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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
14 / 2015 

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

 
 
Tortosa, essent les divuit hores del dia sis de juliol 
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 

 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
01 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “àmbit del Pla 
parcial Horta de Sant Vicent”. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
02 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2014-GOV-K0402-000365. 
 
03 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2014-GOV-K0402-000388. 
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04 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2015-GOV-K0402-000015. 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 05 - Dictamen de proposta d’aprovació del Pla econòmic financer 2015-2016. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
06 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a l’obertura de menjadors per 
a xiquets i xiquetes durant tot el període de vacances escolars a Tortosa. 
 
07 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar la constitució d’una 
taula de partits i agents socials que impulsi de manera immediata el desenvolupament i implantació del 
Pla estratègic de les Terres de l’Ebre. 
 
08 - Proposta del grup municipal de Movem Tortosa per garantir la realització dels menjadors infantils 
durant el mes d’agost. 
 
09 - Proposta del grup municipal de Movem Tortosa per eliminar la totalitat de l’ampliació de la zona 
blava realitzada per l’equip de govern de CiU. 
 
 

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:   
 
- 22/2015, de 27/04/2015 
- 23/2015, de 04/05/2015 
- 24/2015, de 11/05/2015 
- 25/2015, de 18/05/2015 
- 26/2015, de 25/05/2015 
- 27/2015, de 01/06/2015 
- 28/2015, de 08/06/2015 
- 29/2015, de 22/06/2015 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 751/2015 a la 1266/2015 
 
 
11 - Informes de l’Alcaldia.  
 
12 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
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*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
“ÀMBIT DEL PLA PARCIAL HORTA DE SANT VICENT” 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per Decret núm. 1516/15 de data 23 de juny de 2015, s’ha incoat expedient de modificació puntual 
del POUM “àmbit del Pla parcial Horta Sant Vicent”. 
 
Vista la documentació tècnica redactada per l’arquitecte municipal que acredita la oportunitat i 
conveniència de la modificació puntual del POUM “àmbit del Pla parcial Horta de Sant Vicent”. 
 
Vist l’informe jurídic  envers l’esmentada modificació del planejament incorporat a l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 85  del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 2 de juliol del 2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “àmbit del Pla parcial Horta de Sant 
Vicent”. 
 
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 - Sol·licitar informe a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, ADIF. 
 
Setè - Notificar el present acord als propietaris dels terrenys compresos dins de l’àmbit del Pla parcial 
Horta de Sant Vicent. “ 
 

 
*-*-* 



                                   

 
-  Pàg. 4 / 53 -           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. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És un tema que han 
dictaminat en comissió i que coneixen perfectament, que és dictamen de proposta d’acord d’aprovació 
inicial de la modificació puntual del POUM àmbit Pla parcial Horta de Sant Vicent. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és per manifestar la 
nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Entenc que s’aprova amb el vot favorable de 
tots els regidors presents i l’abstenció dels quatre regidors d’Iniciativa. Moltes gràcies. 
 
Segon punt de l’ordre del dia...., senyor Rodríguez, si no està al iniciar-se el debat no li podem donar la 
paraula i tampoc no podria votar, però en tot cas té la paraula. Suposo que els companys, la resta de 
portaveus no s’ofendran. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Simplement és per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per recordar-li que el grup municipal 
que aquí represento s’anomena Movem Tortosa i, per tant, no són quatre regidors d’Iniciativa. 
Concretament, l’informo que hi ha dos regidors d’Iniciativa, un independent, un d’Avancem però que 
legalment i políticament el grup municipal és Movem Tortosa i, per tant, reclamo que se’ns anomeni tal i 
com ens diem. Moltes gràcies. 
  
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: No es preocupi senyor Jordan, que així ho diré i sinó li 
cedirem la paraula al senyor Jordan. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), PSC (3) i 
PP (1); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4) i 
CUP (1). 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2014-GOV-K0402-000365. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 301/2014, realitzada pels agents municipals núm. 4009-2205, en data 30 
de setembre de 2014, a les 13:57 hores al Sra. Nadifa Lakbir, amb NIF X3417757A i domicili a c/ Sta. 
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M. Rosa Moles, 25, de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça american stanford per les infraccions 
següents: 
 
- No inscriure el gos al registre específic del cens municipal. 
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
- Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública. 
- Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. 
- Portar el gos potencialment perillós sense la llicència municipal. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i del Decret 
legislatiu 2/2008. de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals: 
 
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal. Art. 7.2 a)  Llei 10/1999 

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

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

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

 
L’Alcaldia, en data 12 de novembre de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra la 
presumptament responsable Sra. Nadifa Lakbir, en qualitat de responsable el dia dels fets del gos de 
raça american stanford. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que no s'han presentat al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor 
probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix 
com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció: Tipificació 

Portar el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens 
municipal. Lleu segons art. 7.2 a)  de la Llei 10/1999. 

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

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

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 

Portar el gos sense la llicència municipal i sense 
el certificat del cens municipal. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 60,10 € fins a 150,25 €. 
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No tenir assegurança de responsabilitat civil. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2 € fins a 1.502,53 € 

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

 
RESPONSABILITAT 
 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, Sra. Nadifa Lakbir en qualitat de 
responsable el dia dels fets del gos de raça american stanford . 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sra. Nadifa Lakbir, amb NIF 47624455B, responsable de les infraccions comeses als 
articles 7.2 a), 7.3 b), i 7.3 e) de la Llei 10/1999 e 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sra. Nadifa Lakbir, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 

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

No tenir assegurança de responsabilitat civil 150,20 € 

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

TOTAL 360,50 € 

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

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Són tres punts que seran 
semblants i, per tant, si hi ha alguna intervenció o posicionament de vot, poden fer-ho dels tres a la 
vegada. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres voldríem comentar que creiem que la societat 
en la que vivim cada vegada està més controlada, excepte el gran capital, que aquest va per on vol. I, 
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sobretot, és una societat cada vegada més punitiva en el que pareix que per solucionar els problemes 
l’únic camí que hi ha són les multes. I en canvi, com a CUP Alternativa Ecologista entenem que tant la 
pedagogia com la mediació per solucionar els problemes haurien de ser un recurs molt més útil per a 
un ajuntament. 
 
Hem vist, a més, a l’expedient que la policia municipal havia advertit vàries vegades a la persona de 
que la seva conducta era inapropiada i, tot i aquestes advertències, no va haver un canvi de conducta i 
per això va arribar la multa. 
 
Des de CUP Alternativa Ecologista apostem per fer més pedagogia i, sobretot, per substituir les multes 
per serveis a la comunitat, que és una manera també de que la persona sigui conscient de que ha de 
canviar la seva conducta i, al mateix temps, no es penalitzi econòmicament en un context d’emergència 
social com l’actual a persones. 
 
Per tant, votarem en contra en els tres punts. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), MT (4), 
PSC (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la 
CUP. 
 
 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2014-GOV-K0402-000388. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 301/2014, realitzada pels agents municipals núm. 4009-2205, en  data 30 
de setembre de 2014, a les 13:57 hores al Sra. Nadifa Lakbir, amb NIF X3417757A i domicili a c/ Sta. 
M. Rosa Moles, 25, de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça pitbull per les infraccions següents: 
 
Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i del Decret 
legislatiu 2/2008. de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals: 
 

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

 
L’Alcaldia, en data 12 de novembre de 2014, va decretar iniciar el procediment sancionador contra la 
presumptament responsable Sra.  Nadifa Lakbir, en qualitat de responsable el dia dels fets del gos de 
raça pitbull. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador. 
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Atès que no s'han presentat al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor 
probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix 
com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció: Tipificació 

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

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 

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

 
RESPONSABILITAT 
 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, Sra. Nadifa Lakbir en qualitat de 
responsable el dia dels fets del gos de raça pitbull. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sra. Nadifa Lakbir, amb NIF 47624455B, responsable de les infraccions comeses als 
articles 7.3 e) de la Llei 10/1999 e 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
2 - Imposar a Sra. Nadifa Lakbir, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els fets i 
fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 

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

TOTAL 150,20 € 
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3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, des de la CUP volem recordar a la ciutadania de 
Tortosa que estem en una ciutat molt endeutada, un endeutament que quan mirem les infraestructures 
i els serveis socials que té la ciutat, doncs, és difícil d’entendre. I un endeutament que si s’ha baixat 
darrerament és simplement perquè s’ha disminuït la inversió social i perquè s’ha venut part del 
patrimoni de la ciutat, com per exemple l’empresa d’aigües. 
 
I és aquest fort endeutament el que fa que l’Estat intervingui a l’Ajuntament de Tortosa, limitant la seva 
despesa. 
 
Creiem que ja està bé que es controli la despesa que es fa als ajuntaments, però que aquesta despesa 
que.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, senyor Rodríguez, estem al punt número 3 de l’Ordre 
del dia. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Ah!, pensava que s’havien aprovat ja els tres. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No. Es vota sempre per separat. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Molt bé. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), MT (4), 
PSC (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la 
CUP. 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT 2015-GOV-K0402-000015. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 26773/15, realitzada pels Mossos d'Esquadra núm. 11724-1425019482 
del Departament de la Generalitat de Catalunya, en data 9 de gener de 2015, a les 13:15 hores a la 
Sra. Sanz Querol, Carmen, amb NIF 47624455B i domicili a C/General Prim, 76-1 de la Sénia, per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta 
s'identifica la raça pitbull per les infraccions següents: 
 



                                   

 
-  Pàg. 10 / 53 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

- Portar el gos sense la llicència municipal. 
- Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
Aquests fets poden ser constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; i del Decret 
legislatiu 2/2008. de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals: 
 
No inscriure el gos al registre específic del cens municipal. Art. 7.2 a)  Llei 10/1999 

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

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

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

 
L’Alcaldia en data 22 de gener de 2015, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sra. Sanz Querol, Carmen, en qualitat de responsable el dia dels fets del 
gos de raça pitbull. 
 
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 
 
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.  
 
Atès que no s'han presentat al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció 
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, 
no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor 
probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix 
com a funcionaris públics la condició d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 
Infracció: Tipificació 

Portar el gos sense la llicència municipal i sense el certificat del cens 
municipal. Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

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

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip Lleu segons art. 44,2 f) del Text refós 2/2008. 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
 
Infracció: Sanció 

Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens 
municipal. 

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

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

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

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. Art. 46.1 del Text refós 2/2008. Multa de 100 
€ fins a 400 €. 
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RESPONSABILITAT 
 
És responsable el present expedient, Sra. Sanz Querol, Carmen, en qualitat de responsable el dia dels 
fets del gos de raça pitbull. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment administratiu 
sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sra. Sanz Querol, Carmen, amb NIF 47624455B, responsable de les infraccions comeses 
als articles 7.2 a), 7.3 b), de la Llei 10/1999 e 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i art. 44,2 f) del Text refós 2/2008. 
 
2 - Imposar a Sra. Sanz Querol, Carmen, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els 
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 

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

No tenir assegurança de responsabilitat civil 150,20 € 

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

TOTAL 310,30 € 

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

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), MT (4), 
PSC (3) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la 
CUP. 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2015-2016. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
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“ Vist el Pla econòmic financer que s'adjunta a aquesta proposta, motivat per l'incompliment de 
l'objectiu de la regla de la despesa que es manifesta amb del compte general de l'exercici 2014. 
 
Atès que el document proposat conté la informació requerida  i el  contingut s'adequa a l'article 21 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i als articles 
20 i 21 del Reial decret 1463/2007. 
 
Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació del Pla econòmic financer és el Ple de la corporació, 
segons l'article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012. 
 
Atès l’informe de la Intervenció municipal i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, emès en sessió de data 2 de juliol de 2015.  
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar, en els termes de l'article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, el Pla econòmic financer 2015-2016 de l'Ajuntament de 
Tortosa, que aconsegueix el compliment de l'objectiu de la regla de la despesa en el termini d'un any, 
detall del qual figura a l'annex que forma part integrant del present acord. 
 
Segon - Trametre còpia del Pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 
comunicar-ho al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i publicar-ho a efectes informatius al 
BOP de Tarragona. 
 
Tercer - Posar-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
 

PLA ECONÒMIC - FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
PERÍODE 2015-2016 

 
 
Introducció 
 
Aquest document conté la informació del Pla Econòmic - Financer (PEF) per al període 2015-2016 de 
l’Ajuntament de Tortosa i dels seus ens dependents que es financen majoritàriament amb ingressos que no 
són de mercat i que, en conseqüència, han estat incloses per la IGAE dins del sector administracions 
públiques, subsector administracions locals, que són les relacionades seguidament: 

 
• Tortosasport, SL 
• Tortosa Media, SL 
• GUMTSA 
• GESAT SAM 
• EPEL Hospital i Llar de la Santa Creu. 

S’estructura en els següents apartats: 

- Motivació de la necessitat. 
- Identificació de les causes de l’incompliment. 
- Previsions tendencials d’ingressos i despeses. 
- Mesures correctores a adoptar. 
- Previsions de les variables econòmiques i pressupostàries. 
- Anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 
- Estimació i justificació dels ajustos de comptabilitat nacional i de coherència amb el límit de despesa 

no financera. 
- Evolució del deute, compliment del límit del deute, magnituds d’estalvi brut i net, estimació de saldos 

de tresoreria, excés de finançament afectat i romanent de tresoreria per a despeses generals. 
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- Conclusió. 
Aquest document s’acompanya amb el model PR-1.2 de la Direcció General de Política Financera que 
resumeix l’escenari pressupostari consolidat 2014-2016 de l’Ajuntament de Tortosa i dels ens dependents 
relacionats abans així com amb el model PEFEL 2 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que 
s’annexen. 
 
Motivació de la necessitat 

El principi d’estabilitat pressupostària ha estat desenvolupat per la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera: 

- L’article 3 disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demés actuacions que 
afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la 
norma es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea, 
entenent-se l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o superàvit estructural. 

- L’article 12 estableix la regla de la despesa i indica que la variació de la despesa computable de les 
corporacions locals no podrà superar la taxa de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola. 

- L’article 21 disposa que, en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària o de la regla 
de la despesa, l’entitat aprovarà un Pla econòmic financer que permeti assolir els esmentats objectius 
en un any. 

 
Com a corporació local, l'Ajuntament de Tortosa es troba inclòs dins de l'àmbit subjectiu de la LOEPSF, 
d'acord amb l'article 2.1.c). Així doncs, als efectes del càlcul de la ràtio d’endeutament, de l'estabilitat 
pressupostària, del compliment de la regla de despesa i del període mitjà de pagament a proveïdors, els 
estats comptables de l'Ajuntament han de consolidar-se amb els de les següents entitats dependents de 
l'Ajuntament que es financen majoritàriament amb ingressos que no són de mercat i que, en conseqüència, 
han estat incloses per la IGAE dins del sector administracions públiques subsector administracions locals: 
 
• Tortosasport SL 
• Tortosa Media SL, 
• GUMTSA, 
• GESAT SAM 
• EPEL Hospital i Llar de la Santa Creu. 
 
En data 25 de maig de 2015, amb motiu de l’informe del compte general de l’exercici 2014 i en 
compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), la Intervenció emet l’informe núm. 293/2015 sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i límit del deute, en el que es conclou, en el punt 4t, el següent: 

 
“4. De la consolidació dels comptes de l'exercici 2014 del grup local, integrat per l'Ajuntament i els 
seus ens dependents classificats com a administració pública (Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa SAM, EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús - Tortosa, Tortosa Media SL, Gestió 
Urbanística Municipal de Tortosa SA i Tortosasport SL) es desprèn que la despesa computable en 
2014 supera en 487.128,87 € el sostre de despesa establert per a aquest any, i per tant s'incompleix 
la regla de despesa. 
En conseqüència, per tal donar compliment al que estableix l'article 21 de la LOEPSF ha d'aprovar-se 
un pla econòmic financer que permeti durant l'any en curs i el següent el compliment de la regla de 
despesa. 
A tenor de l'article 23 de la LOEPSF, el pla econòmic financer ha de presentar-se al Ple en el termini 
màxim de un mes des de què es posi de manifest el desequilibri; el Ple haurà d'aprovar-lo en el termini 
màxim de dos mesos des de la presentació; i l'inici del pla no podrà excedir de tres mesos des de la 
constatació de l'incompliment. El pla econòmic financer aprovat ha de comunicarse a l'òrgan de tutela 
financera (Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor).” 
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Així doncs, el present PEF ve a donar compliment a allò que determina l’art. 21 de la LOEPSF, atès 
l’incompliment de la regla de la despesa que es posà de manifest amb l’informe del compte general 2014. 
Aquest PEF ha de permetre assolir el compliment de la regla de la despesa a l’exercici 2016. 

Identificació de les causes de l’incompliment 

Atès que l’article 21 de la LO 2/2012 únicament disposa que cal aprovar un PEF per tal de complir els 
objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa en el termini d’un any i no efectua diferenciacions en 
funció de l’origen de les possibles causes de l’incompliment, resulta necessari, a l’hora de plantejar el PEF, 
analitzar quin és l’abast dels incompliments així com els seus efectes sobre la situació financera de 
l’Ajuntament per tal de determinar quin ha de ser el seu contingut. 
 
A tenor de l'article 12.1 de la LOEPSF, la variació de la despesa computable de les corporacions locals no 
podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. 
L'article 12.2. defineix què s'entén per despesa computable. 
 
Segons la “Guia per la determinació de la regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les corporacions locals” (3a. edició de novembre 
de 2014), de la IGAE, als efectes de calcular la variació de la despesa de cada corporació local haurà de 
tenir-se en compte les unitats dependents incloses en l'article 2.1.c) de la LOEPSF; la qual cosa a efectes 
pràctics vol dir que les entitats a considerar són aquelles que hagin estat classificades com a administració 
pública. 
 
La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la corporació local, una vegada consolidades i 
eliminades les transferències entre les unitats que integren el grup local. 
 
Així doncs, pel tal de determinar si la corporació local, en termes consolidats, compleix amb la regla de la 
despesa, caldrà comparar el sostre de despesa deduït de la liquidació i dels comptes anuals de l'exercici 
2013 amb la despesa computable que es desprèn de la liquidació i dels comptes anuals de 2014. La 
despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents d’administracions públiques i transferències vinculades als 
sistemes de finançament de les corporacions locals i +/- els ajustos que estableix la guia abans 
esmentada, aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola del 
2013 al 2014, fixada en l'1,5% i afegint els increments normatius amb caràcter permanent. 
 
Desprès d'aquests càlculs, es conclou que la despesa computable en 2014 supera el sostre de despesa 
establert per a aquest any en 487.128,87 €, segon el següent detall: 

Càlcul de la Despesa Computable ajustada consolidada 2013 EAT GUMTSA GESAT EPEL Hospital Total

= DC2 Despesa computable ajustada 22.099.182,22 908.243,64 121.264,99 353.999,30 19.381.973,67 135.927,07 43.000.590,89
Ajust per eliminació de transferències internes

0,00 0,00
687.291,00 687.291,00
88.000,00 88.000,00

335.842,00 335.842,00
- per Lloguers a EPEL Hospital 470.157,34 470.157,34
= Total a eliminar per transferències internes 1.111.133,00 0,00 0,00 0,00 470.157,34 0,00 1.581.290,34

Err:509 20.988.049,22 908.243,64 121.264,99 353.999,30 18.911.816,33 135.927,07 41.419.300,55
*  Taxa de variació de la DC per a 2015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015

= DC2C*T Despesa computable ajustada consolidada * taxa 21.302.869,96 921.867,29 123.083,96 359.309,29 19.195.493,57 137.965,98 42.040.590,06

+ Variacions normatives augment ingressos per a 2014 298.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.056,00

sostre de despesa computable consolidat per 2014 21.600.926,96 921.867,29 123.083,96 359.309,29 19.195.493,57 137.965,98 42.338.646,06

Càlcul de la Despesa Computable ajustada consolidada 2014 EAT GUMTSA GESAT EPEL Hospital Total

DC2 despesa computable ajustada  2014 21.855.184,28 945.761,30 133.484,17 958.404,49 20.422.577,70 157.186,53 44.472.598,47
Ajust per eliminació de transferències internes

686.517,00 686.517,00
88.000,00 88.000,00

431.540,15 431.540,15
- per Lloguers a EPEL Hospital 428.766,39 12.000,00 440.766,39
= Total a eliminar per transferències internes 1.206.057,15 0,00 0,00 0,00 428.766,39 12.000,00 1.646.823,54

DC2C Despesa computable ajustada consolidada  2014 20.649.127,13 945.761,30 133.484,17 958.404,49 19.993.811,31 145.186,53 42.825.774,93

Control del compliment del Sostre de DC consolidada per a 2014

+ Sostre de despesa computable consolidat  2014 21.600.926,96 921.867,29 123.083,96 359.309,29 19.195.493,57 137.965,98 42.338.646,06

- DC2C Despesa computable ajustada consolidada 2014 20.649.127,13 945.761,30 133.484,17 958.404,49 19.993.811,31 145.186,53 42.825.774,93

Control del compliment del sostre de despesa 2014 951.799,83 -23.894,01 -10.400,21 -599.095,20 -798.317,74 -7.220,55 -487.128,87

TortosaEsport TortosaMedia

- per Cap.II a TortosaEsport
- per Cap.IV a TortosaEsport
- per Cap. II a TortosaMedia
- per Cap. II a Gumtsa

TortosaEsport TortosaMedia

- per Cap.IV a TortosaEsport
- per Cap. IV a TortosaMedia
- per Cap. II a Gumtsa
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De l’anàlisi d’aquest detall s’observa que l’Ajuntament, de forma individual, compleix amb la regla de la 
despesa presentant un saldo positiu de +951.799,83 € mentre que la resta d’ens presenten un saldo 
negatiu si be per imports molt diversos, significant-se per la seva rellevància els que presenten les societats 
GUMTSA i GESAT per imports de –599.095,20 € i de –798.317,74 € respectivament que són les que 
provoquen que, malgrat el saldo positiu de +951.799,83 € que presenta l’Ajuntament de forma individual 
resulti el saldo negatiu consolidat de –487.128,87 €. 
 
Sobre el sostre de despesa computable establert per a 2014 que és de 42.338.646,06 €, la desviació que 
s’ha produït és, per tant, d’un 1,15%. 
 
Analitzem seguidament els motius principals que han originat aquest incompliment i ens centrem per la 
seva significació en els casos de GUMTSA i GESAT: 
 
- En el cas de GUMTSA el motiu del saldo negatiu, segons es desprèn de les dades dels comptes anuals, es 
troba fonamentalment en l’efecte sobre la variació d’existències de la realització d’una operació d‘alienació 
d’immobles que es va fer al llarg de l’exercici 2014 en que es van vendre 3 pisos a una Fundació de 
caràcter social per tal d’implantar un nou servei adreçat als infants amb risc d’exclusió social. 
 
- En el cas de GESAT el motiu del saldo negatiu, segons es desprèn de les dades dels comptes anuals, es 
troba fonamentalment en una major execució de despesa de personal i d’aprovisionaments, que concorda 
amb una major realització d’ingressos, i que deriven ambdós d’una major activitat assistencial executada a 
l’empara del concert amb el Servei Català de la Salut. 
 
Ens trobem, per tant, amb dues situacions diferents: 
 
- en el cas de GUMTSA és tracta d’una situació puntual, derivada d’una alienació de béns immobles, que 

s’ha donat en aquest exercici i que no es preveu es torni a produir. 
 

- en el cas de GESAT és tracta d’una situació que resulta del major nombre de serveis prestats als 
usuaris del sistema públic socio-sanitari (acompanyada del corresponent finançament) i que únicament 
es podria controlar limitant l’accés de la ciutadania als serveis públics socio-sanitaris. Si la demanda 
dels serveis socio-sanitaris un any determinat és molt superior a l’anterior provoca un efecte negatiu 
sobre la regla de la despesa. Un cas clar de servei públic en que la despesa (i els ingressos) depenen 
notablement de la fluctuació de la demanda i dels serveis concertats i en el que s’evidencia 
manifestament la incongruència de la regla de la despesa. 

 
Cas que no s’haguessin produït aquestes circumstàncies el compte general 2014 de l’Ajuntament en 
termes consolidats compliria amb la regla de la despesa. 
 

Previsions tendencials d’ingressos i despeses 

El PEF parteix de les dades resultant del compte general 2014, que és el moment en que es posa de 
manifest l’incompliment de la regla de la despesa i per a 2015 i 2016 s’han usat les previsions de 
liquidació de l’Ajuntament així com les darreres previsions de tancament disponibles efectuades pels altres 
ens i s’ha efectuat la consolidació així com els càlculs per validar la seva coherència amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute. 
 
L’estat d’ingressos consolidat presenta el següent detall: 
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Liquidació
Exercici Exercici Exercici

2014 2015 2016
1 14.978.573,37 14.314.824,52 14.314.824,52
2 17.172,71 170.000,00 175.100,00
3 27.812.129,47 26.031.151,73 26.024.653,70
4 9.561.657,23 10.092.594,22 9.697.064,82
5 1.182.998,21 747.670,05 537.557,30
6 0,00 0,00 0,00
7 53.552.530,99 51.356.240,52 50.749.200,33
8 156.400,00 0,00 0,00
9 574.731,51 235.591,83 0,00

10 8.491,20 127.969,46 6.000,00
11 -197.315,76 0,00 0,00

 Capítol 1
 Capítol 2
 Capítol 3
 Capítol 4
 Capítol 5
 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)
 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
 Capítol 6
 Capítol 7
 Capítol 8
 Capítol 9

Previsió

Estat d'ingressos

 
 
Els motius de les principals variacions interanuals de les previsions d’ingressos no financers són: 
 
- Capítol I – Decrement del 4,43% del 2014 a 2015 degut bàsicament a una liquidació extraordinària del 

IAE que va haver al 2014 i variació del 0% per a 2016. 
 

- Capítol II – Passa de 17m € a 2014 a una previsió de 170m € a 2015 atès que a 2014 es va produir 
devolució d’ingressos indeguts que s’estima no es produiran a 2015 i un increment tendencial del 3% 
per a 2016. 
 

- Capítol III – Una reducció del 6,40% de 2014 a 2015 basat principalment en l’estimació d’ingressos de 
GESAT i pràcticament sense variació per a 2016. 
 

- Capítol IV – Increment del 5,55% de 2014 a 2015 basat principalment en les previsions de convenis i 
transferències corrents, i una reducció del 3,92 per a 2016. 
 

- Capítol V – Una disminució de 36,80% de 2014 a 2015 motivat en gran part pel canvi en la forma de 
gestió de la zona d’estacionament regulat en superfície i una variació de –28,10% de 2015 a 2016 
motivat en aquest cas principalment per la previsió efectuada per a 2015 de la realització de 
compromisos d’ingrés d’exercicis anteriors mentre que a 2016 no se’n preveu. 
 

- Capítol VI – Es preveu 0,00 € per a 2015 i 2016 atès que no es preveu realitzar cap alienació de béns 
immobles. 
 

- Capítol VII – Les transferències de capital es preveuen a la baixa. Per a 2015 s’estimen 235m € que 
corresponen a les incorporacions de romanents finançades amb compromisos d’ingrés de subvencions 
de capital i per a 2016 s’estima en 0,00 €. 

 
L’estat de despeses presenta el següent detall: 
 
Estat de despeses

12 25.019.465,64 24.033.611,79 24.015.828,39
13 16.637.582,83 16.266.844,02 16.698.026,76
14 1.586.323,12 804.567,99 1.413.773,78
15 2.006.645,61 2.069.707,36 2.041.707,36
16 45.250.017,20 43.174.731,16 44.169.336,29
17 1.959.294,00 3.128.171,69 1.230.157,44
18 1.293.464,03 313.910,00 225.000,00
19 21.555,14 113.000,00 6.000,00
20 6.121.697,61 4.109.364,93 5.729.938,60

 Capítol 6
 Capítol 7
 Capítol 8
 Capítol 9

 Capítol 2
 Capítol 3
 Capítol 4
 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)

 Capítol 1

 
 
Els motius de les principals variacions interanuals de les previsions de despeses no financeres són: 
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- Capítol I – Decrement del 3,94% del 2014 a 2015 motivat bàsicament per la previsió efectuada per 
GESAT i gairebé sense variació per a 2016. 

 
- Capítol II – Decrement del 2,23% del 2014 a 2015 motivat bàsicament per la previsió efectuada per 

GESAT i increment del 2,65% del 2015 a 2016 per situar-se al mateix nivell que a la liquidació de 
2014. 

 
- Capítol III – Una reducció del 49,28% de 2014 a 2015 motivat en la disposició addicional setena del 

RD - llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats 
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, i una previsió per a 2016 efectuada estimant 
que no es prorrogarà aquesta mesura de l’Estat. 

 
- Capítol IV – Es manté sense variacions significatives. 
 
- Capítol VI – Es preveu un increment del 59,66% per a 2015 motivat per la finalització del període per a 

executar les actuacions del Pincat - Llei de barris. Aquestes actuacions es financen majoritàriament 
amb romanents amb finançament afectat, aspecte que perjudica la regla de la despesa a la liquidació 
del 2015. Per a 2016 es preveu una reducció del 60,67%. 

 
- Capítol VII – Les transferències de capital presenten una reducció del 75,73% de 2014 a 2015 i una 

reducció addicional de 28,32% de 2015 a 2016. 

Mesures correctores a adoptar 

Vist el que disposa l’art. 116 bis 2 de la Llei de bases de règim local, considerant que l’Ajuntament va 
aprovar el 30/03/2012, a l’empara del RD 4/2012, el Pla d’ajust que contenia el recull de mesures a 
adoptar en l’àmbit de la racionalització administrativa, finançament dels serveis públics, reducció de la 
despesa, no reposició de personal, etc. ...  i analitzats quins son els motius que han provocat el no haver 
complit amb la regla de la despesa a 2014, i una vegada estudiat el pressupost 2015 i les previsions de 
liquidació per a 2015 i 2016 s’entén que no procedeix cap mesura addicional i especialment cap de les 
contemplades a l’apartat 2 de l’article 116 bis atès que ja es dona compliment als objectius d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i de deute sense resultar necessari l’adopció de mesures 
correctores addicionals. 

Anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius 

Atesa la curta durada i l’àmbit del PEF no es considera especialment rellevant l’anàlisi d’escenaris 
econòmics alternatius que puguin tenir especial rellevància per al compliment de la regla de la despesa. 
Una de les variables rellevants que pot experimentar variacions probablement a l’alça en aquest període de 
temps són els índexs als que estan referenciats els tipus d’interès dels préstecs. Una variació a l’alça dels 
mateixos provocaria un increment de la despesa de capítol III que caldria compensar, per mantenir el 
pressupost equilibrat, amb una reducció d’altres despeses. No obstant això i atès que les despeses 
financeres no es consideren despesa computable als efectes de la regla de la despesa això no faria més 
que millorar el compliment de la mateixa en el primer exercici en que es produís la situació mentre que per 
els exercicis posteriors aquest fet comportaria una reducció del sostre i conseqüentment una major 
dificultat en el seu compliment. Una altra variable que pot incidir és el creixement de l’economia atès que 
els ingressos de l’estat depenen en bona mesura d’aquest fet i en conseqüència també en depèn el 
finançament de les entitats locals via la participació en els tributs de l’estat. En l’escenari emprat es 
contempla una lleugera millora d’aquesta variable motivada pel creixement de l’economia espanyola a 
nivell general que es dedueix dels indicadors publicats i anunciats pel govern central. 

Estimació i justificació dels ajustos de comptabilitat nacional i de coherència amb el límit 
de despesa no financera 

Per l’anàlisi de la coherència amb la regla de la despesa s’efectuen els ajustos corresponents sobre les 
dades consolidades resultant el següent quadre en que es pot observar el compliment de la regla de la 
despesa. 
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Càlcul de la Despesa Computable ajustada consolidada liq P-2014 liq P-2015* liq P-2016*

= Despeses no financeres - Consolidat (Caps. I a VII) 48.502.775,23 46.616.812,85 45.624.493,73
Ajust per eliminació de despeses no financeres no computables
- Interessos del deute (EAT) 1.465.113,09 720.441,79 1.339.556,78
- Interessos del deute et al (Societats) 84.243,22 68.126,20 58.217,00
- Despeses finançades amb fons finalistes (només EAT) 3.034.542,39 2.968.954,37 1.565.850,24
= DC1c Despesa computable sense ajustar - consolidat 43.918.876,53 42.859.290,49 42.660.869,71
+ ajust per alienació d'inversions reals (només EAT) -156.400,00 0,00 0,00
+ ajust per diferència saldo (Sf - So) del compte 413 (només EAT) -936.701,60 29.657,65 0,00
= DC2c Despesa computable ajustada - consolidat 42.825.774,93 42.888.948,14 42.660.869,71
*  Taxa de variació de la DC per a exercici següent 1,013 1,015 1,017

+ Variacions normatives recaptació 0,00 0,00 0,00

= Sostre de despesa computable consolidat per exercici següent 42.889.048,46 43.532.282,37 43.386.104,49

(Dades emprades per controlar el compliment de la RD) --> liq P-2013 liq P-2013 liq P-2015

Control del compliment del Sostre de DC consolidada liq P-2014 liq P-2015* liq P-2016*

+ Sostre de despesa computable per l'exercici - consolidat 42.338.646,06 42.889.048,46 43.532.282,37

- DC2c Despesa computable ajustada de l'exercici - consolidat 42.825.774,93 42.888.948,14 42.660.869,71

= Control del compliment del Sostre de DC consolidat -487.128,87 100,31 871.412,66  
 
Per l’anàlisi de la coherència amb l’objectiu d’estabilitat s’efectuen els ajustos corresponents sobre les 
dades consolidades resultant el següent quadre en que es pot observar el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat els exercicis 2015 i 2016. 
 

Càlcul de l'Estabilitat Pressupostària liq P-2014 liq P-2015* liq P-2016*

= Ingressos no financers consolidat (Caps. I a VII) 54.283.662,50 51.591.832,35 50.749.200,33
+ ajust per criteri de caixa -2.399.895,42 -2.064.092,49 -2.063.541,36
+ ajust PTE 2008 negativa 47.211,00 19.439,76 19.439,76
+ ajust PTE 2009 negativa 150.104,76 61.799,40 61.799,40
= Ingressos no financers ajustats consolidat 52.081.082,84 49.608.979,02 48.766.898,13

= Despeses no financeres consolidat (Caps. I a VII) 48.502.775,23 46.616.812,85 45.624.493,73
+ ajust de despesa pendent d'aplicar a pressupost (compte 413) -936.701,60 29.657,65 0,00
= Despeses no financeres ajustades consolidat 47.566.073,63 46.646.470,50 45.624.493,73

= Capacitat / Necessitat de finançament consolidada 4.515.009,21 2.962.508,52 3.142.404,40  
 
Per l’anàlisi de l’evolució del deute s’efectuen els càlculs corresponents sobre les dades consolidades 
resultant el següent quadre en que es pot observar l’evolució positiva del mateix els exercicis 2015 i 2016: 
 

Càlcul de la ràtio d'endeutament liq P-2014 liq P-2015* liq P-2016*

+ Ingressos corrents consolidats de l'exercici 53.552.530,99 51.356.240,52 50.749.200,33

- Detall del capítol III d'ingressos (EAT) 0,00 0,00 0,00

= Ingressos corrents consolidats de l'exercici (restat el detall Cap.III) 53.552.530,99 51.356.240,52 50.749.200,33

+ Deute viu consolidat dels préstecs c/t a 31/12 356.235,21 0,00 0,00

+ Deute viu consolidat dels préstecs l/t a 31/12 45.563.693,77 40.835.716,37 35.105.777,77

= Deute viu consolidat préstecs a 31/12 45.919.928,98 40.835.716,37 35.105.777,77

= Ràtio d'endeutament consolidat a 31/12 (s/ ingressos corrents - detall Cap.III) 85,75% 79,51% 69,18%  
 

Evolució del deute, compliment del límit del deute, magnituds d’estalvi brut i net, estimació 
de saldos de tresoreria, excés de finançament afectat i romanent de tresoreria per a 
despeses generals. 

En aquest apartat es detalla les principals magnituds resultants del PEF i s’observa el compliment de tots 
els indicadors: 
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Superàvit / dèficit no financer
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 5.780.887,27 4.975.019,50 5.124.706,60

Estat del romanent de tresoreria
22 2.775.961,57 4.035.780,13 2.500.363,07

Deute viu
23 45.563.693,77 40.835.716,37 35.105.777,77
24 356.235,21 0,00 0,00
25
26

Capacitat / necessitat de finançament
27 13.063,94 -14.969,46 0,00
28 -6.319.013,37 -4.109.364,93 -5.729.938,60
29 6.332.077,31 4.094.395,47 5.729.938,60

Estalvi corrent i resultat pressupostari
30 8.302.513,79 8.181.509,36 6.579.864,04
31 6.121.697,61 4.109.364,93 5.729.938,60
32 2.180.816,18 4.072.144,43 849.925,44
33 2.732.006,22 3.191.520,40 1.455.157,44
34 -551.190,04 880.624,03 -605.232,00
35 26.221,76
36
37 135.912,64
38 3.291.128,65 2.134.457,44 648.226,44
39 124.999,70
40 1.594.628,11 235.591,83
41 1.182.445,20 2.779.489,64 42.994,44

Ràtios financeres
42 4,15% 7,93% 1,67%
43 18,30% 20,04% 18,74%
44 18,30% 20,04% 18,74%
45 5,20% 7,86% 4,93%
46 85,75% 79,51% 69,18%Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)

Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) 
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] 
Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%)

Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) 
Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) 
Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) 
Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)

Resultat pressupostari (32 – 33)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)
Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) 

Estalvi corrent (7 – 16)
Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20)
Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31)
Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)

 Deute viu avalat a curt termini

Adquisicions netes d'actius financers
Passius nets contrets
Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)

 Romanent de tresoreria per a despeses generals 

 Deute viu a llarg termini
 Deute viu a curt termini
 Deute viu avalat a llarg termini

 
 

Conclusions 

Amb el compte general 2014 es posa de manifest l’incompliment de la regla de la despesa a nivell 
consolidat amb els ens dependents incloses en l’art. 2.1.c) de la LOEPSF resultant necessari, segons 
l’art.21 de la LOEPSF aprovar un Pla econòmico - financer per tal de tornar al compliment de la regla de 
la despesa a 2016. 
 
En el Pla econòmico - financer s’ha identificat les causes de l’incompliment, i es parteix per a la seva 
elaboració de les següents dades: 
 
- La liquidació i consolidació de l’exercici 2014. 
- Pressupost i estats de previsió d’ingressos i despeses de 2015. 
- Previsió de liquidació de l’Ajuntament per a 2015 i 2016 així com les previsions de tancament 

disponibles dels ens que conformen el perímetre de consolidació. 
 

Amb aquestes previsions s’ha efectuat la consolidació pels exercicis 2015 i 2016, avaluant la 
coherència amb els objectius d’estabilitat, regla de la despesa i deute resultant de dita avaluació el 
compliment dels esmentats objectius a la liquidació de 2016. 
 
 

 
 www.tor tosa.cat 



                                   

 
-  Pàg. 20 / 53 -           JACE / sbh 

 

Plaça Espanya, 1 T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 
43500 Tortosa 

Annex – Model PR 1.2 de la Direcció General de Política Financera 
 

Data d'aprovació Òrgan
Ple de l'Ajuntament

Liquidació
Exercici Exercici Exercici

2014 2015 2016
1 14.978.573,37 14.314.824,52 14.314.824,52
2 17.172,71 170.000,00 175.100,00
3 27.812.129,47 26.031.151,73 26.024.653,70
4 9.561.657,23 10.092.594,22 9.697.064,82
5 1.182.998,21 747.670,05 537.557,30
6 0,00 0,00 0,00
7 53.552.530,99 51.356.240,52 50.749.200,33
8 156.400,00 0,00 0,00
9 574.731,51 235.591,83 0,00

10 8.491,20 127.969,46 6.000,00
11 -197.315,76 0,00 0,00

Estat de despeses
12 25.019.465,64 24.033.611,79 24.015.828,39
13 16.637.582,83 16.266.844,02 16.698.026,76
14 1.586.323,12 804.567,99 1.413.773,78
15 2.006.645,61 2.069.707,36 2.041.707,36
16 45.250.017,20 43.174.731,16 44.169.336,29
17 1.959.294,00 3.128.171,69 1.230.157,44
18 1.293.464,03 313.910,00 225.000,00
19 21.555,14 113.000,00 6.000,00
20 6.121.697,61 4.109.364,93 5.729.938,60

Superàvit / dèficit no financer
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 5.780.887,27 4.975.019,50 5.124.706,60

Estat del romanent de tresoreria
22 2.775.961,57 4.035.780,13 2.500.363,07

Deute viu
23 45.563.693,77 40.835.716,37 35.105.777,77
24 356.235,21 0,00 0,00
25
26

Capacitat / necessitat de finançament
27 13.063,94 -14.969,46 0,00
28 -6.319.013,37 -4.109.364,93 -5.729.938,60
29 6.332.077,31 4.094.395,47 5.729.938,60

Estalvi corrent i resultat pressupostari
30 8.302.513,79 8.181.509,36 6.579.864,04
31 6.121.697,61 4.109.364,93 5.729.938,60
32 2.180.816,18 4.072.144,43 849.925,44
33 2.732.006,22 3.191.520,40 1.455.157,44
34 -551.190,04 880.624,03 -605.232,00
35 26.221,76
36
37 135.912,64
38 3.291.128,65 2.134.457,44 648.226,44
39 124.999,70
40 1.594.628,11 235.591,83
41 1.182.445,20 2.779.489,64 42.994,44

Ràtios financeres
42 4,15% 7,93% 1,67%
43 18,30% 20,04% 18,74%
44 18,30% 20,04% 18,74%
45 5,20% 7,86% 4,93%
46 85,75% 79,51% 69,18%

Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar:
47 2014
48 487.128,87

Previsió

Estat d'ingressos

Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents 
subjectes a tutela financera)

6 de juliol de 2015

Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)

Exercici de l'incompliment
Import de l'incompliment

Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) 
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] 
Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%)

Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) 
Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) 
Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) 
Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)

Resultat pressupostari (32 – 33)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)
Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) 

Estalvi corrent (7 – 16)
Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20)
Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31)
Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)

 Deute viu avalat a curt termini

Adquisicions netes d'actius financers
Passius nets contrets
Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28)

 Romanent de tresoreria per a despeses generals 

 Deute viu a llarg termini
 Deute viu a curt termini
 Deute viu avalat a llarg termini

 Capítol 6
 Capítol 7
 Capítol 8
 Capítol 9

 Capítol 2
 Capítol 3
 Capítol 4
 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)

 Capítol 7
 Capítol 8
 Capítol 9

 Capítol 1

 Capítol 5
 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)

 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
 Capítol 6

 Capítol 1
 Capítol 2
 Capítol 3
 Capítol 4

 

 
 www.tor tosa.cat 



                                   

 
-  Pàg. 21 / 53 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Annex – Model PEFEL 2 – Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques 
PLA ECONÒMIC FINANCER 2015-2016 MINISTERI HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

1.- CAUSES, DIAGNÒSTIC I PREVISIÓ TENDENCIAL     

1.1.- Estabilitat Pressupostària      

Exercici 2014       
Entitat Ingressos no financers Despeses no financeres Ajustos SEC Ajustos op. Internes Capacitat/necessitat finanç  

Ajuntament 33.002.494,00 27.447.941,36 -1.265.878,06 1.206.057,15 5.494.731,73  
EPEL Hospital 532.694,74 157.186,53   -416.766,39 -41.258,18  
GESAT 20.686.288,04 20.439.765,66   416.766,39 663.288,77  
GUMTSA 602.163,45 1.025.459,75   -431.540,15 -854.836,45  
TortosaMedia 148.601,91 133.484,17   -88.000,00 -72.882,26  
Tortosasport 958.243,90 945.761,30   -686.517,00 -674.034,40  
TOTAL 55.930.486,04 50.149.598,77 -1.265.878,06 0,00 4.515.009,21  
       
Exercici 2015       
Entitat Ingressos no financers Despeses no financeres Ajustos SEC Ajustos op. Internes Capacitat/necessitat finanç  

Ajuntament 31.914.614,39 27.112.721,84 -2.012.510,98 1.417.673,39 4.207.054,96  
EPEL Hospital 443.509,74 443.509,74   -359.746,02 -359.746,02  
GESAT 19.141.261,63 19.141.261,63   359.746,02 359.746,02  
GUMTSA 699.171,00 566.144,05   -636.876,39 -503.849,44  
TortosaMedia 118.500,00 107.400,00   -90.000,00 -78.900,00  
Tortosasport 1.052.195,00 1.023.195,00   -690.797,00 -661.797,00  
TOTAL 53.369.251,76 48.394.232,26 -2.012.510,98 0,00 2.962.508,52  
       
Exercici 2016       
Entitat Ingressos no financers Despeses no financeres Ajustos SEC Ajustos op. Internes Capacitat/necessitat finanç  

Ajuntament 31.071.369,42 26.120.079,97 -1.982.302,20 1.417.673,39 4.386.660,64  
EPEL Hospital 443.509,74 443.509,74   -359.746,02 -359.746,02  
GESAT 19.141.261,63 19.141.261,63   359.746,02 359.746,02  
GUMTSA 689.262,00 556.234,85   -636.876,39 -503.849,24  
TortosaMedia 118.500,00 107.400,00   -90.000,00 -78.900,00  
Tortosasport 1.062.716,95 1.033.426,95   -690.797,00 -661.507,00  
TOTAL 52.526.619,74 47.401.913,14 -1.982.302,20 0,00 3.142.404,40  
       
1.2.- Regla de Despesa      

Exercici 2014       
Entitat Desp. comput. liq 2013 Taxa referència 2014 Augments/dism. Límit regla desp. Desp. Comput.liq.2014 Compliment/incompl. 

Ajuntament 20.988.049,22 21.302.869,958 298.056,00 21.600.925,96 20.649.127,13 951.798,83
EPEL Hospital 135.927,07 137.965,976 0,00 137.965,98 145.186,53 -7.220,55
GESAT 18.911.816,33 19.195.493,575 0,00 19.195.493,57 19.993.811,31 -798.317,74
GUMTSA 353.999,30 359.309,290 0,00 359.309,29 958.404,49 -599.095,20
TortosaMedia 121.264,99 123.083,965 0,00 123.083,96 133.484,17 -10.400,21
Tortosasport 908.243,64 921.867,295 0,00 921.867,29 945.761,30 -23.894,01
TOTAL 41.419.300,55 42.040.590,06 298.056,00 42.338.646,06 42.825.774,93 -487.128,87 
       
Exercici 2015       
Entitat Base Desp. comput. liq 

2014 
Taxa referència 2015 Augments/dism. Límit regla desp. Desp. Comput.liq.2015 Compliment/incompl. 

Ajuntament 21.600.925,96 21.881.738,00 0,00 21.881.738,00 22.035.309,94 -153.571,95
EPEL Hospital 137.965,98 139.759,53 0,00 139.759,53 443.509,74 -303.750,21
GESAT 19.195.493,57 19.445.034,99 0,00 19.445.034,99 18.761.515,61 683.519,38
GUMTSA 359.309,29 363.980,31 0,00 363.980,31 518.017,85 -154.037,54
TortosaMedia 123.083,96 124.684,06 0,00 124.684,06 107.400,00 17.284,06
Tortosasport 921.867,29 933.851,57 0,00 933.851,57 1.023.195,00 -89.343,43
TOTAL 42.338.646,06 42.889.048,46 0,00 42.889.048,46 42.888.948,14 100,31 
       
Exercici 2016       
Entitat Base Desp. comput. liq 

2015 
Taxa referència 2016 Augments/dism. Límit regla desp. Desp. Comput.liq.2016 Compliment/incompl. 

Ajuntament 22.035.309,94 22.365.839,59 0,00 22.365.839,59 21.796.999,56 568.840,04
EPEL Hospital 443.509,74 450.162,39 0,00 450.162,39 443.509,74 6.652,65
GESAT 18.761.515,61 19.042.938,34 0,00 19.042.938,34 18.761.515,61 281.422,73
GUMTSA 518.017,85 525.788,12 0,00 525.788,12 518.017,85 7.770,27
TortosaMedia 107.400,00 109.011,00 0,00 109.011,00 107.400,00 1.611,00
Tortosasport 1.023.195,00 1.038.542,93 0,00 1.038.542,93 1.033.426,95 5.115,97
TOTAL 42.888.948,14 43.532.282,37 0,00 43.532.282,37 42.660.869,71 871.412,66 
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1.3.- Sostenibilitat financera - 1.3.1- Deute públic    
Exercici 2014      
Entitat DRN corrents Ajustos DF31ª LPGE2013 DRN ajustats Deute PDE Coef. Endeutament % 
Ajuntament 32.271.362,49 0,00 32.271.362,49 43.927.077,01 136,12% 
EPEL Hospital 103.928,35 0,00 103.928,35 0,00 0,00% 
GESAT 20.674.288,04 0,00 20.674.288,04 18.861,31 0,09% 
GUMTSA 170.623,30 0,00 170.623,30 1.973.990,66 1156,93% 
TortosaMedia 60.601,91 0,00 60.601,91 0,00 0,00% 
Tortosasport 271.726,90 0,00 271.726,90 0,00 0,00% 
TOTAL 53.552.530,99 0,00 53.552.530,99 45.919.928,98 85,75% 
      
Exercici 2015      
Entitat DRN corrents Ajustos DF31ª LPGE2013 DRN ajustats Deute PDE Coef. Endeutament % 
Ajuntament 31.679.022,56 0,00 31.679.022,56 39.028.223,94 123,20% 
EPEL Hospital 83.763,72 0,00 83.763,72 0,00 0,00% 
GESAT 19.141.261,63 0,00 19.141.261,63 0,00 0,00% 
GUMTSA 62.294,61 0,00 62.294,61 1.807.492,43 2901,52% 
TortosaMedia 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00% 
Tortosasport 361.398,00 0,00 361.398,00 0,00 0,00% 
TOTAL 51.356.240,52 0,00 51.356.240,52 40.835.716,37 79,51% 
      
Exercici 2016      
Entitat DRN corrents Ajustos DF31ª LPGE2013 DRN ajustats Deute PDE Coef. Endeutament % 
Ajuntament 31.071.369,42 0,00 31.071.369,42 33.429.425,37 107,59% 
EPEL Hospital 83.763,72 0,00 83.763,72 0,00 0,00% 
GESAT 19.141.261,63 0,00 19.141.261,63 0,00 0,00% 
GUMTSA 52.385,61 0,00 52.385,61 1.676.352,40 3200,02% 
TortosaMedia 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00% 
Tortosasport 371.919,95 0,00 371.919,95 0,00 0,00% 
TOTAL 50.749.200,33 0,00 50.749.200,33 35.105.777,77 69,18% 
      

1.3.- Sostenibilitat financera - 1.3.2- Deute comercial i PMP   
Exercici 2014      
Entitat Deute comercial corrent Deute comercial tancats Saldo 413 Total Deute Comercial PMP 
Ajuntament 4.218.394,82   20.342,35 4.238.737,17 36,29 
EPEL Hospital 4.729,46     4.729,46 -10,39 
GESAT 1.785.013,93     1.785.013,93 68,05 
GUMTSA 364.499,32     364.499,32 283,52 
TortosaMedia 13.732,79     13.732,79 47,72 
Tortosasport 111.480,59     111.480,59 70,10 
TOTAL 6.497.850,91     6.497.850,91 58,87 
      
Exercici 2015      
Entitat Deute comercial corrent Deute comercial tancats Saldo 413 Total Deute Comercial PMP 
Ajuntament 2.800.000,00     2.800.000,00 30,00 
EPEL Hospital 10.000,00     10.000,00 10,00 
GESAT 1.774.192,65     1.774.192,65 50,00 
GUMTSA 8.419,94     8.419,94 49,67 
TortosaMedia 14.033,89     14.033,89 45,00 
Tortosasport 47.346,66     47.346,66 35,00 
TOTAL 4.653.993,14     4.653.993,14 37,71 
      
Exercici 2016      
Entitat Deute comercial corrent Deute comercial tancats Saldo 413 Total Deute Comercial PMP 
Ajuntament 1.978.337,00     1.978.337,00 30,00 
EPEL Hospital 8.000,00     8.000,00 10,00 
GESAT 1.200.000,00     1.200.000,00 30,00 
GUMTSA 5.678,40     5.678,40 30,00 
TortosaMedia 10.000,00     10.000,00 30,00 
Tortosasport 40.000,00     40.000,00 30,00 
TOTAL 3.242.015,40 0,00 0,00 3.242.015,40 29,95 
 
 ”. 
 

*-*-* 
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*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És un tema conegut, 
també dictaminat i si hi ha alguna intervenció o algun aclariment, jo mateix o el regidors d’Hisenda els 
hi podrà clarificar.  
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Disculpi l’equivocació anterior. 
 
Bé, tornem a repetir que Tortosa és una ciutat fortament endeutada, un endeutament que quan veiem 
les infraestructures i els serveis socials que té la ciutat, doncs, costa d’entendre com es va arribar a 
aquesta situació. I un endeutament que si s’ha baixat darrerament és per la manca d’inversió social i 
també per la venda de patrimoni com, per exemple, l’empresa d’aigües. 
 
I és aquest fort endeutament el que provoca que l’Estat obliga a l’Ajuntament de Tortosa a limitar la 
seva despesa. 
 
Des de la CUP entenem que ja està bé que es controlin els ajuntaments per controlar que no es facin 
els excessos que en el passat es van fer, però que aquest límit no s’hauria d’aplicar a les inversions 
socials. No estem d’acord amb aquestes mesures de l’Estat que, seguint la ideologia neoliberal, el que 
fan és ajudar a limitar la inversió socials dels ajuntaments. 
 
Però també ens preguntem com és que Gesat ha augmentat els seus serveis. I si hi ha més serveis que 
ha fet Gesat és per la política que s’està seguint a nivell de la Generalitat de Catalunya de desviar 
pacients des de la sanitat pública a empreses municipals, que tot i ser públiques es gestionen de 
manera privada i amb criteris mercantils. 
 
No estem d’acord amb aquest model sociovergent de la sanitat catalana que buida plantes i quiròfans 
dels hospitals públics com el Verge de la Cinta per a que es puguin beneficiar altres hospitals de gestió 
publicoprivada. Un model de gestió que porta més de 50 imputacions, per exemple, en el cas Innova i 
que, a més, és més car perquè ha de pagar IVA, ha de pagar gerents, auditories externes, etc. 
 
Des del 2010, el pressupost del Departament de Salut a Catalunya ha abaixat en més de 1000 milions 
d’euros –el de l’actual any és un 11,3% menor que el de fa 5 anys– però en canvi augmenten les 
derivacions de pacients cap a centres privats –concretament en el 2014 disset mil pacients–, o els 
diners que ingressen les empreses que es concerten a la Generalitat també han augmentat de manera 
considerable. 
 
I això, entre altres coses, ha suposat que, per exemple, 5659 persones hagin perdut el seu lloc de 
treball a la sanitat pública, moltes d’elles també al Verge de la Cinta.  
 
Per això, nosaltres ens oposarem a aquest Pla, perquè creiem que el deute és d’origen dubtós veiem els 
serveis que té la cuitat. Perquè, a més, considerem que és un Pla que justifica que es limiti la inversió 
social i, a més, perquè la seva necessitat bé d’un procés de precarització de la sanitat pública catalana. 
Com a CUP Alternativa Ecologista ens oposarem. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, només és per manifestar l’abstenció del nostre grup en aquest punt. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, com forma part de la 
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gestió econòmica de l’equip de Govern, com sempre hem vingut fent en aquests temes, el nostre grup 
s’abstindrà. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, voldria fer algunes consideracions. 
També les faig arrel d’alguna de les intervencions que he sentit aquesta tarda aquí i, per fer pedagogia i 
explicar a la gent per què es fan les coses. 
 
Aquest no és un Pla que tingui cap origen en que l’Estat limita la despesa als ajuntaments endeutats. 
No. Qui està dient això ho diu per desconeixement o per mala fe, vull pensar que és per 
desconeixement. 
 
La regla de la despesa és una regla que afecta no solament a tots els ajuntaments, sinó que afecta a 
totes les corporacions públiques. I la regla de la despesa el que diu és que una administració no pot 
gastar més a l’exercici següent més que el que va gastar l’any passat + un percentatge que aquest 
últim any era l’1,3%, si no recordo malament. 
 
I això afecta als ajuntaments que estan endeutats, als que no estan endeutats, als que estan molt 
endeutats, als que estan poc endeutats, als alts, als baixos, als blancs i als negres, a tots. I és, 
evidentment, una disposició amb la qual ni estem d’acord ni, molt menys, de com s’està aplicant. 
Primera qüestió. 
 
Segona qüestió, aquest Pla econòmic i financer es fa pera que la gent..., no perquè hi hagi més deute o 
el deute sigui d’origen dubtós, res de res, res que veure amb això. Es fa perquè a l’Ajuntament de 
Tortosa, en el seu global, totes les societats que consoliden han gastat més del que la regla de la 
despesa era admissible. 
 
I en què hem gastat més? L’Ajuntament –institució– ha incomplit la regla de la despesa? Alguns dels 
que estan aquí hi haurien d’estar molt a favor de que la incomplís, però no, no l’hem incomplit. L’hem 
incomplit en dos societats. I l’hem incomplit en dos societats: una en el cas de la Gumtsa per un tema 
molt puntual, perquè l’any anterior no s’havien fet vendes d’immobles i aquest any n’havíem fet, 
precisament, una venda de 3 pisos a una fundació de caràcter social per implementar un servei 
absolutament necessari per als xiquets que encara estan sota la tutela de les seves famílies però estan 
en risc d’exclusió social, un servei social que no estava disponible a les Terres de l’Ebre, que no està 
disponible a la majoria del país i que el Govern de la Generalitat fica en marxa en moments de crisi 
econòmica. 
 
I el fica en marxa de forma pilot a diferents municipis, no molts, del país –penso que nosaltres érem el 
tercer o quart, si no recordo malament– i el fica a Tortosa. 
 
Per tant, primer motiu pel qual incomplim la regla de la despesa. I aquest és absolutament puntual i no 
requereix cap correcció perquè es produeix en un moment donat. 
 
Segon motiu pel qual s’incorre en la violació o la superació de la regla de la despesa, i que ja els hi 
adverteixo que si es torna a produir al 2015 tornarem a incórrer en no respectar la regla de la despesa, 
i és per l’activitat assistencial de l’Hospital de la Santa Creu. I a l’Hospital de la Santa Creu hem gastat 
més del que la regla de la despesa ens podia admetre. 
 
I hem gastat més perquè hem generat més dèficit? No. Hem gastat més perquè hem fet més activitat 
assistencial. I aquest any, si es torna a produir la circumstància, haurem de tornar a fer el mateix. 
Perquè? Per què, evidentment, no agafarem i al mes de desembre, a tota la gent que s’està dialitzant a 
l’Hospital de la Santa Creu els direm “ja no us podem dialitzar perquè ens saltem la regla de la 
despesa”; o no farem que tota aquella gent que se’ns remet d’altres institucions per fer la “convo”, la 
convalescència a l’Hospital de Jesús, diem “no, ja al mes de desembre no els podem admetre perquè 
sinó ens saltarem la regla de la despesa”, més quan totes aquestes prestacions estan finançades, i fins 
al moment ben finançades. 
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I, per tant, no és que no generin dèficit a l’Hospital, sinó que generen –encara que sigui molt petit, molt 
petit– un petit superàvit. 
 
O el que no farem és als usuaris del servei de drogodependències de l’Hospital de la Santa Creu dir-los 
que al mes d’octubre – novembre ja no els hi podem prestar servei perquè sinó ens saltarem la regla de 
la despesa. Per tant, això és absurd i no ho farem.  
 
Això també, per si algú vol mesclar coses que són  “inmesclables”, no té res a veure, absolutament res 
a veure amb desviació d’activitat del Verge de la Cinta a l’Hospital de la Santa Creu, res que veure. Però 
res que veure vol dir res que veure. I qui ho intenti dir o intenti transmetre està enganyant “burdament” 
a la ciutadania.  
 
Els hi explico. El servei de diàlisis només es presta, en totes les Terres de l’Ebre, a l’Hospital de la Santa 
Creu, des d’ara i des de sempre. Per tant, no hi ha desviació de l’Hospital Verge de la Cinta allà, cap, es 
fa el mateix que s’ha fet. Al servei de “drogos” exactament el mateix. Al servei de convalescència 
exactament el mateix. Per tant, això no té res que veure amb desviació de pacients a la Gesat. Res que 
veure. 
 
Ara, l’únic centre que està dialitzant en aquests moments a les Terres de l’Ebre és l’Hospital de la Santa 
Creu. Algú em vol explicar què hem de fer? Hem de deixar de dialitzar ?  
 
Estem traspassant activitat del Verge de la Cinta a Gesat amb aquest servei? No. Al contrari, des de fa 
dos anys hem arribat a un acord que l’Hospital de la Santa Creu es desplaça, va desplaçar un equip i 
desplaça a professionals per a que els malalts del Verge de la Cinta no tinguin que sortir del Verge de la 
Cinta i es puguin dialitzar al mateix Hospital. 
 
I quarta, importantíssima, per si a algú se li escapa –ho he anat repetint i no em cansaré de repetir-ho 
tantes vegades com faci falta–, l’Hospital de la Santa Creu de Jesús és públic, tan públic com l’ICS o tan 
públic com qualsevol altre. És públic al 100%, de propietat pública i els treballadors són públics. Hi ha 
gent que li deu saber mal, però és absolutament així. 
 
I la gestió és pública, no és publicoprivada, és pública. I si s’ha de millorar, la millorarem. Hi estem 
treballant per millorar-la, però també dins del mateix marc d’una gestió estrictament pública. 
 
Per tant, per al que ara ens interessa, ens hem saltat la regla de la despesa perquè hem gastat més a 
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús perquè hem tingut més activitat assistencial, i aquesta activitat 
assistencial està finançada al 100%. Si es torna a produir aquesta circumstància tornarem a fer 
exactament el mateix. 
 
I quin és Pla econòmic – financer que estem presentant? Estem fent algun ajust? No. Estem prenent 
mesures addicionals? No. Al Pla econòmic – financer diem “amb el pressupost que tenim aprovat del 
2015 de l’Hospital de la Santa Creu –i per suposat de la Gumtsa, que era un tema molt circumstancial– 
complim la regla de la despesa. I amb les previsions per al 2016 ja complim. No hem de prendre cap 
mesura. Ara, jo tampoc no els enganyo, si es tornen a produir les circumstàncies, evidentment, 
segurament la regla de la despesa a l’Hospital de la Santa Creu la tornarem a superar perquè els 
ingressos que té, encara que siguin públics, l’Hospital de la Santa Creu no són d’origen tributari i, per 
tant, no responen a canvis normatius i, a efectes de la regla de la despesa, computen com a nous 
ingressos que no són de lliure disposició. Això entenc que tècnicament és un tant complex, però la 
realitat és aquesta. 
 
Per tant, el Pla que aprovem no suposa prendre cap mesura addicional de les que estem prenent.  
 
 

*-*-* 
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4) i PP (1); 
un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP; i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4) i PSC (3). 
 
 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem a l’apartat dels grups municipals. Aquí hi havia 
quatre propostes, senyor Secretari, que això no li he dit, que es queden en tres. De fet, la proposta que 
figura a l’Ordre del dia amb el número 8, que era la proposta del grup municipal de Movem Tortosa per 
garantir la realització dels menjadors infantils durant el mes d’agost és retirada i la primera proposta, 
que era la proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes, es considera proposta conjunta del 
Partit dels Socialistes de Catalunya i del grup municipal Movem Tortosa. 
 
Després hi ha un altre canvi respecte, senyor Secretari, a la moció número 7, però aquesta ja li he donat 
compte i, en tot cas, la significarem després. 
 
Per tant, passem a debatre la primera proposta i, donat que és conjunta, encara que sigui de forma 
sobrevinguda, el primer que la va presentar és el senyor Roig, per tant parlarà primer el senyor Roig i 
després el senyor Jordan, farem la resta d’intervencions dels portaveus per l’ordre habitual i a l’hora de 
concloure també farem al revés, clourà el senyor Jordan i desprès, de forma definitiva, el senyor Roig. 
 
 
 
 
06 - PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA i MOVEM 
TORTOSA-ENTESA PER A L’OBERTURA DE MENJADORS PER A XIQUETS I XIQUETES DURANT TOT EL 
PERÍODE DE VACANCES ESCOLARS A TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals del Partit 
dels Socialistes de Catalunya i  de Movem Tortosa: 
 
“ Atès que la crisi que actualment vivim és una crisi de sistema que està provocant en la ciutadania en 
general, i en els nostres veïns i veïnes de Tortosa en particular, una pèrdua de drets i d'accessos a 
necessitats bàsiques com l'alimentació, que ha assolit uns límits veritablement alarmants. 
 
Atès que cada vegada rebem a més veïns i veïnes que ens diuen que veuen com els és impossible 
accedir a aliments bàsics de primera necessitat, i que aquesta situació és alhora més sagnant quan 
aquestes famílies tenen al seu càrrec menors d'edat, veient-se especialment agreujada durant els 
mesos de vacances escolars, en els que no hi ha garantit un àpat diari per mig dels menjadors escolars. 
 
Atès que des d'aquest grup municipal hem plantejat un seguit de mesures destinades a pal·liar aquesta 
situació, i a garantir l'accés als nostres veïns i veïnes a les necessitats bàsiques de supervivència, tot i 
que la majoria d’elles han estat rebutjades. 
 
Atès que en el nostre municipi hi ha diferents entitats socials com a Creu Roja o Càritas que fins avui 
han realitzat una labor imprescindible i extraordinària per mitigar l'impacte de la crisi a moltes famílies, 
però que, a dia d'avui, es troben desbordats i sense possibilitats materials per fer front a la demanda 
existent.  
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Atès que és per tant de justícia social que aquestes famílies, que no són les culpables de la crisi que 
ens ocupa, encara que si són les seves principals víctimes, disposin de la protecció necessària que els 
permeti el no veure's abocades a l'exclusió social i els garanteixi alguna cosa tan essencial com 
l'alimentació per als seus membres més desprotegits com són els xiquets i xiquetes. 
 
Atès que tot i que el Govern municipal ha plantejat l'obertura de menjadors escolars a l’estiu, que 
suposaria la possibilitat de garantir a molts xiquets i xiquetes del nostre municipi l'accés a un menjar 
digne diari i que, no oblidem, és un dret de tota persona, aquesta oferta, segons sembla, només té lloc 
exclusivament en el marc dels campus fins el 31 de juliol que és quan aquests deixen de funcionar, i 
gràcies a la col·laboració i l'altruisme d'associacions, voluntaris i monitors.  
 
Atès que considerem insuficient que aquesta acció es faci només el mes juliol i dintre dels campus ja 
que durant el mes d’agost i part del setembre restaran sense poder accedit a aquest àpat, que només 
resta garantit per la seva assistència al campus d’estiu. 
 
Atès que, lluny de disminuir i desaparèixer, el número de places de menjador ofertades augmenta any 
rere any, de les 60 places de 2013, passant per les 124 de 2014 fins arribar a les 146 d'aquest estiu, el 
que suposa un increment de 22 places respecte a l’any passat, tot i que considerem que aquest servei 
hauria d’estar obert a totes les persones que ho necessitin sense límit de places.  
 
Atès que el 2013 el nostre grup municipal ja va presentar una moció en favor d'aquest servei, i que el 
2014 vam presentar també una moció que recollia la demanda del servei de menjador a l'estiu els 
mesos de juliol, agost i principis de setembre fins l'inici del curs escolar. 
 
Atès que les necessitats d'aquestes famílies, i especialment la dels menors, fa imperatiu posar a la seva 
disposició absolutament tots els mitjans amb els quals compta aquest Ajuntament, el que porta implícit 
l'obertura dels menjadors escolars durant tot els períodes de vacances, el que permet garantir l'accés 
almenys a un menjar al dia als menors d'aquestes famílies que es troben en l'abisme de l'exclusió 
social. 
 
Atès que és just i necessari agrair la feina de monitors, voluntaris i entitats col·laboradores que fan 
possible aquest fet. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
ÚNIC.  Que es disposin tots els mitjans necessaris i que s'habilitin els mecanismes per garantir 
l'obertura i funcionament dels menjadors escolars durant tot el període de vacances, que inclou els 
mesos de juliol i agost i la primera quinzena de setembre, fins l’inici del curs escolar, amb 
independència del funcionament dels campus d'estiu per tal de garantir allò descrit a la part expositiva 
d’aquesta moció. “ 
 

*-*-* 
 
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, tal i com hem manifestat en 
diverses ocasions des del nostre grup municipal, cada vegada rebem més i més veïns i veïnes que ens 
diuen que veuen com els és impossible accedir als aliments bàsics de primera necessitat. 
 
I aquesta situació és alhora més sagnant quan aquestes famílies tenen al seu càrrec menors d’edat, 
veient especialment agreujada durant els mesos de vacances escolars aquesta situació, i el que no hi 
ha garantit un àpat diari per mig dels menjadors escolars. 
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No podem oblidar que, tal i com recull el Síndic en el seu informe sobre pobresa infantil, l’accés al 
servei de menjador escolar garanteix durant el curs escolar, com a mínim, un àpat adequat diari per a la 
infància més vulnerable. 
 
Infants, xiquets i xiquetes que sense aquest suport patirien malnutrició i que depenen d’accés a altres 
recursos durant els períodes de vacances per garantir aquesta alimentació adequada. 
 
Un any més ens tornem a trobar a l’estiu i torna a aparèixer el problema dels menjadors escolars i, tot i 
que el Govern municipal ha tornat a facilitar l’obertura dels menjadors a l’estiu, aquesta mesura que es 
duu a terme gràcies a la col·laboració i altruisme d’associacions, voluntaris i monitors, té lloc 
exclusivament en el marc dels campus i fins al 31 de juliol, que és quan aquests deixen de funcionar. 
 
Pensen que, lluny de disminuir o desaparèixer, el número de places de menjador ofertades augmenta 
any rera any. De les 60 al 2013, passant a les 124 al 2014, fins arribar aquest estiu a les 146, el que 
suposa un increment de 22 places respecte l’any passat, tot i que considerem que aquest servei hauria 
d’estar obert a totes les persones que ho necessiten, sense límit de places. 
 
Per aquest motiu, al 2013, al 2014 el nostre grup ja es va interessar sobre aquest tema a les 
comissions informatives, com ha fet també en aquesta darrera comissió recentment celebrada. I va 
presentar mocions també els anys 2013 i 2014. 
 
Tot i reconèixer l’esforç de l’Ajuntament, hem d’assumir i solucionar les mancances en determinats 
grups d’edat, en determinats períodes com a l’agost i setembre en que aquesta aposta per garantir, 
com a mínim, un àpat adequat als xiquets socialment més vulnerables és insuficient. 
 
Considerem, per tant, insuficient que aquesta acció es faci només al juliol i dintre dels campus, ja que 
durant el mes d’agost i part del setembre restaran sense poder accedir a aquest àpat, que només resta 
garantit per la seva assistència al campus d’estiu. 
 
Els problemes d’accessibilitat econòmica al campus d’estiu i, especialment, la manca d’oferta durant 
els mesos d’agost i setembre fins a l’inici del curs escolar, o els dèficits d’oferta per a infants i 
adolescents de 0 a 6 anys i més de 12 anys dificulten enormement les possibilitats de garantir aquesta 
alimentació adequada durant els períodes de vacances. 
 
A pesar d’això i que reconeixem l’esforç que l’Ajuntament, els voluntaris, monitors i entitats que formen 
part de la iniciativa, hem d’assumir i posar remei a les mancances, en determinats grups d’edat i en 
determinats períodes com el mes d’agost i setembre en que aquesta aposta per garantir, com a mínim, 
una menjada diària és insuficient. 
 
Davant d’això, i una vegada més, des del grup municipal del Partit dels Socialistes –i aquesta vegada 
conjuntament amb el grup municipal de Movem– volem demanar-li al Govern, a l’equip de Govern que 
es disposin tots els mitjans necessaris i que s’habilitin els mecanismes per garantir l’obertura i 
funcionament dels menjadors escolars durant tot el període de vacances, que inclou els mesos de juliol, 
agost i la primera setmana de setembre fins l’inici del curs escolars, amb independència del 
funcionament dels campus d’estiu. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Movem Tortosa - 
Entesa, senyor Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, tal i com vostè ha dit abans, el grup 
municipal de Movem Tortosa havíem presentat una moció en la mateixa línia del que ara acaba 
d’explicar el portaveu Enric Roig del Partit Socialista, i entenem que el millor que podíem fer era 
precisament aglutinar-la en una mateixa moció. 
 
No m‘allargaré molt perquè ja ho ha descrit el senyor Roig, però des de Movem Tortosa també 
considerem que estem en una situació econòmica excepcional a la nostra ciutat, al nostre país, al sud 
d’Europa arran de totes aquetes polítiques d’austeritat, neoliberals que estan fent que, cada vegada 
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més, hi hagi una desigualtat creixent entre la majoria de la població, uns índexs d’atur inacceptables i 
també, evidentment, uns índexs de pobresa que mai s’havien vist com a mínim en les darreres dècades. 
 
A partir d’aquesta situació també pensem que és evident que el dret a l’alimentació –que és un dret 
bàsic segons els Drets Humans firmats per l’ONU– no està del tot assegurat i, concretament, un dels 
col·lectius que més dificultats tenen per tenir aquest dret a l’alimentació és el col·lectiu dels infants i, per 
tant, dels xiquets i xiquetes de la nostra ciutat. 
 
A partir d’aquí volem fer un reconeixement a la tasca que ha fet el Govern municipal durant els últims 
tres anys, de facilitar la realització de menjadors escolars durant els mesos de juliol durant aquests 
últims tres anys arran, precisament, d’aquesta situació tan greu, no?, que estem vivint a la nostra ciutat, 
fins a data d’aquest any, que hi haurà un total de 146 xiquets i xiquetes que tindran assegurant aquest 
àpat saludable als menjadors escolars a través dels campus d’estiu. 
 
Però, més enllà d’aquest reconeixement, des del nostre grup municipal pensem que això no es pot 
quedar només en el mes de juliol, sinó que hem de fer un sobreesforç per part d’aquest Ajuntament per 
garantir un àpat segur, un àpat totalment saludable a aquests xiquets durant el mes d’agost i durant la 
primera quinzena de setembre perquè, tal i com comentava el senyor Roig, és període de vacances 
escolars i, per tant, no està del tot garantit. 
 
I és precisament en aquesta línia que presentàvem la moció d’avui. Més enllà de que es garanteixi al 
mes de juliol aquest menjador escolar, pensem que també caldria fer-ho durant el mes d’agost i durant 
els primers quinze dies de setembre, i independentment de l’oferta dels campus d’estiu, és a dir, 
nosaltres pensem que la gana malauradament no fa vacances, i com la gana no fa vacances cal que 
facilitéssim aquests menjadors escolars, sigui amb la fórmula que sigui, durant el mes d’agost i durant 
el mes de juliol. 
 
Per tant, és en aquesta línia que presentem aquesta moció. I, a més a més, també recordant que la 
majoria d’institucions i d’ajuntaments del nostre país estan fent exactament el mateix. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, bé, 
senyor Roig, senyor Jordan, aquest tema que vostès presenten i proposen i les propostes que plantegen 
ja no són noves en aquest Ple, ja s’han plantejat altres cops i bé està que es plantegin, eh, “ojalà” se 
segueixin plantejant, bé està. Que ho facin tots els cops que sigui necessari, ja que el tema que 
plantegen és un tema esfereïdor, és una imatge dolorosa, és una imatge vergonyosa i és una imatge i 
un fet real que demanda amb insistència una acció i, alhora, mesures intenses i extenses per tal 
d’eradicar o, al menys, pal·liar el problema i la situació. 
 
En efecte, la crisi econòmica ha comportat i comporta encara gravíssimes conseqüències i situacions 
que s’intenten eliminar o atenuar amb mesures de política social entre les que, per exemple, estan 
aquelles que fan front a les situacions, com he dit, esfereïdores d’infants que no tenen i que no poden 
tenir una aportació alimentària suficient. 
 
Les ajudes per cobrir les ajudes de menjador es concedeixen sobre la base dels ingressos familiars, 
suposant un clar alleujament per a aquestes malmeses economies familiars, al temps que garanteixen 
que els infants procedents d’entorns socials desfavorits, inclòs en clar risc d’exclusió social rebin, al 
menys una vegada al dia, un menjar que els permeti disposar d’una aportació nutricional mínima en 
una etapa clau del seu creixement. 
 
Estem d’acord, estem totalment d’acord com no podria ser d’una altra manera, com hi ha qui està 
d’acord en que moltes institucions com Càritas i la Creu Roja aporten, han aportat i aportaran la seva 
imprescindible i extraordinària solidaritat. O com el mateix Ajuntament ha fet i fa un esforç important en 
aquest sentit instaurant, per exemple, en el seu moment, el servei de campus municipal i el servei de 
menjadors escolars a l’estiu lligat a aquests campus municipals, com es desprèn de la moció que 
vostès fa un moment han exposat, al dir que el nombre de places de menjador ofertades s’han 
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incrementat any rera any des de l’any 2013 fins a les 145 places ofertades en aquest estiu. 
 
Evidentment, cal treballar per millorar el servei de menjador, entre altres aspectes en el temporal, en 
l’aspecte temporal, ampliant-lo com es demana a la moció i com s’ha exposat recentment en els 
mitjans de comunicació per part de l’alcalde d’aquest Ajuntament, arribant a fixar-lo com a objectiu en 
el marc temporal de la segona quinzena de juny, tot el mes de juliol, el mes d’agost i la primera 
quinzena de setembre, en un intent, a més, de que tots els infants en situació de risc social es puguin 
acollir a aquests menjadors, inclús, evidentment, desitjant reduir el nombre de xiquets, d’infants, de 
jovent en risc d’exclusió social. 
 
En aquest marc de gestió municipal crec, creiem, que malgrat la bondat de la moció –que la té, és 
evident–, com a recordatori –que és evident que ho fa, ho han fet i jo els demanava que ho segueixin 
fent– com a un recordatori sempre necessari d’una situació dolorosa i d’una proposició lògica, en canvi 
no aporta res nou a un aspecte –l’ampliació del marc temporal dels menjadors escolars– que ja des de 
l’Ajuntament s’ha treballat, es treballa i creiem nosaltres que l’equip de Govern seguirà treballant des 
de fa temps per millorar tots els aspectes dels menjadors i tots els aspectes, en aquests cas, que 
vostès demanen en la moció. 
 
Per tant, la nostra postura serà desfavorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Com a CUP Alternativa Ecologista entenem que la principal 
prioritat de qualsevol ajuntament ha de ser garantir que totes les persones, i especialment els xiquets i 
xiquetes, tinguin un plat a taula cada dia. 
 
Però al mateix temps, també voldríem afegir un parell de reflexions. La primera és que 
l’assistencialisme no soluciona els problemes sinó que els “cronifica” i que el que cal és plantejar 
realment un nou model productiu a la ciutat que generi llocs de treball que permetin a les famílies tenir 
unes condicions de vida dignes. 
 
Per altra banda, els diversos estudis que s’estan fent sobre la pobresa infantil demostren i estan 
avalant la teoria de que, a més de garantir les necessitats materials bàsiques, és molt important també, 
són molt importants les psicològiques, especialment en el cas dels més menors. I adverteixen que els 
xiquets i xiquetes que creixen en una situació de pobresa tenen molts més punts per acabar en la seva 
vida adulta també en risc d’exclusió social i essent pobres. 
 
Per aquesta raó, nosaltres plantegem un model d’ajuda social que es basi en una major participació i 
implicació de les persones que estan patint aquesta realitat social, perquè això també els empodera 
com a persones i hi ha exemples que ja s’estan aplicant en altres municipis de Catalunya com, per 
exemple, l’autogestió de supermercats o el tenir accés a productes bàsics, que el que permet és que els 
xiquetes i xiquetes puguin menjar a casa, no s’estigmatitzi la seva pobresa i no se’ls visualitzi com a 
culpables de ser pobres, perquè en realitat són víctimes d’un sistema injust. 
 
Tot i això, entenem que davant la realitat que hi ha, doncs és evident que aquest Ajuntament que, per 
exemple, doncs, aprovant un estudi sobre un pont que ha estat valorat en 70.000€, té recursos 
suficients com per poder atendre a la necessitat d’obrir el menjador durant el mes d’agost i els primers 
dies de setembre. Per tant, votarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bona tarda 
a tothom. Bé, nosaltres, en “algo” que s’ha dit sobre la diagnosi hi coincidim, allò que diu que atribueix 
a la crisi econòmica, a la situació d’emergència social que ha portat a moltes famílies a una situació 
límit. Però voldríem remarcar que aquesta situació a Catalunya no és només això, sinó que també ve 
motivada –i en gran mesura– per aquell ofec fiscal i econòmic al que ens sotmet l’Estat espanyol. 
 
Per això pensem, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, que independència i justícia social són dos 



                                   

 
-  Pàg. 31 / 53 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

conceptes que són indestriables. Per tant, coincidim en que hi ha un problema greu en quant afecta als 
xiquets i a les xiquetes, als infants, que, òbviament, són la població més vulnerable a la que hem de 
destinar tots els recursos que siguin necessaris.  
 
Dit això, pensem que cal buscar solucions, i no solucions improvisades que el que poden provocar és 
que a aquestes criatures se’ls estigmatitza. Per tant, la nostra obligació es protegir-los. La fórmula per a 
nosaltres ideal és la que s’està utilitzant fins ara: al finalitzar el curs i fins al final d’agost hi ha uns 
campus en els quals els xiquets i xiquetes participen de les activitats que s’hi realitzen i, a més, els que 
ho necessiten reben un servei de menjador sense destriar-los o diferenciar-los  d’altres que ho paguen 
directament. 
 
Sabem que el treball actual des de l’equip de Govern va enfocat a arribar a acords amb les entitats 
socials per a que es puguin cobrir tots els períodes vacacionals estiuencs amb campus que permetin 
aquestes activitats de xiquets i xiquetes tot l’estiu i que puguin rebre un àpat realitzat totes aquelles 
activitats que es fan dins els campus. 
 
Això ho estem treballant amb l’equip de Govern de cara a l’elaboració del Programa d’acció municipal, 
del PAM, i dels pressupostos d’aquest Ajuntament per al pròxim any. Però clar, és evident que la 
situació actual requereix una situació immediata. I ens consta, per les converses que hem tingut amb 
l’equip de Govern, que es cobriran les necessitats d’aquests xiquets i d’aquestes xiquetes augmentant 
l’aportació d’aliments de primera necessitat a aquestes famílies que tenen xiquets en aquestes 
circumstàncies, establint una fórmula entre l’Ajuntament, Càritas i la Creu Roja. 
 
Per tant, la nostra posició, ja que això ja s’hi donarà sortida, és votar en contra de la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré la 
intervenció recordant que mentre no hi havia menjador a l’estiu, ningú en aquest plenari ni cap grup 
municipal se’n va preocupar i, malauradament, les necessitats existien també llavors. I fou arrel de que 
aquest Govern va començar a portar, a tirar endavant el menjador a l’estiu, és quan van començar a 
existir aquestes mocions. 
 
Però en tot cas, igual que vam crear aquest menjador i que any rera any s’han anat incrementant les 
places de campus i de menjador –perquè no només estem parlant de menjador en aquest sentit– 
també hem treballat en altres àmbits socials, com és el cas del menjador social conjuntament amb 
Càritas, o tota la feina que fem amb Creu Roja, amb les dos entitats de la ciutat per arribar a aquells 
que més ho necessiten. 
 
Per tant, s’ha anat actuant, s’ha anat treballant i, any rera any, s’ha anat incrementant, per exemple, 
l’any passat passant de 120 places a 146 que tenim a dia d’avui, d’acord amb el que sempre han 
determinat els serveis socials del nostre Ajuntament. 
 
A la vegada, s’està vetllant per a que aquests xiquets no se sentin exclosos i, per tant, no estem parlant 
només de menjador, sinó que estem parlant també d’activitats. Per tant, no només hi ha un dinar al seu 
lloc, al lloc on estem establint aquest menjador, sinó que això va lligat a una activitat, més que res per 
tal d’evitar aquesta exclusió que estem parlant. Aquests xiquets tenen un campus i, a continuació del 
campus, hi ha aquest menjador que creiem que és el més adient per a ells per tal d’evitar que se sentin 
exclosos. 
 
Tal com ha comentat el portaveu d’Esquerra Republicana, s’està treballant en la línia del Pla d’actuació 
municipal i dels propers pressupostos per tal d’implementar-ho al llarg del proper any, d’acord amb les 
necessitat que estableixin els treballadors socials de l’Ajuntament, però mentre està ja vetllant-se amb 
Creu Roja i amb Càritas per tal de poder-ho portar a terme aquest estiu i, per tant, que cap família i cap 
infant es trobi amb aquestes necessitats.  
 
I acabo recordant-li al senyor Roig, perquè estic segura que ho sap i que per tant ho té que saber 
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perquè, en tot cas, perquè en to cas s’ha comentat a la pròpia comissió, però que..., i amb això sí que 
els hi demanaria que fossin més rigorosos amb les seves afirmacions, perquè ningú es queda fora dels 
menjadors ni dels campus, no hi ha una limitació de places com ha dit vostè, que exactament ha dit “les 
places estan limitades”; no estan limitades sinó que aquestes places vénen determinades pel que 
estableixen els assistents socials del nostre Ajuntament i, per tant, cap xiquet es queda sense aquesta 
activitat, sense aquest menjador si així ho necessiten. 
 
Per tant, estem treballant en aquesta línia, així ho hem fet al llarg dels últims estius, i continuarem 
vetllant per a que cal xiquet tingui aquestes mancances en quant a assistència pel que fa a aliments i 
també pel que fa a activitats. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc voldria 
agrair el posicionament de la CUP en quant al seu vot favorable, totalment d’acord que cal que 
busquem un nou model productiu a la nostra ciutat però, vostè també ho ha dit, que mentre aquest nou 
model productiu no sigui una realitat necessitem donar solucions, no?, a la realitat que en aquests 
moments vivim i, per tant, a tota aquesta població infantil que ho està passant malament. 
 
En relació al vot d’Esquerra Republicana, ens havíem assabentat que havien arribat a un acord ara a 
través d’un comunicat de premsa a última hora amb Convergència i Unió, suposo que és aquesta nova 
relació que mantenen d’oposició - govern, govern - oposició. Jo, primer que res, li recordaria el que vostè 
mateix va dir fa un any quan una moció similar es va presentar i que vostè mateix va fer una roda de 
premsa aquí a la nostra ciutat, que va dir que no entenia, li dic perquè era així de literal, com és 
possible que el servei de menjadors escolars no hagi tingut continuïtat a l’agost, quan la majoria 
d’institucions sí que el mantenen durant aquest mes, com per exemple... i hi posa molts d’ajuntaments 
com a exemple. O també recordava, no?, que és imprescindible, en un context de greus dificultats 
econòmiques per a moltes famílies, però veiem amb sorpresa que durant el mes d’agost aquest servei 
no ha tingut continuïtat. 
 
Llavors, ara vostè ens diu que han arribat a un acord per a que es facilitin una més d’aliments durant el 
mes d’agost –i suposem que també de setembre– a totes aquestes famílies d’aquests xiquets. Però la 
realitat és que aquests aliments de més, que tampoc veurem si acaba essent o no –estarem vigilants–, 
no és el menjador escolar que vostè fa un any demanava. 
 
Per tant, jo lamento des del nostre grup municipal que avui vostès no hagin sigut capaços de votar 
favorablement, d’una cosa que defensaven fa un any vostès mateixos i que anaven fent rodes de 
premsa per aquesta ciutat. Per tant, lamento que no hagin sabut votar favorablement, perquè votant 
favorablement igualment ho haguéssim aconseguit, segurament, i no estaríem parlant del que estem 
parlant. 
 
Dit això, també vull recordar que vostè va presentar un acord d’estabilitat amb Convergència i Unió i on 
precisament en aquest pacte no figurava aquesta qüestió dels menjadors escolars i, per tant, ens 
alegrem des del nostre grup municipal que ara, bé, a partir de les mocions que avui s’han presentat 
aquí hagin tingut aquesta sensibilitat i, per tant, valorem mínimament, mínimament positivament que, 
com a mínim, hi hagi un canvi a l’hora de fer, donar resposta a aquests xiquets durant els mesos 
d’agost i de setembre. 
 
Pel que fa al grup de Convergència i Unió també els hi voldria contestar que és cert que fa tres anys, 
no?, que s’està tirant endavant aquest menjador escolar i que abans ningú ho havia reclamant, però és 
que tornem al de sempre, si parlem del passat vostès van estar 8 anys governant, ho han fet només 
durant els últims 3 anys. I si ho han fet, segurament és per la situació de crisi econòmica, no?, que 
estem partint. Per tant, jo penso que no és important en aquests moments parlar del passat i del passat 
i el que cal és buscar solucions. 
 
Considerem que és insuficient aquesta mesura que vostès tiraran endavant, però els hi donen 
igualment marge per a que, de cara a l’any que ve, una vegada més, tinguin l’oportunitat de que tots 
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aquests xiquets, amb qualsevol fórmula –millor si no s’estigmatitza a ningú– puguin tenir aquest servei 
bàsic, aquest dret bàsic, perdó, d’alimentació. I, per tant, aquesta és la conclusió a la que avui arribem i 
ens felicitem de que hagi hagut aquest canvi, per tant, de moviment arran de les nostres mocions. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, evidentment, sumar-me a la felicitació del senyor Jordan respecte al vot del senyor Rodríguez 
per part de la CUP per donar suport a una moció, la nostra moció. 
 
Una moció que la venim presentant diversos anys i que, curiosament, tots els anys –i tinc aquí les 
actes– el Partit Popular i Esquerra Republicana, però inclús amb una, diria jo, determinació contundent i 
aclaparadora deien “sí, és la moció que teníem que fer. Sí , s’ha de votar així”. Avui veiem com hi ha un 
altre tripartit, el de Convergència, Esquerra, Partit Popular que allò que havíem dit durant tant de temps, 
tant de temps que es tenia que fer, ara resulta que diem que no perquè s’ha enviat una nota de premsa 
o ha aparegut a la premsa una nota dient que Esquerra Republicana ha pactat incloure aquesta mesura 
en el proper PAM i també en els pressupostos de 2016, que mentre, com ha dit el senyor Jordan, ara es 
pal·liarà donant, incrementant els aliments a aquelles famílies que tinguin menors per part del Banc 
d’Aliments –crec que posa la nota– i suposo que part de Càritas i Creu Roja. 
 
Lamentar una vegada més aquestes maneres de fer les coses, no? Suposem que si hi hagués hagut 
una majoria absoluta avui aquí, com els altres anys, suposo que Convergència haguera dit el mateix i 
ara, doncs bé, hi ha una nova majoria absoluta, que és la que he dit ara de Convergència, Esquerra 
Republicana, Partit Popular que el que fa és fer el mateix que feien abans, no?, és a dir, passar el rodet 
i dir “no, no, senyors, això que vostès han proposat no ens satisfà tal i com està plantejat, però ho farem 
igual perquè ara resulta que buscarem la manera de tirar-ho endavant”. 
 
Recordar que les situacions han canviat molt des de l’any 2007 i, evidentment, els xiquets i xiquetes 
han augmentat en quant a necessitats d’alimentació. 
 
I també Esquerra Republicana, com he dit abans, hi havia ben clar que deien..., la seva regidora va dir 
al Ple de l’any passat, de 2014, va dir, diu “no, no, jo confio que el Govern farà aquest mes d’agost –al 
2014– el menjador escolar i, sinó, li exigirem”. Bé, esperat que li haguessin exigit al mes d’agost de 
l’any 2014 i al mes d’agost de l’any 2015. Veig que per a vostès han canviat molt les coses, per als 
xiquets i xiquetes no, però bé, benvingut sigui que d’alguna manera la nostra moció, la de Movem 
Tortosa i la del Partit Socialista, hagi provocat que al menys aquest estiu alguna mesura, tot i que no és 
la que nosaltres pensem que s’hauria de fer, i cara a l’estiu que bé, pugui estar solucionat. Moltes 
gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies, senyor Roig. Li voldria recordar que el grup 
que jo tinc el gust de pertànyer es diu Convergència i Unió. Per tant, quan faci referència al grup 
municipal digui “el grup municipal de Convergència i Unió” i no només el grup de Convergència. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: No ho he dit?, pregunto. No m’he adonat, no es preocupi. Doncs 
disculpi. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, no es preocupi. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies, senyor alcalde. Vostès mateixos ho han dit: hi ha 
problemes a la ciutat, hi ha problemes que es necessita donar solucions. Jo crec que el grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya quan ha vist que a aquests problemes se’ls hi dóna solucions –i no vull 
parlar del passat, sinó d’aquest estiu– i s’estan buscant les fórmules per fer-ho i s’han trobat i es fan i 
això no respon a la seva iniciativa d’una moció, sí a la preocupació de vostès i també compartida per 
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nosaltres i compartida per tothom per a que cap d’aquestes xiquetes o d’aquests xiquets es quedi 
aquest estiu sense un plat a taula quan li convingui, és pot tots aquests motius i sabent de que això se 
solucionarà, que la nostra posició ha sigut la que ha sigut. 
 
I entenem, i estem treballant amb l’equip de Govern per a que en el PAM tot això quedi “subsanat” per 
a l’any que bé. I també a través del tiquet fresc, que és una de les coses dels 37 punts que vam pactar 
per donar suport a un acord de governança de la nostra ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, al senyor Monclús 
insistir-li que vostè diu que no ha sigut arran de les nostres mocions, però insistir-li que en aquest 
Ajuntament fa uns dies es va fer una roda de premsa on es va vendre a bombo i plateret tot el tema 
dels menjadors escolars només per al mes d’agost i que no es va explicar en cap moment que, perdó, 
durant el mes de juliol, i no es va explicar en cap moment que durant el mes d’agost o els primers 
quinze dies de setembre hi hauria aquesta solució que fins ara mai s’havia donat per part de l’equip de 
Govern. 
 
Però independentment d’això, també jo li podria dir que al seu acord d’estabilitat amb Convergència i 
Unió no figurava aquest punt –i això és públic i estan tots els punts allí acordats– però 
independentment de si ho han dit vostès, si ho ha dit Convergència, si és arran d’una moció del Partit 
Socialista o de Movem Tortosa, nosaltres el que farem serà una valoració en semipositiu de que 
s’intentarà pal·liar durant aquest mes d’agost i setembre aquesta situació, i continuarem vetllant per a 
que durant el proper any realment es faci allò que vostè va demanar en rodes de premsa durant 
aquests últims anys a aquesta plaça, i que avui ha votat en contra. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Només una matisació, saben que jo no 
intervinc, però com que vostè, senyor Jordan, ha fet una al·lusió de que s’havia fet una roda de premsa 
per vendre a bombo i plateret el tema dels menjadors d’estiu, corregir-lo, la roda de premsa no era per 
això ni es va fer això, la roda de premsa era un conveni concret que es firma amb la Fundació La Caixa 
per fer front a una part de tot aquest projecte, que és molt més ampli i, per tant, res que veure amb el 
seu enfocament. Simplement per a que en tingui coneixement. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, miri senyor Monclús, era molt fàcil, de la mateixa manera que després hem transaccionat una 
moció sobre el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, era molt fàcil parlar-nos –que ens hem parlat 
aquest mati– i dir “escolteu, mireu, que us sembla si en comptes d’això introduïm aquest tema”, llavors, 
una moció d’un tema que durant anys ha estat absolutament d’acord els partits que..., perquè es 
votava Partit Popular, Esquerra Republicana, Partit Socialista i Entesa per Tortosa, per tant, quina millor 
manera d’entendre’ns; per què ara vostès s’han sumat? Clar, després diuen que vostès no volen ser 
crosses de ningú però és que, clar, però és que és així. 
 
I miri, vostè ha dit, diu “és que ho han vist”, però l’altre a la comissió l’únic partit que va preguntar pel 
tema i es va interessar pel tema va ser el nostre, l’únic partit. Dels demés partits ningú va preguntar per 
aquest tema, nosaltres sí. Llavors clar, dius: si tant d’interès hi ha i tantes solucions tenien, home 
doncs, es parla..,. és una moció.  
 
Per tant, jo entenc que si Movem Tortosa no hagués presentat, com ha presentat el Partit Socialista, 
aquesta moció avui en aquest Ple, no s’hagués pres cap mesura i ho haguessin ajornat fins l’any que 
ve. I l’any que ve, a tornar-ho, perquè és la tònica que sempre hi ha aquí. 
 
Ara suposo que s’han vist obligats a buscar una solució per sortir-se’n una mica del “atolladero”, podem 
dir-ho així, en que els hem deixat. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en relació a la roda de 
premsa que vostè comentava, el que va arribar al públic és que vostès tornarien a fer els menjadors 
escolars durant el mes de juliol. Això ho he llegit jo a la premsa, així ho interpreto. I a partir d’aquí, no es 
va anunciar cap mesura diferent a la dels últims anys. Si ara vostès ho tenien previst, que sempre ho 
tenen tot previst, jo me’n alegro. 
 
I de totes formes, insisteixo, perquè això als ciutadans i ciutadanes no els interessa, totes aquestes 
picabaralles absurdes, insisteixo des de Movem Tortosa que el nostre objectiu era precisament que tots 
aquests 46 xiquets i xiquetes, durant el mes d’agost i durant els primers quinze dies de setembre, 
tinguin una alimentació bàsica assegurada i, per tant, poden observar, davant la quantitat de mocions i 
debats, qui ho ha fet o qui no ho ha fet. Però que el que realment ens interessa i importa és això. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Estem absolutament d’acord, senyor Jordan, no podíem 
estar més d’acord. I el qualificatiu d’absurd en aquesta picabaralla l’ha qualificat vostè i, per tant, no ho 
discutirem. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), MT (4) i CUP (1); 
I tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), 
ERC (4) i PP (1). 
 
 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA TAULA DE PARTITS I AGENTS SOCIALS QUE IMPULSI DE MANERA IMMEDIATA EL 
DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LES TERRES DE L’EBRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups 
que la subscriuen: 
 
“ Atès que les Terres de l’Ebre constitueixen un territori amb grans potencials però que pateixen una 
situació d’estancament que obliga a plantejar inexcusablement propostes de futur que desenvolupin tot 
el seu potencial econòmic i social, unes propostes que haurien d’estar recollides en un Pla Estratègic ja 
que, per afrontar les solucions, cal primer conèixer quina és la situació actual i les possibles causes que 
han provocat que el nostre territori hagi perdut el tren del desenvolupament d’altres parts de Catalunya. 
 
Atès que les raons del seu estancament són moltes i variades, però que destaca la manca d’una ciutat 
amb suficient pes econòmic i demogràfic que empenyi i dinamitzi el territori. Hi fa falta, a més, una veu 
pròpia, que representi al conjunt del territori i també hi ha carències bàsiques en la xarxa 
d’infraestructures que limiten la comunicació cap als grans mercats de la península i l’existència d’una 
bona xarxa de comunicació interna de les Terres de l’Ebre.  
 
Atès que davant d’això és necessari plantejar propostes de futur que serveixin de revulsiu per dotar a 
les Terres de l’Ebre del pes que mereixen en el marc del país davant una possible sortida de la crisi i la 
situació d'estancament que estem vivint.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya va encarregar l’any 2012 a la URV, amb una partida de 140.000 
euros, la confecció d’un Pla Estratègic, i que aquesta va dur a terme, primer en base a un treball inicial 
de diagnosi i després de concreció de propostes, amb la participació activa d’institucions i empreses del 
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territori, així com de les organitzacions sindicals. 
 
Atès que aquest document hauria de definir les necessitats i les potencialitats econòmiques de les 
nostres Terres i hauria de marcar les estratègies a seguir per millorar el desenvolupament econòmic. 
 
Atès que els sindicats UGT, CCOO i USOC van exigir de forma pública l'1 de juny de 2014 al Govern de la 
Generalitat que fes públic el Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre, elaborat per la Universitat Rovira i 
que el Departament d’Empresa i Ocupació que tenia sobre la taula des del mes de febrer de 2014.  
 
Atès que aquest Pla afecta de forma important a la nostra ciutat, Tortosa, com a capital territorial de les 
Terres de l’Ebre i que hauria de liderar de forma clara el Pla Estratègic.   
 
Atès que el Delegat del Govern de les Terres de l’Ebre, Sr. Xavier Pallarès, va manifestar en el seu 
moment als mitjans de comunicació que l’objectiu del pla estratègic de les Terres de l'Ebre no és un 
llibre de decoració per fer-ne una presentació amb piscolabis, sinó concretar un pla d'acció, un 
pressupost i executar-lo".  
 
Atès que, en les mateixes declaracions, el Delegat va afirmar que feia tres mesos que el Departament 
d’Empresa i Ocupació va rebre el pla i que, després d'una primera visió del document, va detectar que hi 
havien actuacions que eren competència d'altres departaments, algunes de les quals ja s'estaven 
executant. 
 
Atès que segons aquestes manifestacions algunes de les propostes s’estaven executant sense que la 
ciutadania tingués coneixement.  
 
Atès que el conseller d'Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, va afirmar que el pla no tenia calendari, 
pressupost ni valoració per poder-lo implementar, i que la Generalitat continuava "analitzant" el Pla 
Estratègic de les Terres de l'Ebre que considerava un “bon llistat de les necessitats de les Terres de 
l'Ebre, però que no ha de ser un compendi de mancances i d'inversions”, afirmant que “les cartes als 
reis les podem fer immenses, però els reis són els pares, els ha de pagar algú”, en l’enèsim menyspreu 
del Conseller pel nostre territori.  
 
Atès que no ens resultava creïble que aquest silenci es derivés d’un problema d’agenda del conseller, 
segons es va apuntar des de la Generalitat, sinó per manca de voluntat de tirar endavant les propostes 
concretes del pla, i això ho posava en evidència la visita a Tortosa del conseller el passat 30 de març, on 
va afirmar que “potser calia deixar el pla estratègic de l’Ebre per a finals d’any”.  
 
Atès que, en sessió Plenària de data 7 de juliol de 2014, el Ple de Tortosa va aprovar per unanimitat una 
moció per exigir al Govern de la Generalitat la publicació del Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre i la 
seva adopció.  
 
Atès que el passat 19 de març es va votar i debatre al Parlament de Catalunya una moció del Grup 
Parlamentari Socialista que exigia posar en marxa de forma immediata el Pla Estratègic de les Terres de 
l’Ebre per tal de revitalitzar el teixit productiu i la generació de llocs de treball, i que va ser aprovada per 
125 vots a favor i 1 abstenció. 
 
Atès que, davant la inactivitat del govern de la Generalitat respecte a aquest tema, el PSC de Tortosa va 
presentar una nova moció, que va ser aprovada per unanimitat en sessió Plenària de data 13 d'abril de 
2015, per exigir de nou al Govern de la Generalitat la publicació del Pla Estratègic de les Terres de 
l’Ebre, la creació de la comissió de seguiment i la seva adopció i implementació.  
 
Atès que a pesar d'aquestes accions no es va veure cap moviment per part del govern, els sindicats van 
demanar la mateixa petició mitjançant el Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre.  
 
Atès que a la darrera reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre d’aquest mes de juny, 
que havia de servir per presentar el Pla Estratègic després de més d’un un any i mig d'espera, el 
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secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Torres, va presentar el 
suposat Pla Estratègic, que no es va arribar a lliurar al Consell, com un document que no s'adequa a les 
línies i plans estratègics marcs del país, especialment les industrials, però que serviria de base per a la 
confecció, en un termini de dos mesos, del pla estratègic que si s'adeqüi a aquestes línies estratègiques 
generals que s'estan elaborant i definint ara i per tant desconeixem el seu grau de definició i el seu 
abast. 
 
Atès que aquesta situació evidencia una manca de lideratge, de coordinació, de consens i de 
transparència entre el Departament d'Empresa i Ocupació, la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, la 
Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i els Serveis Territorials d'Empresa i 
Ocupació a les Terres de l'Ebre, així com una desautorització de cara als redactors i als agents que han 
col·laborat en la redacció del Pla Estratègic. 
 
Atès que el mateix el secretari d'Empresa i Competitivitat va qüestionar les propostes fetes per l'equip 
redactor de la URV, que no va estar present a la reunió del Consell, qualificant el document de desigual i 
no operatiu perquè no s'adapta a les línies marc del país, que sempre han estat desconegudes. 
 
Atès que ara, des de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, han manifestat la voluntat de 
correlacionar, a base de reunions, el document lliurat amb els models estratègics del país en un termini 
aproximat d'un parell de mesos, amb la incertesa que això suposa davant d’un possible calendari 
electoral. 
 
Atès que tot l'exposat anteriorment evidencia una manca total de lideratge dels responsables polítics del 
Govern a les Terres de l'Ebre així com una manca total de compromís, de responsabilitat i de respecte 
del Govern envers les Terres de l'Ebre. 
 
Atès que tal com diu el Pla al punt 9 Paraules de síntesi, tot el que amb ell es vol aconseguir només 
s'executarà amb lideratge i que es necessitaran institucions públiques i privades que agafin aquest 
compromís ja que sense aquest lideratge, la governança del mateix pla es diluirà i també la seva 
aplicació. 
  
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. Demanar al Govern de la Generalitat que presenti formalment i de manera immediata als 
agents socials, polítics i econòmics del territori el contingut del Pla estratègic de les Terres de l'Ebre per 
poder debatre'l, aprovar-lo i executar-se. 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat la constitució de manera immediata d'una taula de partits, 
formada per: 
 
- un representant polític de cadascun dels partits amb representació parlamentària, 
- presència i participació de la Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, 
- de l'IDECE, 
- del Consell Econòmic i Social,  
- del Departament d'Empresa i Ocupació,  
- del Departament de Territori i Sostenibilitat,  
- dels sindicats majoritaris  
- i de les organitzacions empresarials a les Terres de l'Ebre. 
 
Aquesta taula, que s’ha de convocar amb independència del possible calendari electoral, no ha de ser 
un organisme buit de contingut, i ha d'estudiar, desenvolupar, millorar i implementar les mesures que es 
considerin adients per impulsar de forma efectiva la redacció i implantació del Pla estratègic de les 
Terres de l'Ebre, en base al document ja redactat, establint les estratègies, els programes i els projectes 
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a impulsar inicialment, i els sistemes de seguiment i d'avaluació que mesurin el grau d'adequació i de 
realització dels projectes. 
 
TERCER.  Que es comuniqui l’acord per mitjans telemàtics als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del 
Govern a les Terres de l’Ebre, al Consell Econòmic i Social, als sindicats i a les organitzacions 
empresarials.  ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor secretari, tal i com li he deixat damunt la taula, 
Esquerra Republicana ha plantejat una esmena, que és un nou punt número 1 i, per tant, el punt 
número 1 passa a ser número 2 de la moció, i el punt número 2 passa a ser número 3 de la moció. 
 
Per tant, amb aquesta literalitat és amb la que es procedirà ara a fer el debat, tal i com hem acordat en 
Junta de Portaveus. 
 
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, una vegada més hem de dir que el 
que està passant amb el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre és, una vegada més, cada vegada més 
esperpèntic. 
 
Hi ho és perquè la Generalitat de Catalunya va encarregar l’elaboració, com tothom sabem un 
document que ha costat 140.000€ que vam pagar tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país, i ara 
resulta que en paraules del secretari d’Empresa i Competitivitat, el senyor Pere Torres, resulta que és 
desigual i inoperatiu. 
 
És desigual i inoperatiu perquè no s’adapta a les estratègies i a les línies i plans estratègics marcs del 
país, especialment a les industrials, però que servirà, diu, com a base per a la confecció, en un termini 
més o menys de dos mesos, del Pla estratègic que si s’adequa en aquestes línies estratègiques 
generals que s’estan elaborant i definint ara i, per tant, desconeixem el seu grau de definició i el seu 
abast. Quinze mesos marejant la perdiu per arribar aquí. Quinze mesos.  
 
Perquè fa quinze mesos que la Generalitat va rebre el document per part de la URV i l’ha tingut 
contínuament, tot i la demanda de que es donés a conèixer que han fet els sindicats, diputats al 
Parlament, sectors econòmics i el nostre propi grup municipal en dos mocions presentades al juliol de 
2014 i a l’abril passat –i aprovades totes elles per unanimitat d’aquest Ple–. 
 
I ara, el passat mes de juny, en una reunió del Consell Econòmic i Social forçada pels sindicats i la 
patronal, el conseller Puig, lluny de donar la cara, envia al secretari general a desacreditar el document i 
manifesta la voluntat d’intentar resoldre aquesta situació en un termini aproximat d’un parell de mesos, 
això sí, amb la incertesa que això suposa davant la possibilitat d’unes eleccions al Parlament de 
Catalunya. 
 
Davant d’aquesta situació és evident que el Govern de la Generalitat se n’ha rigut dels sindicats, 
d’organitzacions empresarials, el Govern de Convergència i Unió se n’ha rigut, entenem nosaltres, dels 
ciutadans de l’Ebre i dels ciutadans i ciutadanes de Tortosa que hem costejat en diners públics un 
document que sembla ser que ara no serveis per a res. 
 
Aquesta situació evidència una manca de coordinació i de consens i transparència entre el 
Departament d’Empresa i Ocupació, la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, la Delegació del Govern de 
la Generalitat de les Terres de l’Ebre i els Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre. 
 



                                   

 
-  Pàg. 39 / 53 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Evidencia una desautorització de cara a l’equip redactor de la URV i als agents que han col·laborat en la 
redacció del Pla estratègic i que han actuat amb tota professionalitat, tot i no haver comptat amb les 
directrius marcs, que sembla que no li han donat. 
 
Evidencia una manca total de lideratge dels responsables polítics del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre, així com la manca total de compromís i responsabilitat respecte a les Terres de l’Ebre. 
 
Com dèiem ja a les nostres mocions de 2014 i de 2015, és un document que hauria de plantejar 
propostes de futur, un document que hauria de ser el revulsiu econòmic per crear ocupació, un 
document que marqui el camí de les Terres de l’Ebre i que mostri estratègies de futur. 
 
Ara entenem que no és el moment de demanar responsabilitats del conseller, del secretari general, del 
delegat del Govern, de la directora dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, tot i que en algun 
moment igualment algú les hauria d’assumir, sinó que ara toca tirar endavant i pensar primer en el 
territori i això s’ha de fer en l’àmbit que pertoqui. 
 
Per aquest motiu presentem aquesta moció que, com ha dit molt bé el senyor alcalde, ha estat 
transaccionada i acordada amb el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, de manera que s’inclou 
un primer punt que ara descriuré i quedant redactada de la següent manera: 
 
Primer, demanar al Govern de la Generalitat que presenti formalment i de manera immediata als agents 
socials, polítics i econòmics del territori el contingut del Pla estratègic de les Terres de l'Ebre per poder 
debatre'l, aprovar-lo i executar-se. 
 
Segon, demanar al Govern de la Generalitat la constitució de manera immediata d'una taula de partits, 
formada per un representant polític de cadascun dels partits amb representació parlamentària, 
presència i participació de la Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, de l'IDECE, del Consell 
Econòmic i Social, del Departament d'Empresa i Ocupació, del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
dels sindicats majoritaris i de les organitzacions empresarials a les Terres de l'Ebre. 
 
Aquesta taula, que s’ha de convocar amb independència del possible calendari electoral i no ha de ser 
un organisme buit de contingut, i s’ha d'estudiar i desenvolupar per millorar i implementar les mesures 
que es considerin adients per impulsar de forma efectiva la redacció i implantació del Pla estratègic de 
les Terres de l'Ebre, en base al document ja redactat, establint les estratègies, els programes i els 
projectes a impulsar inicialment, i els sistemes de seguiment i d'avaluació que mesurin el grau 
d'adequació i de realització dels projectes. 
 
Tercer, que es comuniqui el present acord per mitjans telemàtics als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del 
Govern a les Terres de l’Ebre, al Consell Econòmic i Social, als sindicats i a organitzacions empresarials. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
45 propostes principals, 39 programes, 329 actuacions concretes, 481 pàgina, 140.000€ de cost, 
comissions temàtiques per aquí, enquestes per allà, equips tècnics de reconeguts especialistes i, al 
final, un any i mig dormint en els calaixos del centralisme de la gran Barcelona o, com se sol dir ara, de 
la gran “Barcelunya”. 
 
I com sempre, res de res. O millor dit, en la darrera reunió oficial se’ns diu que el Pla estratègic 
empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre necessita d’una reformulació. I el calendari, 
lògicament, veu caure de nou els fulls dels anys; serà el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 i, 
doncs sí, una altra presa de pèl i un altre menyspreu a Tortosa i a les Terres de l’Ebre. 
 
Consti, i ho vull deixar ben clar, que no parlo ni assenyalo a cap partit, ja que abans d’aquest Pla van 
haver-hi algunes actuacions tímides inconnexes, però hi ha que reconèixer que qui va encomanar, qui 
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va contractar, qui va tirar endavant –impel·lit per les peticions d’institucions i ciutadania– aquest Pla 
estratègic és el partit que avui en dia ens governa des de la Generalitat de Catalunya. 
 
Assenyalo intencions, valoracions i actuacions d’un nord ufanós i rapinyaire enfront d’un sud sotmès i 
mal dirigit, frustrat i desesperançat. Un nord que en la pràctica ens ignora i amb una majoria de 
comunicacions amb nosaltres són comunicacions totalment farisees.  
 
Cal un nou lideratge ebrenc, cal una governança dotada d’un vertader esperit ebrenc i cal una 
coordinació dels responsables polítics institucionals tant del territori com de més enllà, perquè 
l’execució d’aquest Plau rau en la voluntat ferma de portar-lo a terme. I aquesta voluntat ferma, pel que 
pareix no existeix al nord. 
 
La proposta de crear una taula de partits em pareix interessant, tant com una eina col·laboradora de 
l’impuls del Pla com una eina impulsora de la seva execució, tot sotmetent-la –això sí– a la comunicació 
i coordinació esmentades fa un moment i, per damunt de tot, il·luminant uns i altres la llum d’aquesta 
voluntat ferma a la que jo al·ludia de tirar endavant el Pla estratègic d’una forma ràpida i fructífera. 
 
Benvinguda la taula, benvinguts tots els organismes com la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, 
com l’IDECE, com el Consell Econòmic i Social, com el Departament d’Empresa i Ocupació del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, benvinguts tots, però moguem-nos, fiquem en valor les 
potencialitats de les Terres de l’Ebre d’una vegada per totes, treballem units i independentment 
d’interessos partidistes i particulars. Fem créixer, en definitiva, el nostre territori. 
 
Si la taula que vostès estan demanant permet incrementar el potencial de les Terres de l’Ebre, 
endavant. Però creiem també que cal utilitzar totes les demés eines –algunes les acabo de nomenar– 
que tenim al nostre abast. 
 
Per tant, la nostra posició serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Des de la CUP Alternativa Ecologista entenem que no ha 
sigut una manera gaire transparent de funcionar, ja que si la Generalitat considerava que aquest Pla 
elaborat per la URV no responia a les necessitats del territori, l’hauria d’haver fer públic de totes 
maneres perquè s’han invertit 140.000€ de la ciutadania. 
 
I, a més, s’hagués pogut reconduït l’estudi si s’hagués fet un seguiment del mateix, però el que no es 
podia fer era deixar-lo en un calaix perquè sembla que és el destí final d’aquest Pla. 
 
Un cop més, aquesta manera de fer política separa a la classes política o la classe dirigent de la 
ciutadania i fa veure més la diferència entre el privilegi de la política i la ciutadania. 
 
Respecte al contingut de la moció que ha presentat el PSC, compartim l’anàlisi de que hi ha massa 
poca voluntat per desenvolupar i executar un Pla al territori i a la nostra ciutat. Un Pla que hauria de 
tenir un objectiu central, que són nous models productius per desenvolupar la nostra economia en un 
moment on la creació de llocs treball hauria de ser la prioritat absoluta. 
 
En aquesta ciutat l’immobilisme per part de les institucions amb poder per fer projectes innovadors i per 
potenciar l’economia és total. I per això entenem que hi ha una clara voluntat per mantenir l’statu quo, i 
per això el destí d’aquest Pla ha sigut un calaix. 
 
Però al mateix temps, en aquesta moció trobem a faltar algunes qüestions que per a la CUP Alternativa 
Ecologista són molt importants. Cal fer un Pla estratègic, però cal fer-ho des de la sostenibilitat del medi 
i cercant un model de territori on l’economia estigui basada en les persones, en l’equitat i en la justícia 
social. No volem més del mateix, no volem uns plans estratègics que estiguin basats en el recolzament 
exclusiu a grans empreses, basat en el totxo o en el turisme i oblidant, per exemple, la ramaderia o 
l’agricultura o la producció ecològica o bé aprofitant els productes que quilòmetre zero o el petit 
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comerç. 
 
Cal un projecte que actuï en els nostres boscos com a font de riquesa i generadora de llocs de treball, 
com per exemple la biomassa, una cosa que des de la CUP Alternativa Ecologista reclamem. 
 
Això respecte al “que”, però del “com” també trobem algunes mancances. Trobem una major 
participació ciutadana i altres agents socials, més enllà dels empresaris i sindicats, que precisament 
ens han dut a la situació en la que estem actualment. 
 
I malgrat que el Pla estratègic sigui competència de la Generalitat, creiem que a la taula per elaborar-lo 
també s’hauria d’escoltar la realitat del territori de les Terres de l’Ebre i que per això hauria d’estar 
composada per agents del territori. No trobem lògic que en aquesta taula pugui estar, per exemple, 
Ciutadans –que no té representació al territori– i, en canvi, candidatures independents que estan a la 
Terra Alta o a altres comarques no estiguin en l’elaboració o en aquesta taula del Pla. 
 
De la mateixa manera, creiem que aquesta taula també hauria d’estar gestionada des del territori i no 
tant des de la Generalitat que, vist el cas, doncs té poc interès per les nostres Terres. I malgrat que, 
com hem dit, en última instància haurà de comptar amb el vistiplau de la Generalitat, que és qui ho ha 
de llençar. 
 
Per altra banda, trobem a faltar agents importants com ara també cooperatives i entitats que estan 
treballant en el territori per un canvi de model energètic o associacions socials amb un discurs molt 
important en temes com per exemple l’aigua, la PDE o la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.  
 
Tampoc entenem com en aquesta taula no es contempla la presència d’entitats públiques del territori 
com, per exemple, el COPATE –que és l’Oficina Tècnica de la Reserva de la Biosfera–. I entenem que el 
Pla estratègic s’hauria de fer en coordinació amb totes aquelles entitats que estan treballant per la 
Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 
 
Tanmateix, i malgrat que estem estudiant encara el Pla perquè ha arribat d’aquella manera, ja ho 
sabem, creiem que aquest projecte té aspectes aprofitables que poden ser l’esborrany per construir un 
altre model de territori. 
 
Per tot això ens abstindrem i no votarem a favor, perquè creiem que la taula per fer el Pla estratègic 
hauria de tenir objectius clars en el seu model de producció i gestió, cercant el respecte al medi i la 
justícia social, un model que també cerqui la igualtat d’oportunitats entre totes les persones de les 
Terres de l’Ebre. 
 
I, a més, creiem que hauria de ser un procés obert i més participatiu amb la ciutadania, i molt 
especialment els agents i entitats socials que treballen pel benestar del territori haurien de participar. I 
per això ens abstindrem, perquè compartim la necessitat de desenvolupar el Pla i de que es faci públic 
però trobem mancances. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des del grup municipal 
de Movem Tortosa entenem també la importància d’aquest Pla estratègic de les Terres de l’Ebre.  
 
I abans de començar m’agradaria fer un breu recordatori per a totes aquelles persones que ens estan 
escoltant, perquè segurament que quan parlem d’un pla estratègic de Terres de l’Ebre no saben a què 
ens referim ni d’on ve. Un recordatori breu per dir que aquesta iniciativa de l’elaboració d’un Pla 
estratègic de Terres de l’Ebre va iniciar-se ja fa bastants anys –crec que va ser un dels detonants a 
partir de quan va tancar l’empresa LEAR al nostre territori– i que a partir d’allí van haver diferents 
demandes de diferents agents socials i econòmics de les Terres de l’Ebre que van reclamar al Govern 
de la Generalitat l’elaboració d’un Pla Estratègic per a que les 4 comarques de les Terres de l’Ebre 
tinguéssim un document on poguéssim planificar a partir dels nostres actius les nostre potencialitats, 
les nostres línies d’actuació estratègiques per desenvolupar les nostres comarques i, per tant, poder 
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aprofitar tot allò que tenim i anar tots a una –les 4 comarques– en una mateixa direcció. 
 
Aquesta Pla estratègic, per tant, naixia amb aquesta voluntat. Amb una voluntat també d’incidir sobre el 
reequilibri territorial a Catalunya, la necessitat de que les Terres de l’Ebre també han de ser presents i 
han de tenir un pes específic dins el nostre país. I aquest Pla estratègic es va elaborar a través de la 
participació ciutadana, precisament de moltíssimes persones, de moltíssimes entitats, no només de 
partits polítics, de sindicats i d’empresaris, sinó de moltíssimes persones a través de la coordinació de 
la Universitat Rovira i Virgili i, concretament, del Campus de les Terres de l’Ebre, als quals aquí vull 
felicitar públicament. 
 
Aquell treball, aquell Pla estratègic –també ja s’ha dit– va costar 140.000€ dels diners de tots els 
contribuents. I és un Pla estratègic que, en principi, recull totes les sensibilitats que van aportar tots 
aquests col·lectius i que parlen, per tant, de les diferents línies d’actuació a les nostres comarques en 
quant a l’economia. 
 
Una vegada aquest Pla estratègic va ser acabat de redactar, es va entregar a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern en aquell moment de Convergència i Unió –en aquell moment sí que era 
Convergència i Unió, senyor alcalde– i des de llavors fins a hores d’ara la realitat és que el Govern en 
aquests moments de Convergència no ha volgut presentar públicament aquest Pla estratègic al nostre 
territori, no l’ha volgut presentar en societat i, menys encara –per moltes declaracions que jo tinc aquí 
però que ara no vénen al cas– tampoc ha dit que el que vol és implementar, com a mínim, algunes de 
les actuacions bàsiques que allí es proposen. 
 
En aquest sentit, jo vull recordar que el grup parlamentari d’Iniciativa –aquí sí, senyor alcalde, el grup 
parlamentari d’Iniciativa Esquerra Unida–, a través d’una petició que jo mateix vaig fer, va presentar 
una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per a que el Govern de Convergència i Unió fa un 
any digués què volia fer amb aquell Pla estratègic. I es va fer una votació que va ser aprovada, on el 
Parlament de Catalunya reclamava al Govern de la Generalitat, primer, que s’entregués aquest Pla 
estratègic a les Terres de l’Ebre; segon, que es fes aquesta taula per consensuar el Pla estratègic i es 
busquessin solucions i, tercer, que el Govern de la Generalitat digués quines de les actuacions que 
estan previstes al Pla estratègic el Govern pensava tirar endavant de manera prioritària. 
 
La realitat és que, més enllà d’aquella votació al Parlament –després aquí també tinc una resposta del 
conseller d’empresa i ocupació, el senyor Felip Puig, dient que en breu ho diria i ja ha passat més d’un 
any– la realitat és que res de res i que a hores d’ara aquest Pla estratègic ni el coneixem ni sabem el 
Govern què vol fer. I també coincidim en que ha hagut, per tant, una discriminació en relació a les 
nostres comarques. 
 
En aquest sentit, nosaltres pensem que, més enllà dels diferents partits polítics que tots aquí 
representem, hauríem d’anar a una i, per tant, la ciutat de Tortosa, l’Ajuntament de la ciutat i, per tant, 
de la capital del Baix Ebre avui hauríem de tornar a reclamar que la Generalitat tirés endavant aquest 
Pla estratègic, tirés endavant aquesta taula de partits i que, per tant, entre tots busquéssim solucions 
amb un únic objectiu, que és el que penso que tots volem, que és la creació immediata de llocs de 
treball i de futur a partir de tot aquest Pla estratègic que la Universitat ha anat elaborant durant els 
últims anys. 
 
I per tant, atenent a aquesta explicació, votarem favorablement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, la proposta del grup municipal 
del Partit dels Socialistes de Catalunya per demanar aquesta taula de partits i d’agents socials per fer 
un seguiment de veure com es desenvolupa i com avança la implantació d’aquest Pla estratègic a 
nosaltres ens ha semblat que es quedava curt i per això ha sigut que els hi hem proposat que, 
òbviament, després de l’1 ha d’anar el 2, i a nosaltres ens semblava que això era el 2 i que l’1 era el 
que s’ha introduït com a punt, a més, número 1 en la moció, que diu que es presenti d’una manera 
formal i immediata als agents socials, als polítics, econòmics del territori aquest Pla estratègic de les 
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Terres de l’Ebre per a que es pugui debatre, per a que es pugui aprovar –si és el cas– i, per tant, per a 
que s’executi. 
 
Bé, i per què pensem que aquest Pla estratègic és necessari? Perquè pensem que això s’ha de fer, no 
és d’ara, fa dies que ho pensem així, Esquerra Republicana de Catalunya en seu parlamentària, d’una 
manera reiterada ha demanat que es desencallés el Pla estratègic i com això no s’ha acabat fent, 
doncs, el parlamentari ebrenc d’Esquerra, Lluís Salvadó, ha demanat al secretari d’Empresa i 
competitivitat que doni explicacions en comissió parlamentària. 
 
Per tant, la nostra posició és que pensem que això és bo per a les Terres de l’Ebre, pensem que això és 
bo per a Tortosa –que és la capital també del Baix Ebre, com ha dit el senyor Jordan, però nosaltres 
pensem que, a més del Baix Ebre, Tortosa és la capital de les Terres de l’Ebre– i pensem que com això 
és bo, donem suport a aquesta moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja li avanço, senyor 
Roig, que aquesta moció comptarà amb el nostre suport del nostre grup municipal, de la mateixa 
manera que vam votar a favor a la moció que ens va presentar anteriorment en aquest plenari i avui 
també tindrà el nostre suport, en tant compartim que es constitueixi aquella taula, que és la taula que 
demana, després de presentar-se formalment als partits polítics, com ha demanat el senyor Monclús, 
tenint present que els membres del Consell Econòmic i Social, arrel de l’ultima reunió que van tenir 
recentment, ja el tenen a la seva disposició. Per tant, el nostre vot serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, agrair, evidentment, el vot favorable dels regidors que així ho han fet. Sorpresa l’abstenció del 
Partit Popular que sempre, tal i com consta a les actes, havia donat suport a les dos mocions 
presentades en aquesta mateixa línia i després del seu discurs que ha fet, doncs, entenia casi, casi que 
diria més bé que sí que s’abstindria. Però bé, ja acostuma a passar això. 
 
Agrair també l’abstenció del senyor Rodríguez, membre de la CUP, respecte les seves valoracions. Dir 
només que, evidentment, quan proposem fer una taula de partits és perquè tothom pugui dir la seva i 
moltes des les coses que potser vostè ha dit crec que potser es podrien incloure. Per tant, aquesta és la 
intenció, perquè està clar que el Govern aquí ha fet deixadesa de les seves funcions i no ha impulsat i, 
per tant, el que hem de fer ara és intentar que entre tots poguéssim tirar-ho endavant. 
 
I per què? Per lluitar pel futur de les Terres de l’Ebre i per lluitar pel nostre territori i perquè també 
demanar que no quedi aquesta moció avui aprovada aquí en paper mullat, com moltes vegades passa, i 
demanar al Govern municipal que faci tots els esforços –i aquí, com sempre, en aquests temes ens 
tindrà al costat– per a que es compleixi aquest acord i en breu es pugui constituir la taula. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), MT (4) i 
PSC (3); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP 
(1) i PP (1); 
 
 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM TORTOSA PER ELIMINAR LA TOTALITAT DE 
L’AMPLIACIÓ DE LA ZONA BLAVA REALITZADA PER L’EQUIP DE GOVERN DE CIU. 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa: 
 
“ El 7 de gener de 2014 mitjançant un Ple extraordinari, amb els únics vots de CiU, aquest Ajuntament 
va aprovar resoldre el contracte amb l’empresa concessionària Quatuor, la qual tenia en vigor el 
contracte d'explotació de la zona blava de Tortosa, amb un increment significatiu de places i d'horaris, a 
canvi de la construcció d'un aparcament soterrat a la placa de Mossèn Sol. 
 
Atès que l’ampliació de places en el municipi i l’ampliació horària a Ferreries es realitzava a canvi que 
l’empresa concessionària construís un aparcament soterrat al barri del Rastre i que aquest no ha estat 
realitzat. 
0 
Atès que la ciutadania ha sufragat gairebé durant anys aquest increment acceptant que era a canvi de 
poder disposar d'un nou aparcament soterrat a la placa de Mossèn Sol i el Govern municipal ha 
renunciat a aquest aparcament. 
 
Atès que la zona blava de Tortosa, en l’actualitat, és gestionada directament pel municipi, i en el 2014 
les forces polítiques del PSC, ERC, ICV-ET, PP i PxC van aprovar una moció en aquest sentit. 
 
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al pie de l’Ajuntament a adoptar els següents acords: 
 
PRIMER - Que atenent que l’explotació de la zona blava es municipal es deixin sense efecte les places 
ampliades i es torni al nombre anterior a la signatura del contracte d'explotació de la zona blava amb 
l’empresa esmentada. 
 
SEGON - Que atenent que l’explotació de la zona blava és municipal es deixi sense efecte l’horari actual 
de pagament al barri de Ferreries i torni a ser exclusivament de dilluns a divendres de 9.00h fins les 
14.00h tal i com es feia en l’anterior etapa. 
 
TERCER – Que atenent que l’explotació de la zona blava és municipal es realitzi una reducció de la tarifa 
actual, acordada dins la Comissió de Serveis Centrals. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT, senyor Jordan: Sí, 
senyor alcalde, regidors i regidores, presentem una moció en relació a la zona blava de la nostra ciutat, i 
concretament l’ampliació de la zona blava que es va fer en el passat mandat per part de l’equip de 
Convergència i Unió. Una ampliació que estava vinculada a dos operacions urbanístiques com era la 
realització d’un aparcament soterrat a la plaça de Mossèn Sol i, per una altra banda, també a la 
realització d’unes piscines que tothom coneix que al final no s’han fet al barri de Ferreries. 
 
En aquest sentit, també de tothom és conegut que, finalment, ni les piscines previstes, ni l’aparcament 
soterrat a la plaça de Mossèn  Sol s’ha tirat endavant, són dos projectes que han passat a la història del 
nostre Ajuntament i de la nostra ciutat, però el que sí ha quedat és l’ampliació parcial de la zona blava. 
Perquè hem de dir que quan vam presentar aquesta mateixa moció farà també un any aproximadament, 
al cap de poc temps l’equip de Govern va reduir una mica una part de la zona blava ampliada, 
concretament van reduir el que era el carrer Rosselló, un tram de l’avinguda de la Generalitat però, al 
nostre entendre, va quedar encara vigent tota la resta de l’ampliació de la zona blava que, per a que la 
gent que ens està escoltant ho pugui entendre, és, per una banda, tot el tram de l’avinguda Generalitat 
que va per la zona de davant del parc municipal Teodor González; per una altra banda, tota la zona de 
l’estació de Renfe; i també els horaris al barri de Ferreries que, com tothom sap ara, per les tardes i en 
dissabte al matí es paga quan abans això no havia sigut mai així perquè només es pagava entre 
setmana i pels matins. 
 
A més a més, amb aquesta moció, a banda de reclamar la retirada d’aquests horaris a Ferreries i de 
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reclamar la retirada de tota la zona blava que encara queda vigent d’aquesta ampliació que va fer 
l’equip de Govern, també reclamem que es puguin baixar les tarifes de la zona blava, sempre i quan 
s’hagi acordat prèviament a la Comissió de Serveis Centrals del nostre Ajuntament, amb un consens 
amb totes les forces polítiques. 
 
Per tant, presentem aquesta moció avui perquè és el primer Ple del mandat i perquè també a les 
eleccions municipals el grup de Movem Tortosa vam dir que així ho faríem, que al primer Ple ordinari del 
mandat portaríem a debatre una altre vegada aquesta qüestió que fa 1 any no vam rebre el suport de 
Convergència i Unió que la va rebutjar, però sí vam rebre el suport de la resta de grups polítics: 
d’Esquerra Republicana, del Partit Socialista, del Partit Popular i també de Plataforma per Catalunya. 
 
Per tant, com ja aquesta moció ja la vam portar i ara, a més a més, la gestió de la zona blava és directa 
per part de l’Ajuntament i no hi ha cap empresa privada entremig, pensem que és el moment oportú per 
tornar a posar en consideració en aquest Ple municipal aquesta proposta que en el seu dia vam fer 
arribar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, la nostra postura és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Des de la CUP Alternativa Ecologista ja hem manifestat 
moltes vegades la nostra posició a aquest model de ciutat que privatitza el sòl públic per construir 
aparcaments soterrats o per convertir els carrers en un nou negoci i que discrimina a les persones que 
viuen a Tortosa en funció de la seva renda. 
 
És, a més, una manera escandalosa de fer política perquè el que fa és destinar un bé públic a la gestió 
privada, no?, i un exemple és el de l’empresa Quatour que va disposar de l’explotació de zones blaves 
ampliades a canvi d’una infraestructura que mai va realitzar. 
 
Nosaltres, com a CUP Alternativa Ecologista, voldríem anar més enllà i qüestionar aquest model 
d’aparcament tarifari que simplement té un únic objectiu, que és recaptatori, perquè si el que es vol fer 
és millorar la mobilitat dins la ciutat hi ha altres exemples per limitació de temps que és gratuït i que no 
discrimina a les persones pel seu nivell d’ingressos. 
 
Tot i això, creiem que és una mesura que és positiva per a la ciutadania en un moment d’emergència 
social en el que les condicions econòmiques de moltes famílies són difícils, i tot el que sigui disminuir la 
despesa que han de suportar les famílies ho considerem positiu. Per això, des de CUP Alternativa 
Ecologista votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. El grup que... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, senyor Monclús, m’he saltat al senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, tal i com vam manifestar en la mateixa moció que va presentar el grup d’Entesa per Tortosa 
Iniciativa per Catalunya el passat mes de gener de 2014, i per les diferents mocions presentades pel 
nostre grup municipal al maig de 2012, abril de 2013, juliol de 2013 i abril de 2014 en que tractàvem 
tots els temes d’aparcament i zona blava i la seva ampliació votarem, com no podia ser d’una altra 
manera, aquesta moció. No tan sols perquè nosaltres ho haguéssim dit fa temps, sinó perquè 
continuem reafirmant que creiem que l’ampliació de la zona blava aquí a Tortosa ha estat un dels 
majors fracassos del Govern municipal, i ho hem dit moltes vegades. 
 
I, finalment, després de demanar-ho, el grup municipal de Convergència i Unió va admetre el seu error i 
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va reduir 73 places de les 266 que fa tres anys va decidir crear. Una eliminació que ens va sembla en el 
seu moment completament insuficient i que ens ho continua semblant. 
 
De les 266 places que es van ampliar només se’n van eliminar 73, restant encara en funcionament 
200 places noves i l’horari de les tardes i dissabtes al matí a Ferreries. 
 
I és que ningú pot negar que aquesta decisió de tan sols eliminar-ne 73 va ser un altre dels errors i ha 
de reconèixer per la via dels fets el fracàs de l’ampliació de la zona blava. Per això, a l’abril del 2014 
vam presentar una moció recolzada en més de 680 signatures que demanaven de forma immediata la 
retirada total de l’ampliació de la zona blava i que a Ferreries es pogués tornar a aparcar de forma 
gratuïta per les tardes i els dissabtes. 
 
I ningú pot dubtar que més de 3 anys després de posar-ho en marxa, l’ampliació ha estat el fracàs més 
gran del Govern o un dels grans. L’any 2011 ens van vendre que era necessari ampliar la zona blava pel 
bon funcionament de la zona comercial. En nom del progrés i així una vegada més passades les 
eleccions van incrementar el nombre a 266. Quin va ser el resultat després de 3 anys? Un fracàs. 
 
Aquesta ampliació anava lligada a la construcció d’un aparcament, com aquí s’ha dit, a la plaça del 
Rastre, que finalment recordem que no s’ha construït. I també recordem que és el mateix grup 
d’empreses que havia de construir les piscines municipals, de les quals, per cert, avui no sabem ni 
calendari ni si estaran o no estaran ni quin procediment. I això és molt greu.  
 
En conseqüència, l’ampliació va ser un fracàs i un engany per als tortosins i tortosines. Des del grup 
municipal del PSC de Tortosa portem més de tres anys denunciant-ho i hem presentat mocions, rodes 
de premsa, accions i recollides de firmes a la via pública. 
 
En relació a les tarifes, el nostre grup ja va fer unes al·legacions a les ordenances l’any passat en 
aquesta línia i, per tant, estem d’acord amb la revisió de les tarifes a la Comissió de Serveis Centrals. 
 
Per tant, dir que els tortosins i tortosines estan cansats d’haver de pagar en tants llocs per aparcar a la 
seva pròpia ciutat. I en nom d’ells i en el nostre, demanem al Govern que rectifiquin i reconeguin la seva 
equivocació i, per tant, com no podia ser d’una altra manera, donarem el vot favorable a la moció. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El grup proposant de la moció argumenta que pel que 
actualment l’explotació de la zona blava és municipal, que per això es deixi sense efecte les 
ampliacions horàries o de número de places d’aparcament de pagament. 
 
Nosaltres a aquesta afirmació voldríem fer algunes consideracions. Primera, entenem, Esquerra 
Republicana de Catalunya, que aquesta no és una raó ja que la gestió municipal suposa una aportació 
directa a les arques municipals, diners que han de servir per redistribuir-los en polítiques socials, per 
exemple, o en mobilitat sostenible. 
 
Segona consideració. Aquesta zones permeten una rotació d’aparcament que afavoreix el comerç de 
proximitat, comerç que a la nostra ciutat la fa més convivencial i més compacta que, de fet, és el tipus 
de comerç mediterrani que hem de protegir. 
 
Des de gener de 2014, ja s’ha dit, es van disminuir en 73 el número de places que en un principi 
s’havien aprovat.  
 
I també, en quart lloc, manifestar que al programa nosaltres no vam fer cap referència a disminuir el 
número de places de la zona blava. 
 
Basats en aquests quatre punts, anunciem que la nostra posició és desfavorable a la presentació que 
s’ha fet. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré 
dient que, una vegada més, el representant d’Iniciativa –que en aquest cas li diré d’Iniciativa perquè 
entenc que és el màxim representant d’Iniciativa, ho continua essent, a les Terres de l’Ebre i, per tant, 
és d’Iniciativa–, igual que el representant del Partit Socialista després de la seva intervenció, quan 
governen fan una cosa i quan estan a l’oposició en fan una altra perquè, en tot cas, ara sembla ser que 
la zona blava no els interessa però, quan vostès governaven, la zona blava la van ampliar un 20%. En 
tot cas, aquí queda i és la diferència de que quan es governa amb vostès llavors està ben fet, i quan 
estan a l’oposició llavors està mal fet. 
 
Però en tot cas, avui tenim unes places que, fruit d’assumir la gestió municipal, no se’n van reduir 73, a 
dia d’avui en tenim unes quantes més, en tenim 89 menys del que hi havia. I això es basa també, 
aquesta ampliació al seu moment feta de la zona blava, es basa en un Pla de mobilitat sostenible. Pla 
que era més ambiciós pel que feia a la zona blava però que, a més a més, també contemplava altres 
aspectes, com són els aparcaments soterrats i els aparcaments lliures i gratuïts, la creació de nous 
aparcaments, que en aquest cas és el que ha fet aquest Govern: crear noves places d’aparcaments 
lliures i gratuïts al llarg de tota la ciutat, en aquest cas hi ha 748 noves places d’aparcaments gratuïts a 
diferents llocs de la nostra ciutat i diferents barris, com vostès ja saben. I el nostre objectiu és continuar 
crear aquests aparcaments allà on vagin ampliant les urbanitzacions, allà on poguéssim tenir més 
possibilitat. 
 
I aquestes places de zona blava, igual que també aquests aparcaments, van lligats també a la nostra 
aposta pel comerç i, per tant, a una mobilitat sostenible lligada també a aquesta voluntat d’afavorir el 
comerç de la nostra ciutat, tant al centre de Tortosa com al barri de Ferreries. 
 
Per tant, creiem que avui cal continuar amb aquesta aposta per la mobilitat sostenible, amb aquesta 
aposta per la zona blava tenint en compte la reorganització municipal que ha fet suprimir alguns dels 
carrers de la nostra ciutat aquesta zona blava i, per tant, rebutjaríem aquesta moció presentada. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc voldria 
agrair el vot favorable de la CUP i del Partit Socialista. Concretament també pel que fa a la CUP, dir-li 
que també veiem amb bons ulls algunes d’aquestes propostes que vostè comentava que hi ha en 
relació a l’aparcament a altres ciutats i que, per tant, estaríem disposats a estudiar-les. El Partit 
Socialista, evidentment, ha donat suport com ho va fer en el seu dia.  
 
I abans de parlar amb els senyors d’Esquerra Republicana, que crec que hem de fer un parèntesi més 
evidents, a Convergència i Unió dir-los-hi el que els hi vam dir en el seu moment: ni ens creiem el Pla de 
mobilitat i no hi estem d’acord, però sí que entenem que vostès són coherents amb el que deien fa 1 
any i amb el que diuen ara, i és que vostès mantenen la zona blava que van ampliar, la mantenen tal i 
com estava, la mantenen també en quant a les tarifes i no estan oberts a que hi hagi cap tipus de canvi 
en quant a les tarifes davant de la situació de crisi econòmica i, a més a més, més enllà d’aquella petita 
part que van reduir, la realitat és que la zona de Renfe, l’avinguda de la Generalitat al que és el parc 
Teodor González continua com continuava. I també, sobretot, la gent de Ferreries continuaran pagant 
en dissabtes i per les tardes, que és el que vostès van aprovar. Per tant, jo entenc la coherència de 
Convergència i Unió i no esperava cap tipus de canvi al respecte. 
 
Sí que és molt diferent el que fa el grup municipal d’Esquerra Republicana, que ara es preocupa, pel 
que sembla, de la redistribució dels impostos a través del que l’Ajuntament acabarà cobrant de la zona 
blava que es va ampliar en el seu moment. Realment és un argument molt, però que molt justificable 
per desdir-se del que vostès, o vostè –perquè els altres 3 regidors no estaven però sí que estava vostè, 
senyor Monclús– va dir fa un any i li tornaré a llegir, perquè sap que passa?, que les actes dels plens 
estan a disposició de la ciutadania, es poden llegir. I, quan la mateixa moció –exactament igual– la vam 
proposar, què va dir Esquerra Republicana i el senyor Monclús? Va dir: “i en defensa dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Tortosa –per tant, ara no els deu defensar perquè abans sí que els defensava–, a 
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partir d’ara Esquerra també demana que es torni a les places que hi havia abans”. S’ha tornat a les 
places que hi havia abans? No. Per tant, vostès, entenc, o que mentien llavors o que ara ja no defensen 
els ciutadans i ciutadanes o que canvien d’opinió. 
 
Segona cosa que demanen o demanava vostè, literalment: “que es tornin als horaris que hi havia abans 
a Ferreries”. S’han canviat els horaris en aquests moments al barri de Ferreries? No. Per tant, o en 
aquell moment mentien o ara, bé, canvien d’opinió, que és legítim eh que canvien d’opinió. I després 
també afegia: “i que es rebaixi una mica al preu”.  
 
Per tant, avui, quan el grup municipal de Movem Tortosa el que reclama és precisament això, que es 
torni a la situació de les places d’aparcament anteriors, que es rebaixi una mica la tarifa davant la 
situació de crisi econòmica i que es retorni als horaris que hi havia abans de la crisi, vostès van i diuen 
que no, que voten en contra perquè el que volen és que Tortosa recapti més diners per redistribuir la 
riquesa. 
 
Bé, jo crec que és evident que els arguments són els que són i que vostès una vegada més demostren, 
abans ja els ho hem dit, que a partir d’ara seran la crossa de Convergència i Unió, perquè és que sinó 
no es pot explicar de cap altra de les maneres. Si vostès realment estiguessin fent un paper d’oposició i 
vostès volguessin realment aprovar allò que vostès mateixos defensaven fa 1 any, doncs avui tenien 
l’oportunitat de fer-ho, encara que haguessin donat estabilitat al Govern de Convergència en altres 
aspectes. Avui han tingut una oportunitat, avui l’han perdut.  
 
Jo, evidentment, ho lamento. No puc dir res més perquè avui, si no es redueix la zona blava a la nostra 
ciutat –és evident que Convergència i Unió no ho farà perquè ja van tirar endavant el seu projecte– serà 
gràcies als vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Per tant, lamento aquesta votació i, com he dit al principi, agraeixo el vot favorable dels grups que ho 
han fet possible. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Sí senyor Monclús, li dono la paraula de 
seguida. Senyor Jordan, efectivament, les actes es poden consultar. Des de que aquest alcalde és 
alcalde, les actes estan penjades a la pàgina web.  
 
L’acta de 31 d’agost de 2011 pel qual Iniciativa per Catalunya amplia un 20% la zona blava no es podia 
consultar perquè en aquell moment Iniciativa per Catalunya i el Partit Socialista governaven i no eren 
transparents, no explicaven ni penjaven les actes. De totes formes, jo, si hi ha algun interessat en 
consultar l’acta, sàpiguen que també els hi faré arribar l’acta de 31 d’agost del 2011 per la qual 
Iniciativa i el Partit Socialista amplien un 20%, en més de pràcticament 95 places si no recordo 
malament, la zona blava. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, li voldria dir una cosa al senyor 
Jordan, miri, a nosaltres ens van donar suport 2261 persones a les eleccions municipals. I ens van 
donar suport a nosaltres per a que féssim el que creguéssim oportú en representativitat d’aquesta gent, 
per tant, no els hi hem de donar comptes a vostès del que fem. 
 
I el que fem ho fem fruit de la reflexió. I van reflexionar al moment de crear, o sigui, el programa amb el 
que ens presentàvem a les eleccions municipals i per aquests quatre punts que he dit abans vam 
reflexionar i vam veure que no era necessari disminuir cap de les places d’aparcament de la zona blava 
i per això al nostre programa no anava. Òbviament, com vostè ha dit, es pot canviar d’opinió i vam 
canviar d’opinió perquè pensàvem que així beneficiàvem al comerç de proximitat. 
 
Aquesta és la raó per la que no ens sentim crossa de ningú i per la qual nosaltres, amb total llibertat per 
intentar donar resposta a la confiança que ens ha donat molta gent que ens ha votat, actuarem en 
conseqüència. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, miri senyor alcalde, si vol 
parlar del 2011, si vol parlar del 2008, si vol parlar de l’any 1998 o des de l’inici que es va implementar 
la zona blava, perfecte, i el que vulgui. Jo sóc historiador, imagini’s si podem arribar a parlar de l’època 
dels romans. Però sap que passa?, sap que passa?, que a mi m’interessa el present, i el present com a 
mínim més immediat. I en aquest sentit, vostè com alcalde va fer una ampliació de la zona blava 
vinculada a una operació que era la realització d’un pàrquing soterrat a la plaça de Montserrat, al barri 
del Rastre, que no s’ha fet. I després d’haver-se fet enrera aquesta obra d’aparcament a la plaça del 
Rastre, la realitat és que l’ampliació de la zona blava que vostè va aprovar, no els d’abans, o els 
d’abans, o els d’abans, sinó vostè, vostè, continua vigent. 
 
Jo li he dit al seu grup que és coherent perquè vostès van fer el que van fer, es van equivocar a l’hora 
de..., sí, sí, es van equivocar perquè l’aparcament de la plaça del Rastre no està fet, si estigués fet jo no 
podria dir que es van equivocar. I vostès volen continuar la zona blava, és la seva decisió política i, per 
tant, jo entenc que vostès avui ho rebutgen. Per tant, ja li he dit el què, encara que no comparteixo en 
absolut tota l’operació aquella, com ja li he explicat abans. 
 
Al senyor Monclús. A mi vostè em pot donar les explicacions o no, el que vulgui, però això és un Ple 
municipal i aquí hi ha un grup municipal que també l’han votat més de 2000 persones. I aquest grup 
municipal va proposar als tortosins i tortosines la reducció de l’ampliació de la zona blava perquè 
nosaltres sí que pensem que és negativa, no tota la zona blava sinó l’ampliació que en el seu dia van 
fer. 
 
I, a més a més, jo avui, quan vostè em diu que l’argument que vostè diu és que no ens votaran a favor 
perquè volen redistribuir la riquesa o per afavorir el comerç, jo li contesto que això vostè fa una any en 
aquest Ple tampoc ho va dir, perquè vostè fa un any en aquest Ple va votar a favor dels tres punts que 
avui han portat el nostre grup que, li torno a repetir, és: reduir les tarifes, que això també beneficiaria al 
petit comerç; és reduir la zona blava a la zona de l’avinguda de la Generalitat i a la zona de Renfe i, a 
més a més, és reduir els horaris a Ferreries. 
 
Per tant, vostè mateix amb la coherència i amb el seu canvi de visió de les coses, però entendrà que jo 
a vostè avui li he de recordar el que vostè deia fa un any i que entendrà que és, des del nostre punt de 
vista, totalment incoherent. 
 
Per tant, torno a insistit que lamento que avui Esquerra Republicana hagi fet un pas enrera, hagi fet un 
canvi –si vol– en allò que defensava en aquest mateix Ple fa un any, perquè si hagués sigut el mateix 
que defensava fa un any, avui s’hagués aprovat aquesta reducció i els tortosins i tortosines entenem, 
des del nostre grup municipal, estarien més satisfets. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4), PSC (3) i CUP (1); 
dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC 
(4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 

 
 

PART DE CONTROL 
 
 
09 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
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a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 22/2015, de 27/04/2015 
- 23/2015, de 04/05/2015 
- 24/2015, de 11/05/2015 
- 25/2015, de 18/05/2015 
- 26/2015, de 25/05/2015 
- 27/2015, de 01/06/2015 
- 28/2015, de 08/06/2015 
- 29/2015, de 22/06/2015 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 751/2015 a la 1266/2015 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
10 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
11 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

*-*-* 
 
01 - INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, volíem fer un prec relacionat amb l’extracte 150518 que 
assenyala l’adjudicació del contracte de serveis per a l’elaboració del projecte bàsic, executiu i estudi 
bàsic de seguretat i salut de l’obra “Remodelació del pont de l’Estat” a Xavier Bayona, amb total del 
projecte de 71.390€. I el prec és que no s’utilitzin electoralment els recursos del municipi, perquè 
creiem que quan es va presentar aquesta proposta, doncs, estaven molt a prop les eleccions. 
 
I també el prec de que aquesta no sigui una prioritat per aquest Ajuntament i per a la ciutat, perquè 
només cal passejar pel nucli antic o comprovar que hi ha xiquets i xiquetes que a l’agost no tenen 
garantit un plat a taula. Fem aquest prec de que es prioritzin altres qüestions més importants. 
 
I també, en relació a l’extracte 150525 de data del 25/05/2015 d’adherir-se a la pròrroga d’acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació als ens locals de Catalunya, adjudicat pel 
Consorci Català per al Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, el nostre prec és que des 
de l’Ajuntament de Tortosa es tendeixi cap a un model energètic sostenible d’energies 100% renovables 
i fent ús de recursos locals. I per això, en aquest sentit posem com a exemple el municipi de Rubí, on es 
fa una contractació de 100% energies de fonts renovables. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Gràcies. Queden recepcionats els precs. 
 
 
02 - INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
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Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. El prec va en relació al tema 
dels semàfors de l’avinguda Generalitat. Hi ha molts veïns i veïnes que ens han fet arribar que quina és 
la situació que està passant degut a la descoordinació. Entenem que han sigut diversos episodis de 
temps i, possiblement, en que hi ha hagut circumstàncies, però ara inclús que s’han posat ja molts, 
diguem, en funcionament, encara hi ha carrers, algun carrer tallat que no està en condicions, tot i, 
evidentment, manifestar l’esforç que fa la Policia Local en certs moments punta que intenta coordinar. 
Però aquí molt a prop hi ha carrers que encara no estan i, per tant, creiem que és un tema important, 
que la gent està preocupada perquè pot causar, evidentment, algun accident indesitjable. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Recepciono el prec i, a la vegada, li faig 
un aclariment. Respecte a accidents indesitjables esperem que no passen mai, la Policia Local ha pres 
les mesures, precisament, per que mentre duri aquesta circumstància algun carrer s’ha tallat i s’han 
ficat algunes tanques addicionals, d’acord amb les instruccions que ens ha facilitat la Policia Local. 
 
L’origen dels fets ve, essencialment, per una falla important en el subministrament elèctric a la ciutat, 
que va afectar també a altres serveis privats i moltes cases particulars que va fer que cremés diferents 
plaques dels semàfors que hi ha a Tortosa. 
 
Com vostès coneixen, la situació dels semàfors a Tortosa –històrica, de fa molt de temps– era que hi 
havia quatre empreses diferents que estaven prestant el servei semafòric, quan s’instal·lava un semàfor 
es buscava a una empresa, quan s’instal·lava un altre semàfor es buscava a una altra empresa i així 
successivament fins a quatre empreses diferents. Això, evidentment, dificultava la gestió, dificultava la 
coordinació perquè alguna d’aquestes empreses eren absolutament incompatibles i, per tant, a l’hora 
de sincronitzar aquests semàfors de diferents empreses això no era possible. 
 
I, com vostès recordaran, quan es va traure el contracte d’enllumenat públic, una part del contracte 
també anava adreçat a la implementació d’un nou sistema semafòric que sigui únic a tot el municipi i 
que permeti, a la vegada, la coordinació i la sincronització entre tots els semàfors del municipi. Estem 
precisament en això. 
 
Les avaries que van haver en aquests moments eren d’un import molt elevat en quant a la reparació i, 
per tant, donat que estaven ja fetes les comandes del nou sistema semafòric, vam entendre que no 
tenia sentit fer una despesa –més enllà de les reclamacions patrimonials que es poguessin fer–, una 
despesa en uns aparells, en unes plaques que tindrien una vida aproximada d’un mes o mes i mig. 
 
Per tant, d’acord amb els criteris tècnics, es van accelerar les comandes –perquè així se li va demanar a 
l’empresa–, les últimes notícies, que no les tinc confirmades, era que segurament aquesta setmana o a 
principis de la setmana vinent arribarien totes aquestes plaques i se substituirien. Després, també 
s’anirien substituint les lluminàries però que això, en tot cas, no teníem tanta pressa, ho podríem fer a 
posteriori. Per tant, el motiu era aquest. 
 
Ara, per a tranquil·litat, s’han pres totes les mesures per a que no hi hagi cap accident. Això no vol dir 
que no n’hi hagi cap, però que les mesures en quant a seguretat vial estan implementades d’acord amb 
els requeriments de la pròpia Policia Local. 
 
 
03 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA 
 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, senyor alcalde, el nostre prec ve en referència a una carta 
adreçada a l’Ajuntament de Tortosa pel col·lectiu “Me Moc en Bici”. Com ja sap, aquest col·lectiu té com 
a objectiu promocionar el transport públic en bicicleta, no només a Tortosa, sinó a les rodalies.  
 
Aquest col·lectiu, al gener del 2015 va adreçar una carta demanant que s’ampliés el carril bici per 
l’avinguda Canigó. En comissió, en la comissió que pertocava se’ns va explicar que no es podia per una 
qüestió tècnica d’uns creuaments de carrers i tal. També, aquest col·lectiu es va adreçar personalment 
amb els seus representants demanant-ho.  
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El que demanen és, simplement, si no es pot fer per l’avinguda Canigó,  que es faci per l’avinguda 
Barcelona, per la part est. I demana una sèrie de punts, tot dient que fins ara hi ha hagut col·laboració 
però que es tingui compte, ja que són ells i els usuaris els qui ho potencien, els consells o les idees que 
donen. 
 
Aquesta carta no se’ls ha contestat, no se’ls ha contestat la pregunta de novembre de 2014, ni la carta 
de gener de 2015. I ara n’adreçarà una i el prec seria que tinguessin en compte els punts d’aquest 
col·lectiu, que pensem que és important que es promocioni, i que si més no els hi contesten el perquè sí 
o el perquè no. Gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Galiana. Sí, efectivament, els carrils bici, a 
diferència del que havia passat fins ara, han estat una prioritat per a aquest Govern municipal. Aquest 
Govern municipal i l’anterior Govern municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i 
Unió. 
 
Ho recordo perquè ara tothom s’apunta als carrils bici, cosa que ens en congratulem, cosa que ens en 
felicitem, però he de recordar que a Tortosa, quan jo mateix vaig assumir l’Alcaldia, hi havia zero 
quilòmetres de carril bici. Ho dic perquè de vegades la sensibilitat es demostra amb els fets i quan un 
ha estat governant 8 anys i no ha fet carrils bici, com a mínim, se li pot dir que ha tingut poca 
sensibilitat. 
 
I quan un ha planificat determinades avingudes i no ha incorporat carril bici, com és el cas de l’avinguda 
Canigó, quan es complementen aquestes avingudes és difícil implementar-les si no modifiques tota la 
urbanització anterior. I així se’ls hi va fer explicar, se’ls hi va explicar per part de la regidora de Mobilitat 
al col·lectiu de “Me Moc en Bici”. 
 
He de dir que està bé que tothom s’afegeixi i, a més, ens en congratulem, ens en felicitem i és un 
al·licient. I s’havia vingut col·laborant de forma habitual amb el col·lectiu “Me Moc en Bici” i havíem 
copsat les seves opinions. Jo crec recordar que ja s’hi van tenir en compte en aquell Pla de mobilitat 
sostenible que ara el seu grup rebutja, però ja s’havien tingut en compte llavors, s’havien tingut en 
compte a mesura que s’anaven implementant diferents carrils bici. I, a la vegada, es va tenir en compte 
quan se’ls hi va presentar el projecte, que ells no estaven d’acord amb el carril bici pel carrer Barcelona 
perquè era molt perillós. I jo vaig donar instruccions a la regidora “si és tan perillós, primer es paralitza i, 
si convé, no es fa”. Si és perillós, si han d’haver-hi tants d’accidents hem de prioritzar que no es faici. I 
ja ho parlarem i ho analitzarem en tranquil·litat. 
 
En un període pre-lectoral, com vostè molt bé recorda, el col·lectiu no va atendre a aquestes raons i va 
voler fer una carta pública. Legítim. Una carta pública que no se’n recordava de reconèixer la feina feta, 
potser no en tenien cap obligació de reconèixer la feina feta fins a aquell moment, els 11 quilòmetres de 
carril bici, és veritat, no tenien per què. Però, en tot cas, es va fer una carta en un moment molt concret. 
 
Posteriorment, sense tampoc adreçar-se a aquest alcalde ni a cap dels regidors, al respecte hem tornat 
a tenir una carta oberta. En tot cas, les cartes obertes doncs ja les contestarem com a cartes obertes. 
Però la realitat és que respecte a la petició de fer-se per l’avinguda Canigó se’ls hi van donar les 
explicacions oportunes i en podem parlar, estem absolutament disposats a parlar-ne. Seria qüestió 
d’eliminar tot l’aparcament de l’avinguda Canigó, seria plantejar-nos per què no es va planificar així.  
 
Aquest grup municipal, aquest Govern que el sustenta, quan ha planificat noves vies i nous eixos viaris a 
la ciutat de Tortosa els ha planificat amb carril bici. Quan vam planificar la nova avinguda entre Tortosa i 
Roquetes, i vam executar amb l’ajut de la Diputació, vam incorporar el carril bici. Quan vam planificar i 
vam executar tots els portals vam incorporar el carril bici. Ara que estem modificant el pont de l’Estat 
incorporem el carril bici. Quan es va fer tota la millora del que és el passeig de Lleida es va incorporar el 
carril bici. Quan tu planifiques i penses en incorporar el carril bici, quan s’executa és molt fàcil. 
 
Per tant, la realitat és aquesta. Si el col·lectiu “Me Moc en Bici” té interès en tornar-se a reunir i tornar-
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ho a plantejar, perfecte. Ara, si hi ha perill, si hi ha perill per als ciclistes aquest Govern no farà res, no 
executarà perquè no ens hem de justificar per executar carrils bici perquè n’hem fet molts, sap?, i 
l’acció de Govern ens avala i ens acompanya. 
 
Per tant, sàpiga això. Si aquest col·lectiu es vol reunir, es reunirà. Però no es preocupin, que “algo” que 
sigui perillós per als ciclistes aquest Govern no ho tirarà endavant. 
 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: No sé si puc contestar una petita cosa? 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Sí, pot contestar totes les vegades com cregui convenient. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Galiana: Fent referència al perill aquí el col·lectiu “Me Moc en Bici” 
planteja una sèrie de solucions –que no m’estendré perquè no crec que sigui el moment–, però com 
que ha dit que no estaven agraïts o que no havien dit també la part positiva, si pot ser llegiria el que 
diuen ells: “en aquests últims anys s’han fet diverses actuacions a Tortosa referents...” tal i qual... 
 
Seguidament intervé el Sr. Alcalde: Això, senyora Galiana perdoni, senyora Galiana perdoni... 
 
Sra. Galiana: Deixi’m acabar, per favor. 
 
Sr. Alcalde: Aquesta és la carta d’ara.... 
 
Sra. Galiana:  “...de la qual cosa n’estem molt agraïts”, per tant, no digui que no estan agraïts perquè 
comencen la carta reconeixent-ho. I acaben dient-li idees per acabar amb aquesta perillositat.  
 
Simplement, estan demanant que se’ls hi contesti. Amb tot el que ha dit potser que estiguin d’acord, 
que a lo millor parlant s’entendria. Però demanen la contestació a aquests implements sobre la 
perillositat.  
 
Solament afegir això. 
 
Sr. Alcalde: De quina data és aquesta carta, senyora Galiana? La que ha llegit. 
 
Sra. Galiana: Del juny del 2015. 
 
Sr. Alcalde: Té la carta d’abans de les eleccions? 
 
Sra. Galiana: Aquí no. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha algun agraïment? 
 
Sra. Galiana: No la tinc. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Això és tot. S’aixeca la sessió. 
 

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