin, cap demòcrata podrà realment descansar.
Vivim en un món de grans promeses i grans esperances, però també en un món de desesperança i
injustícia. 

L’eliminació de les actituds neofeixistes no és un gest “baladí”,  és un acte just i  necessari,  és la
protecció d’un dret humà fonamental, del dret a la dignitat i a una vida decent. Mentre persisteixi el
feixisme no hi haurà veritable llibertat.

Estem segurs que la Declaració universals dels drets humans, finalment, arrelarà de forma profunda i
florirà per sempre, sense tenir  en compte el canvi de les estacions. I  en aquell  jardí no hi cap el
feixisme. En aquest jardí no hi ha cap tolerància al feixisme.

Si totes aquestes esperances es poden traduir en un somni realitzable i no en un malson que turmenti
les ànimes d’aquelles que pateixen la intolerància, llavors tindrem la pau i la tranquil·litat. D’aquesta
manera, la història i els milers de milions de víctimes a tot el món proclamaran que va valer la pena
somiar i esforçar-se per donar vida a un somni realitzable. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Casanova
A  continuació  pren  la  paraula  el  senyor  Casanova:  Sí,  moltes  gràcies  senyor  alcalde.  Regidores,
regidors, vagi per endavant i com a primera cosa important, és que estem en contra de qualsevol
violència, vingui d’on vingui i sigui qui sigui el seu autor. Això ho hem dit moltes vegades i ho tornem a
repetir aquí i avui.

Dit això, sembla que avui el senyor Roig ha vingut aquí a fer un míting electoral. Sembla que a 20 dies
de les eleccions, doncs, ell ja ha obert la seva campanya personal. Ens ha col·locat aquí 4 mocions a
l’últim Ple ordinari de la legislatura i jo vull recordar que la Junta de Portaveus del mes passat, tant el
senyor alcalde com tota la resta de portaveus dels grups municipals –excepte el senyor Roig–, vam dir
que intentaríem que fos un Ple el més de tràmit possible i breu. Sembla que el senyor Roig o no se’n
recorda o no se’n vol recordar o és que ha vingut aquí a fer un autèntic míting electoral, com fa
exactament hora i mitja llarga que està fent.

Bé, dit això i de cara ja a la moció que ens presenta, que és tot un deliri perquè no hi ha per on agafar-
la, on critica a tort i a dret a formacions polítiques identitàries i que són absolutament legals, ho torno
a repetir perquè quedi molt clar que són formacions polítiques legals a tota Europa i que representen
a  centenars  de  milers  de  votants.  Formacions  que  en  molts  casos  no  només  estan  als  governs
municipals de moltes ciutats, parlaments regionals, parlaments regionals i, fins i tot, al Parlament
Europeu. 

Sembla que des del Partit Socialista, una formació que avui a tota Europa està morta i enterrada –i li
vull recordar que aquell Partit Socialista que era un referent a Europa, un Partit Socialista francès,
avui està fent el ridícul més absolut, fa les mateixes polítiques que ha fet el Partit Popular del senyor
Rajoy–, el socialisme a Europa, li torno a repetir i és que és així de clar, vostè mateix ho reconeix a la
moció, parla de que la Marine Le Pen, la líder del Front Nacional és molt probable que sigui el partit
més votat a les pròximes eleccions al país veí, a França.

Bé, jo també vull recordar algunes coses que cal recordar, perquè aquí es parla, es parla..., es diuen
moltes bestieses, es diuen moltes animalades però resulta que les dades –que és el principal–, d’això
tothom calla. Miri, senyor Roig, li donaré algunes dades que són públiques, que no les dic jo, que no
les diu Plataforma per Catalunya, que són públiques. Miri, tots els serveis secrets occidentals i totes
les forces de seguretat de l’Estat coincideixen a dir que Catalunya és un niu de terroristes i gihadistes.
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També li vull recordar que els 60% dels empresonats en l’última dècada són immigrants. Que a l’any
2010, Plataforma per Catalunya va denunciar que el 77% de les ajudes per al lloguer anaven a parar
a mans dels immigrants. Des de llavors no s’han tornat a publicar dades al respecte.

És més que evident –nosaltres ho hem dit moltes vegades– que no veien a pagar-nos les pensions.
Que han vingut aquí a viure a costelles nostres i a imposar tota una sèrie de lleis, lleis religioses sobre
les nostres lleis civils i democràtiques.

També vull recordar al senyor Roig que a Plataforma per Catalunya no tenim res contra ningú de cap
altra raça ni de cap altre país. De fet, vull recordar que a les llistes electorals hi tenim persones que la
seva parella ha vingut d’altres llocs del món, d’altres països i que, per tant, no hi tenim res en contra
de ningú. El que sí tenim en contra, o el que sí que estem en contra és d’aquelles cultures que no són
compatibles amb la nostra societat i això no és una qüestió de raça.

No  podem  acceptar  de  cap  manera  que  cultures  on  el  fanatisme,  la  brutalitat,  la  violència,  la
discriminació  en  funció  del  sexe,  o  cultures  que creuen en les  bandes  violentes  per  assassinar,
torturar, segrestar o prostituir a les persones. Tampoc no podem acceptar de cap manera aquelles
suposades cultures basades en la implantació de màfies i tot tipus de tràfic de substàncies il·legals.

No es tracta de cap ideologia política, senyor Roig, es tracta de seny i de defensar allò que és nostre,
la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra història.

També vull recordar, perquè també això sembla que el senyor Roig tampoc no se’n recorda i també
caldria recordar-ho, miri, els incidents més greus que han tingut lloc els últims anys per tota Europa
han estat protagonitzats per grups d’ultraesquerra radical i per grups d’immigrants, com és el cas de
les banlieue de París.

Així mateix, també cal recordar els greus incidents que ha patit Barcelona diverses vegades –una
d’elles molt recentment– i que sempre han estat protagonitzats per radicals d’ultraesquerra. Tenim
altres  exemples,  podem anar  més  lluny,  no  només  a  Barcelona  sinó  a  Madrid,  a  Dinamarca,  a
Alemanya, Itàlia i per tota Europa. 

Sembla que per a vostès tots aquests salvatges, tots aquests bàrbars no són més que germanetes de
la caritat, quan en realitat són els autèntics feixistes del segle XXI.

Més enllà de que, com ja es pot imaginar el senyor Roig, votarem aquesta moció en contra, també vull
dir des d’aquí que farem arribar una còpia d’aquesta moció a les ambaixades dels diversos països
que vostès anomenen aquí per veure si se’n pot derivar alguna acció legal.

Vostès no són ningú, senyor Roig, per insultar i ofendre a centenars de milers de ciutadans europeus
que l’únic que volen és defensar la seva identitat. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors,
doncs bé, nosaltres estem totalment d’acord amb, i valgui la redundància, amb les propostes d’acord,
amb la segona, per exemple, quan diu o quan proposa que l’Ajuntament de Tortosa promogui accions
que fomentin la tolerància i la convivència lliure de discriminacions de tota la ciutadania, garantint els
drets humans a la ciutat. 

O quan, a la tercera proposta d’acord, diu que l’Ajuntament de Tortosa, proposa que l’Ajuntament insti
al conjunt de la ciutadania al rebuig de la violència en qualsevol de les seves formes, especialment si
és per motius de tipus polític.

O estem totalment i absolutament d’acord en la base d’aquesta moció que apareix al 5è paràgraf de
la pàgina número 2, quan diu que atesa la  Carta europea de salvaguarda dels drets humans a  la
ciutat, carta que garanteix els drets dels ciutadans i les ciutadanes, hauria de ser la base dels valors i
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principis de tots els municipis. Aquesta reconeix la igualtat de drets i la no discriminació per qualsevol
raó de ser i les autoritats municipals es comprometen a pedagogies educatives, en particular pel que
fa a la lluita contra el sexisme, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, tot implantant principis de
convivència i hospitalitat.

Bé,  nosaltres  estem d’acord  en  tot  això  que  vostè  diu.  Ara  bé,  ens  crida  molt  l’atenció  de  que
realment, deixant a banda el tema neonazi, neofeixista, xenòfob, deixem-ho a banda perquè vostè
també després uneix, suma a aquest apartat el de altres ideologies que empren la violència. O diu,
també, contra les ideologies –o altres ideologies– que utilitzen la violència, quan fa la proposta a
l’Ajuntament de Tortosa de que condemni qualsevol altra ideologia que utilitzi la violència. O quan
demana a l’Ajuntament de Tortosa que condemni també altres ideologies que utilitzen la violència i
tal, no?

Home, anem a veure, pareix que aquí estiguéssim mirant sempre a la dreta i més enllà de la dreta, és
a dir, a l’extrema dreta. Vull incidir, sobretot, que no estic parlant de racisme, xenofòbia, etc. Parlo
d’extremismes violents que per a nosaltres estan tant a l’extrema dreta com a l’extrema esquerra, és
de “perogrullo” això, “vamos”. No sols estaran els dolents mols dolents a la dreta, i a l’esquerra els
dolents molt dolents no existeixen, no?, tots són molt bons. No.

Per  tant,  aquesta  moció  a  nosaltres  ens  pareix  que,  en  cert  mode,  és  parcial  i  partidista  quan,
d’alguna forma,  no diu  res contra  els  extremismes violents  d’esquerra.  Sí  que ho diu  i  ho  deixa
entendre contra l’extremisme violent de la dreta.

Els actes de violència, per a nosaltres, es protagonitzen tant per l’extrema dreta com per l’extrema
esquerra, que una i altra aprofiten manifestacions pacífiques o institucionals per fer-se notar, produint
això  una  alarma  social,  doncs,  important,  perquè  a  través  dels  mitjans  de  comunicació  veiem
situacions com les que acaba de dir el company o altres que apareixen allí i fan temor a la gent,
perquè això és violència important.

Sens dubte,  estan creixent avui en dia els  dos extremismes, no?, sigui  per  la persistent recessió
econòmica, sigui pels alts nivells d’atur especialment entre els joves, sigui pel descrèdit d’institucions
i sigui pels descrèdit dels partits polítics, o sigui pel desmantellament dels serveis socials o sigui per la
manca de valors o actuacions que desactiven les llavors de l’odi que, constantment, no sé com ni per
què, s’estan tirant a tota la societat, no?, sembrant l’odi. I això és al pitjor que podem arribar. L’odi no
porta a la pau, porta a la guerra, per tant, l’hem d’evitar.

I una darrera reflexió jo voldria fer que, amb un 27% d’atur per exemple és lògic, és lògic eh –jo no dic
que sigui bo, ni que sigui just–, però és lògic que la ciutadania recolzi que el treball ha de ser per als
de casa abans que per als estrangers. O vostè considera el contrari, no?, de que ha de ser primer per
als de fora que per als de dins.

I un últim punt que també jo deixo per a la reflexió, no? El baròmetre del Centre d’Investigacions
Sociològiques fa molt poc temps deia que, en una escala d’1 –extrema esquerra– a 10 –extrema
dreta–, el 2,1 dels enquestats s’ubicaven ideològicament en la ultradreta, és a dir, entre un 9 i un 10.
Mentre que els espanyols d’extrema esquerra, 1 a 2, augmentaven fins al 7,8%. Per tant, no sols
parléssim d’una extrema dreta violenta –que la hi ha, això no ho discutiré–, però també parlem de
l’extrema esquerra violenta.

Nosaltres, donada aquesta situació i tal, el que farem és abstenir-nos en la votació de la moció.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan: Sí senyor alcalde, regidors, regidores, des del nostre
grup municipal, evidentment, compartim la necessitat de condemnar totes les ideologies extremes
que  estan  apareixen  en  aquests  moments,  totes  les  ideologies  totalitàries  i  populistes,  sobretot
d’extrema dreta, de grups de neonazis que s’han manifestat també durant aquests últims anys a la
nostra ciutat, de totes aquestes ideologies que ataquen a certs col·lectius per intentar esgarrapar vots.
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També, evidentment, condemnar a totes les ideologies religioses extremistes, que també les hi ha i
que,  evidentment,  això  no  porta  a  cap  lloc.  No  porta  a  cap  lloc  perquè  la  violència,  l’odi,  la
criminalització de certs col·lectius, la intolerància, per desgràcia, el que ens porta és a l’horror. I la
història  n’està  plena  d’exemples,  n’hem parlat  també moltes  vegades  durant  aquest  mandat.  Jo
només vull recordar els resultats de la Segona Guerra Mundial, quan tothom va defensar que el seu
país era el millor, que la seva raça era la millor i el que va acabar provocant va ser la Segona Guerra
Mundial, amb 53 milions de morts i tota Europa destruïda.

Per tant, és evident que aquests camins que poden ser atractius per a alguns com a cants de sirena,
són negatius –segons la història ens ha explicat– per a la majoria de la població.

I això ho defensaven partits legals, perquè el partit del senyor Hitler era legal. I, per tant, que sigui
legal no vol dir que ens porti a l’abisme i que ens porti a la destrucció de la societat. Ho dic perquè
una cosa no porta a l’altra.

I també recordar, com aquí s’ha dit, que en temps de crisi econòmica, doncs, sembla ser –així també
hi podem veure– que és un caldo de cultiu l’aparició d’aquests grups. Però clar, això no és un fet que
només es produeix aquí a Catalunya, sinó que també es produeix a la resta d’Europa. Perquè grups
que estan apareixent d’extrema dreta xenòfobs a Alemanya o a Anglaterra, per exemple, el que estan
fent  també  és  atacar  a  catalans  que  han  emigrat  en  aquests  moments  a  aquests  països,
conciutadans  de  Tortosa,  amics  meus,  joves  que  viuen  en  aquests  moments  a  Gran  Bretanya,
Alemanya i que estan essent atacats per aquests grups perquè els hi diuen que són immigrants i que
han marxat.

Per tant, és un discurs que si s’analitza amb tranquil·litat i es veu totes les seves visions, el que acaba
és portant-nos al que explicava abans: a arribar a una situació de perill i que, evidentment, penso que
no és necessari.

Què proposem i què defensem des del nostre grup municipal? Que el que calen és solucions a la
situació actual econòmica. Les solucions, evidentment, passen per la defensa dels drets humans. Uns
Drets Humans que es van aprovar desprès de la Segona Guerra Mundial,  quan tota la humanitat
s’havia autodestruït,  precisament, per aquestes idees i que en un moment extrem se’n van donar
compte que el que calia era tenir aquest mínim marc de drets humans. 

I, més enllà del respecte als drets humans de totes les persones del món, el que cal és un canvi de
política econòmica que no afavoreixi el que està passant en aquests moments que, ho hem dit també
moltes vegades, la classe mitjana està desapareixent,  la majoria de la població s’està empobrint,
mentre que una minoria d’aquí i d’allà s’està enriquint.

Per tant, el nostre grup, evidentment, votarà a favor d’aquesta moció.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el senyor Monclús: Actualment a Catalunya, a Espanya, a Europa, al
món el que estem vivint és un moment de grans contradiccions, tant polítiques, com econòmiques i
socials. I  això el que comporta é que ressorgeixi el racisme, la xenofòbia, la intolerància i tots els
punts suspensius que li volguéssim posar.

Per lluitar contra aquestes actituds, el que s’ha de fer és treballar i incidir en aspectes com els que
ara enumeraré.

Primer. La desmitificació del concepte de raça. Cal insistir en la unitat de la espècie humana. Hi ha
que treballar en l’educació intercultural, en l’objectiu de la plena integració de les minories ètniques i
la eliminació de tota font de discriminació. Cal treballar, a més, en la informació objectiva sobre la
immigració. 
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La immigració acostuma a ser  fruit  de les injustes relacions econòmiques internacionals i  de les
guerres –ho veiem ara mateix amb tot el que passa a la Mediterrània, al Mitjà Orient, amb tots els
vaixells plens de gent que intenta fugir d’allí–. S’ha de treballar l’educació a favor de la tolerància, no
hem de  ser  intolerants.  I  fer  polítiques  d’integració  dels  immigrants  i,  sobretot,  cooperar  per  al
desenvolupament a nivell dels seus països, ja que, fonamentalment, els immigrants se’n van perquè
volen fer front a la misèria i a la pobresa que tenen a casa seva.

Els valors d’Esquerra Republicana de Catalunya estan basats en la llibertat nacional de Catalunya,
això ja ho sap tothom, en la de democràcia plena i també en la justícia social. Aquests valors són
incompatibles totalment amb el racisme, són incompatibles amb la xenofòbia.

És per això que donarem suport a aquesta moció, tot votant-la favorablement.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, evidentment
aquesta moció comptarà amb el suport del nostre grup municipal, creiem que és clar el compromís
d’aquest Govern.

I, tot i això, sí que li voldria fer unes consideracions, ja que torna a parlar d’un futura corporació i torna
a voler buscar compromisos dels que vindran, i nosaltres creiem que això ho podem adquirir –els
compromisos– els  que estem avui  asseguts,  sí  que li  demanaria  perquè,  a  més  a  més,  pel  que
representem, aquest Ajuntament és que fes dos modificacions: Pel que fa al segon dels punts, que
ens  diu  “l’Ajuntament  de  Tortosa,  a  la  propera  legislatura  promourà  accions”,  no  seria  propera
legislatura, seria proper mandat, però en tot cas, el que li  demanem és: “l’Ajuntament de Tortosa
continuarà promovent accions que fomentin la tolerància i la convivència lliure de discriminacions”,
perquè això és el que representem aquesta corporació.

I al quart punt també, que ens diu: “l’Ajuntament de Tortosa donarà suport a totes les organitzacions i
plataformes socials de lluites contra les ideologies neofeixistes, neonazis, xenòfobes  i  d'altres que
utilitzin la violència”, també li demanaríem que “continuarà donant l’Ajuntament de Tortosa”, perquè
entenem  que  és  el  que  estem  fent  des  d’aquest  Govern  municipal  –però  de  tots  els  governs
municipals que han estat en aquest Ajuntament– i, per tant, considerem que el que pertoca avui és
demostrar la voluntat que tenim aquesta corporació actual, no només la futura.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Molts gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, evidentment, donar les gràcies a tots els grups municipals que han suport a aquesta moció,
a Iniciativa per Catalunya Entesa per Tortosa, a Esquerra Republicana, Convergència i Unió.

Evidentment, en el món que vivim i amb la situació de crisi que ens afecta i, com aquí ja s’ha dit, les
situacions de les persones moltes vegades fan que s’aferrin, com es diu vulgarment, a un ferro roent. I
és en aquest moment on apareixen actituds –com hem dit a la moció i en la meva exposició– que no
són del tot correctes.

I és aquí on en l’Europa dels estats, una Europa que naix després de la Segona Guerra Mundial amb
la voluntat de que no torni  a passar aquella  barbàrie –tots recordem i tinguéssim al  cap aquells
documentals que sovint ens passen a la televisió sobre el  genocidi que es va fer  del  poble jueu
massacrat per una qüestió de raça– per tant, entenem que aquesta moció anava com un cant a la
llibertat i a la unió dels pobles per tal que no torni a passar mai més.

Senyor Casanova, jo no he mencionat a Plataforma per Catalunya, en cap moment no l’he mencionat.
Jo no he parlat, com vostè ha parlat, ni de bèsties ni d’animals, jo he parlat de persones, de persones
iguals unes a les altres. Unes a les altres.

I, en qualsevol cas, també em referiré a la voluntat o no de presentar mocions en aquest últim plenari.
El  Govern,  com  és  Govern,  ha  presentat  temes  no  solament  de  tràmit,  sinó  de  substància,  de

   - Pàg. 96 de 100 –       JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

contingut –hi ha hagut uns quants punts aquí que ho són– i, per tant, si lícitament el Govern ho ha fet,
també crec que els grups de l’oposició ho podíem fer-ho i així ho hem fet. Jo no he parlat de llistes. Jo
no he parlat de llistes, una moció es pot presentar al primer Ple del mandat, a l’últim Ple del mandat,
entremig i quan sigui.

Jo no he parlat, senyor Dalmau, ni de dretes ni d’esquerres. Aquí es vol denunciar qualsevol acció que
vagi en contra de la tolerància entre les persones, d’igualtat i les persones de la mateixa condició.
Tothom som iguals i, per tant, complim les lleis, que és el que ens preservarà de que no torni a passar
el que ha passat en aquesta Europa.

Senyora Roigé, evidentment, accepto les seves matisacions. És un error que se’m va colar aquí, el
tema de la legislatura. És un mandat, evidentment. I també “continuarà”.

Ah!, i senyor Dalmau, de vegades vostè fa uns discurs últimament –i avui ho ha tornat a fer– molt
proper a Plataforma per Catalunya. Potser, potser, potser també ens ho hauríem de fer mirar això.

Moltes gràcies a totes i a tots i moltes gràcies per donar suport.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: No, no.  No canti  victòria. Té la paraula el senyor
Casanova.

Intervenció del Sr. Casanova
Tot seguit pren la paraula el senyor Casanova: Sí, només per comentar dos coses molt breument. 

La primera al senyor Roig quan parla de genocidi, també cal recordar el genocidi del poble armeni en
mans de l’islamisme turc. D’això sembla que no ens en recordem. Només ens en recordem d’una part
de la història, però l’altra la tapem o l’amaguem.

Bé, en quant al senyor Dalmau, em fa gràcia avui perquè sembla que tots, tots vénen al discurs de
Plataforma per Catalunya de “primer els de casa”. El senyor Dalmau ha comentat fa un moment que a
la feina havien de tenir, havien de ser primer els de casa. Home, senyor Dalmau, jo això fa anys que
ho defenso. No em vingui ara, a 20 dies d’unes eleccions, a dir el que diem nosaltres perquè, home
senyor Dalmau, ja no se’l creurà ningú, eh. Perdoni, però ja no se’l creurà ningú.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde.

Senyor Casanova, si  m’he referit  al genocidi del poble jueu és perquè ens aquests dies estem –i
tothom ho  sabem– commemorant  dia  a  dia  i  setmana  a  setmana  l’alliberament  dels  camps  de
refugiats, dels camps de concentració i tal. Però, evidentment, qualsevol genocidi –el del poble kurd,
el del poble armeni– és denunciable. Tots i vinguin d’on vinguin, ja ho he dit en la meva exposició, tant
per part dels que pateixen el genocidi com aquells que el fan. I, per tant, en aquest sentit és el que
crec que jo que aquí hem fet avui, hem donat una lliçó a la ciutadania de tolerància, que és el que cal
donar, i d’exemple de que no estem disposats  a repetir els errors que s’han repetit en aquesta vella
Europa. Moltes gràcies.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), CiU (11),
ERC (2) i-ET-E (2); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de
PxC; i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.

*-*-*
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Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor alcalde: En tot cas, abans de passar a l’apartat de control, que
serà el punt 10e de l’ordre del dia en la nova enumeració, donat que aquest és l’últim Ple ordinari i
últim Ple en que s’han presentat mocions i propostes dels grups municipals, jo també voldria aprofitar
per fer un brevísssim resum. En tot cas, agrair a tots els proposants les diferents mocions que s’han
presentat i fer una miqueta de balanç d’aquest mandat d’aquests últims 4 anys.

Vull  recordar  que  al  llarg  d’aquests  4  anys  s’han  aprovat  31  mocions  proposades  pel  PSC,  que
representa un 30% de totes les mocions que ha presentat el grup socialista.

També  vull  aprofitar  per  recordar  que  s’han  aprovat  20  mocions  presentades  per  Esquerra
Republicana,  el  que  representa  que  un  50%  de  totes  les  mocions  que  ha  presentat  Esquerra
Republicana han estat aprovades.

També vull recordar que s’han aprovat 14 mocions proposades per Iniciativa per Catalunya, el que
representa que un 37% de totes les propostes d’Iniciativa per Catalunya han estat aprovades.

I vull recordar també que s’han aprovat 3 mocions proposades pel Partit Popular, el que representa
un 50% de totes les mocions que ha presentat el Partit Popular.

Això fa que s’han aprovat 68 mocions, que és un 36,36% de les mocions que han presentat els grups
abans esmentats. És veritat que no s’ha aprovat cap moció presentada per Plataforma per Catalunya
al disposar, pràcticament totes elles, del vot contrari de tots els grups municipals i, en tot cas, com a
molt dos vots favorables en alguna d’elles.

En  tot  cas,  remarcar  que  s’han  aprovat  aquestes  68  mocions  dels  grups  de  l’oposició,  el  que
representa un 36%. Vull ficar-ho en valor, en tant en quant a la feina feta pels grups de l’oposició, com
també en quant a la feina feta pel Govern municipal, perquè a vegades s’ha pogut donar una imatge o
s’ha pogut donar una imatge diferent.

Jo, en un altre lloc recordava –i vull recordar-ho ara– i vull fer esment, de que es busqui des de l’any
79 algun mandat en que s’hagin aprovat un 36,36% de les mocions presentades per l’oposició. Jo els
hi podria dir, perquè ho hem repassat tots però la meva experiència de 4 anys a l’oposició el ben
asseguro que no vam tenir tanta sort i no ens van aprovar més d’una tercera part de les mocions.

Però, en tot cas, agraeixo als proposants d’aquestes mocions la feina feta i també celebro que s’hagin
aprovat aquestes 68 mocions dels grups de l’oposició.

PART DE CONTROL

10 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:

a) Extractes Junta de Govern Local: 

- 19/2015, de 07/04/2015
- 20/2015, de 13/04/2015
- 21/2015, de 20/04/2015
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b) Resolucions de l’Alcaldia: 

- De la 495/2015 a la 750/2015

El consistori en queda assabentat.

11 - INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

Intervenció del Sr. Alcalde:
No n’hi ha d’altres que els que haguéssim parlat en Junta de Portaveus i era, simplement, que farem
un altre Ple abans de la nova corporació per aprovar les actes que hi hagin pendents fins aquell
moment.

I també, ja ho he dit en Junta de Portaveus, aquells regidors que no continuen en aquest Ple, també
puguin procedir –els que ho creguin convenient– a acomiadar-se del Ple, tal i com sol ser costum.

12 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

01.- INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU 

Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, simplement és repetir un poc la pregunta
que vaig fer en l’últim Ple ordinari, ja que li plantejava que, arran del canvi del cap d’Estat per raó de
l’abdicació del rei Joan Carles I pel rei Felip, s’havia retirat el quadre que hi havia aquí darrera de
vostè, com també el quadre que tenia vostè al seu despatx.

La pregunta és. Aquest tema com està, la reposició dels dos quadres? Ja sé que allí està el príncep
quan tenia 17 anys o 16, no?, però bé, la pregunta és: els dos quadres o les dos fotos quan les
tindrem?

A continuació respon el Sr. Alcalde: Estigui segur que abans de finalitzar el mandat, les dos fotografies
que  tant  li  preocupen  estaran  complint  la  legalitat  que  constitucionalment  i  estatutàriament
s’estableix. Moltíssimes gràcies. 

Moltíssimes gràcies a tots vostès per la seva assistència en aquesta sessió plenària i es dóna per
aixecada aquesta última sessió ordinària de l’actual mandat. Moltes gràcies.

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