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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
02 / 2015 

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

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i trenta minuts del 
dia dos de febrer 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 

 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta:  
 
− Extraordinària 23/2014, de 24 de novembre.   
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

02 – Dictamen de proposta d’acord d’adhesió del municipi de Tortosa a l’àmbit territorial del Consorci 
per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià durant el PDR de Catalunya 2014-2020. 
 
03 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de les festes locals per a l’any 2015 corresponents a 
l’EMD de Campredó. 
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SERVEIS AL TERRITORI 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de l’alteració de la qualificació jurídica  de la 
finca de propietat municipal núm. 10604 (IES de l’Ebre). 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
05 – Dictamen de proposta d’acord de creació del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Tortosa i de 
l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la seva creació i funcionament. 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la modificació de les tarifes de preus dels serveis del 
Viver d’Empreses, prestats per Tortosa Innova, SL. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
07 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per garantir el funcionament del 
servei d’hemodinàmica les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a l’Hospital Joan XXII de Tarragona de 
manera immediata. 
 
08 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per sol·licitar la reconversió de la il·legal 
mesquita de Tortosa en un espai d’oci nocturn. 
 
09 - Proposta del grup Esquerra Republicana de Catalunya per millorar l’atenció sanitària pública a la 
ciutat de Tortosa.  
 
10 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de suport al petit comerç de Tortosa. 
 
11 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a l’adopció de mesures per 
desenvolupar una estratègia contra l’exclusió social a Tortosa. 
 
12 - Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa  per reclamar al Govern de la 
Generalitat l’ajut d’urgència per a la destrucció de la clementina al camp i que el Ministerio de 
Agricultura augmenti el contingent de retirada de la mandarina. 
 
13 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya sobre el manteniment dels parcs 
infantils de la ciutat. 
 
14 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya sobre la posada en marxa d’un Pla 
d’ocupació juvenil. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
15 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 62/2014, de 29/12/2014 
- 1/2015, de 12/01/2015 
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b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 3026/2014 a la 3358 /2014 
 
 
16 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
17 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LAS SEGÜENT ACTA: 
 
− Extraordinària 23/2014, de 24 de novembre.    
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE TORTOSA A L’ÀMBIT TERRITORIAL 
DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ DURANT EL PDR DE CATALUNYA 
2014-2020. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ D’acord amb l'ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria 
per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de 
selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local 
participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les 
bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local. 
 
Atès que el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a Grup d'Acció Local, es vol 
presentar a la preselecció de grups per al nou Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020. 
 
Atès que l'àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis existents a les dues 
comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels ajuts Leader. 
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Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i privats del seu àmbit 
territorial en els òrgans de decisió del GAL. 
 
I atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d'interlocutors públics i privats 
implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i assessoren la població rural, 
mobilitzen i estimulen les comunitats amb vista al desenvolupament econòmic i social del seu territori i 
promouen l'execució dels projectes d'inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - Adherir el municipi de Tortosa a l'àmbit territorial del Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià, durant el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Segon - Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. ” 
 
 

*-*-* 
 
 

Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit el senyor Alcalde diu: Vam aprovar els estatuts a l’última sessió i ara aprovaríem l’adhesió 
específica, l’acord d’adhesió específic. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015 
CORRESPONENTS A L’EMD DE CAMPREDÓ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 26 de setembre de 2014, pel qual 
es van fixar les festes locals del municipi de Tortosa per a l’any 2015. 
 
Vist que l’esmentat acord va fixar, per a l’EMD de Campredó, les dates següents: 
 
- 25 de juliol de 2015, festivitat de Sant Jaume. 
- 7 de setembre de 2015, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, en sessió de data 1 de desembre de 
2014, quina part dispositiva, literalment, diu: 
 
“ Primer - Modificar la designació de festes locals efectuada per l’EMD de Campredó per a l’exercici 
2015 designant definitivament com a dies festius el dia 25 de març i el dia 25 de juliol. 
 
Segon - Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Tortosa i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per què es procedeixi a reflectir la modificació acordada, en allò que fa 
referència a l’EMD de Campredó, dintre del municipi de Tortosa, comarca del Baix Ebre, en el calendari 
de festes locals de Catalunya publicat per a l’exercici 2015.” 
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Al Ple proposo adoptar el següent ACORD: 
 
Primer – Modificar, pel que fa a l’EMD de Campredó, les festes locals del municipi de Tortosa per a l’any 
2015, fixant les següents: 
 
EMD de Campredó: 
 
25 de març de 2015, festivitat de la baixada de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa. 
25 de juliol de 2015, festivitat de Sant Jaume. 
 
Segon - Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde exposa el següent: El punt tercer és simplement ratificar l’acord que ja es va prendre 
en el marc de l’EMD de Campredó respecte a la modificació de les festes locals per a l’any 2015. 
 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA  DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL NÚM. 10604 (IES DE L’EBRE). 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient per procedir a l’alteració de la qualificació jurídica del bé (finca núm. 10.604) de 
propietat municipal per qualificar-lo com a bé patrimonial, situat al barri de Ferreries a l’illa compresa 
entre els carrers av. Cristòfol Colom, carrer Hernán Cortés, carrer Francesc Pizarro i rambla Catalunya 
on actualment s’hi troba ubicat l’Institut Politècnic de Formació Professional, IES de l’Ebre, a l’objecte 
de possibilitar la cessió gratuïta del centre educatiu a la Generalitat de Catalunya, finca quina descripció 
és la següent: 
 
URBANA: Finca urbana destinada a Escuela de Maestría Industrial, situada en avenida Colon sin 
número, barrio de Ferrerias; de superficie dos mil seiscientos treinta y seis metros cuadrados, lindante: 
por frente con avenida Colón; derecha calle Hernán Cortés; izquierda calle Pizarro; detrás con escuelas 
nacionales”. 
 
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa, finca núm. 10604, tom 2414, llibre 174, foli 160.  
 
Vist que sotmès l’expedient al tràmit d’informació pública pel període de vint dies hàbils comptadors 
des de l’endemà hàbil de la data de publicació del corresponent anunci al BOPT i DOGC, no s’han 
formulat al·legacions.  
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Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori 
celebrada en data 29 de gener de 2015. 
 
Atès allò que disposen els articles 20 i següents del Decret 336/1988 de 17 d’octubre reglament de 
patrimoni dels ens locals, i amb el quòrum preceptiu de majoria absoluta del seu nombre legal de 
membres,  
 
al Ple d’aquest Ajuntament es proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar definitivament l’alteració de la qualificació jurídica del bé (finca núm. 10.604) de 
propietat municipal, per qualificar-lo com a bé patrimonial, situat al barri de Ferreries a l’illa compresa 
entre els carrers av. Cristòfol Colom, carrer Hernán Cortés, carrer Francesc Pizarro i rambla Catalunya, i 
on actualment s’hi troba l’Institut Politècnic de Formació Professional IES de l’Ebre, i quina descripció és 
la següent: 
 
URBANA: Finca urbana destinada a Escuela de Maestría Industrial, situada en avenida Colon sin 
número, barrio de Ferrerias; de superficie dos mil seiscientos treinta y seis metros cuadrados, lindante: 
por frente con avenida Colón; derecha calle Hernán Cortés; izquierda calle Pizarro; detrás con escuelas 
nacionales”. 
 
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa, finca núm. 10604, tom 2414, llibre 174, foli 160. 
 
Segon - Procedir a la inscripció de la nova qualificació jurídica del bé al Registre de la Propietat núm. 2 
de Tortosa, i a la rectificació de l’inventari de béns municipals incloent-hi l’alteració de la qualificació 
jurídica del bé a que es refereix el present acord. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor alcalde diu el següent: Modifiquéssim la qualificació jurídica a efectes de poder cedir, una 
formalitat que tindria que haver estat feta fa molts anys i que el Departament se n’ha assabentat ara de 
que no hi era i, per tant, procediríem. Simplement és un qüestió de tràmit. 
 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
 
05 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA I DE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA SEVA CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l’expedient instruït per a la creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tortosa i per a 
l’aprovació del Reglament del seu funcionament. 
 
Atès allò que es disposa en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
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públics, en la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
així com en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques y del 
procediment administratiu comú, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de data 29 
de gener de 2014. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Crear la seu electrònica de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Segon - Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal de 
l’Ajuntament de Tortosa, quin text íntegre s’annexa al present acord. 
 
Tercer - Sotmetre l’acord anterior al tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies, 
comptadors des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOP de 
Tarragona i al DOGC, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i formular les 
al·legacions que estimin adients. Transcorregut el termini referit sense que s’hagi formulat cap al·legació, 
el Reglament esmentat s’entendrà aprovat definitivament, sense cap més tràmit, publicant-se el seu 
text íntegre al BOP de Tarragona.  ” 
 
 
 
ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA 
 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquesta ordenança té per objecte la creació i la regulació del registre electrònic de l’Ajuntament de 
Tortosa per a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i comunicacions corresponents a 
serveis, procediments i tràmits de la seva competència. 
 
Article 2. Àmbit d'aplicació 
 
2.1. Aquesta ordenança s'aplica: 
 
a) A l’Ajuntament de Tortosa. 
b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de l’Ajuntament de 

Tortosa que estiguin prèviament adherits mitjançant conveni.  
c) Als ciutadans i ciutadanes i empreses, entenent com a tal les persones físiques i jurídiques de dret 

privat, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l’Ajuntament de Tortosa i, en el 
seu cas, amb la resta d'entitats referides a l'apartat b) anterior.  

d) A altres administracions o entitats públiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves 
relacions amb l’Ajuntament de Tortosa i, en el seu cas, amb la resta d'entitats referides a l'apartat 
b) anterior.  

 
2.2. La presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic 
tindrà caràcter voluntari per a les persones interessades llevat dels supòsits previstos a l’apartat 
següent.  
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2.3. Per ordenança, l’Ajuntament de Tortosa podrà establir l’obligatorietat de presentació o remissió de 
sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic en els termes legalment establerts.  
 
2.4. L’Ajuntament de Tortosa estableix el registre electrònic com mitjà preferent per a la recepció o 
sortida de sol·licituds, comunicacions i escrits provinents d'altres administracions o entitats públiques, i 
d'acord amb les condicions que es determinin per a cada cas. 
 
Article 3. Naturalesa del registre electrònic  
 
El registre electrònic es configura tècnicament com un accés electrònic al registre general de 
l’Ajuntament de Tortosa i s’integrarà en aquest a tots els efectes. Tanmateix, els documents lliurats en 
format no electrònic poden ésser digitalitzats pel mateix registre. 
 
Article 4. Gestió i manteniment del registre  
 
La gestió del registre electrònic és competència del Servei d’Atenció a la Ciutadania, i el servei de 
Sistemes d’Informació serà responsable de la seva disponibilitat i seguretat. 
 
l’Ajuntament de Tortosa no és responsable de l’ús fraudulent que els usuaris realitzin del registre 
electrònic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de custòdia dels elements necessaris 
per a la seva autenticació, l’establiment d’una connexió segura i la utilització de signatura electrònica, 
així com les conseqüències que puguin derivar-se del seu ús incorrecte o negligent.  
 
Article 5. Accés al registre electrònic  
 
5.1. L'accés al registre electrònic es farà a través de la Seu Electrònica municipal 
https://www.seu.cat/tortosa  
 
5.2. Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del registre electrònic són els 
que es troben publicats a la Seu Electrònica.  
 
5.3. El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per causes tècniques i durant el 
temps imprescindible. La interrupció s’avisarà als usuaris potencials, a la seu electrònica, amb la 
màxima antelació possible. En els casos d’interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, 
s’anunciarà als usuaris la incidència i la seva durada . Com a conseqüència de la interrupció del servei 
per causes tècniques s’informarà a la seu electrònica, si s’escau, de les corresponents ampliacions de 
terminis. En cap cas l’Ajuntament de Tortosa es farà responsable de les conseqüències derivades de la 
interrupció del servei del registre electrònic per causes tècniques. 
 
Article 6. Documentació admissible:  
 
6.1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits de 
l’Ajuntament de Tortosa en l’àmbit de les seves competències i especificats a la seu electrònica.  
 
6.2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigit a l’Ajuntament de Tortosa que compleixi els 
estàndards de format i els requisits de seguretat exigits i publicats a la seu electrònica. Serà obligatori 
l’ús dels documents electrònics normalitzats en aquells serveis, procediments i tràmits per als quals se 
n’hagin definit i publicitat a la seu electrònica, considerant-se com a no presentat qualsevol altre 
format.  
 
6.3. Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques amb les quals 
l’Ajuntament de Tortosa hagi subscrit un conveni de col·laboració per admetre les sol·licituds, escrits i 
comunicacions adreçats a aquestes administracions.  
 
6.4. En el cas que el procediment, servei o tràmit ho prevegi, es poden efectuar comprovacions 
automàtiques de format i estructura de la informació aportada en els documents electrònics 
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normalitzats, de forma prèvia a la presentació en el registre. Així mateix es podran oferir formularis 
complimentats, en tot o en part, amb les dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a 
altres administracions, amb la finalitat que l’interessat verifiqui la informació, la modifiqui o la 
complimenti amb observança plena a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (LOPD).  
 
6.5. Per iniciativa dels interessats o a sol·licitud de l’Ajuntament de Tortosa, podrà presentar-se 
electrònicament documentació annexa a la sol·licitud, escrit o comunicació sempre que es compleixin 
els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits, els quals es faran públics a la seu 
electrònica. El registre generarà un rebut acreditatiu de l’entrega d’aquests documents, el qual 
garanteix la integritat i el no repudi de la documentació presentada. Quan la presentació de la 
documentació complementària es faci amb posterioritat a la de la sol·licitud, escrit o comunicació al 
qual acompanyi, l’interessat haurà d’indicar el número d’entrada del rebut acreditatiu de presentació al 
registre electrònic.  
 
Article 7. Acreditació de la identitat  
 
En la seu electrònica d’accés al registre figura la informació relativa als mitjans d'identificació i 
signatura electrònica admesos en relació als serveis, procediments i tràmits corresponents segons la 
normativa vigent. 
 
Article 8. Còmput de terminis  
 
8.1. El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions les vint-i-quatre 
hores del dia tots els dies de l’any, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques 
de les quals s’informarà en la pròpia seu electrònica.  
 
8.2 La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer dia 
hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. En cap cas la 
presentació electrònica de documents comportarà la modificació dels terminis establerts legalment.  
 
8.3. Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els així declarats per a tot el territori 
estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya i per al municipi de Tortosa. En l’adreça electrònica d’accés 
al registre es trobarà la informació detallada del calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de 
terminis.  
 
8.4. El registre electrònic es regeix per la data i hora oficial, amb les mesures de seguretat necessàries 
per garantir la seva integritat i exactitud.  
 
Article 9. Assentaments  
 
9.1. Els assentaments s'anoten respectant l'ordre temporal de recepció o sortida de sol·licituds, 
comunicacions i escrits, indicant la data i l'hora de la recepció o sortida.  
 
9.2. En cada assentament que es practiqui es deixarà constància d'un número epígraf expressiu de la 
seva naturalesa, data i hora d'entrada o sortida, identificació del remitent i destinatari i, si escau, data 
dels documents i referència al contingut de les comunicacions o escrits que es registren, així com les 
evidències electròniques corresponents.  
 
9.3. Els llibres de registre d'entrada i sortida, quedaran emmagatzemats electrònicament amb totes les 
garanties d'integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de la informació.  
 
Article 10. Justificant de recepció  
 
10.1. El registre emetrà un rebut consistent en una còpia autenticada, mitjançant signatura electrònica 
avançada, de l’escrit, sol·licitud o comunicació presentada que inclourà la data i l’hora de presentació i 
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el número de registre d’entrada. Aquest acusament de rebuda podrà ser imprès o arxivat 
informàticament per la persona interessada, tenint el valor de rebut acreditatiu de la presentació als 
efectes del que es disposa als articles 35.c, 38.5 i 70.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. La no recepció del rebut acreditatiu de 
presentació o la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència de la transmissió, suposarà que 
no s’ha produït el corresponent assentament al registre i que la presentació haurà d’intentar-se 
novament.  
 
10.2. En cap cas, el registre electrònic de l’Ajuntament de Tortosa realitzarà funcions d’expedició 
individualitzada de còpies segellades o compulsades dels documents que es transmetin juntament amb 
la sol·licitud, escrit o comunicació.  
 
Article 11. Protecció de dades personals  
 
El funcionament del registre electrònic es portarà a terme de conformitat amb la normativa vigent sobre 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
Article 12. Incorporació de tràmits, aprovació de formularis normalitzats i caràcter obligatori del registre  
 
La incorporació de tràmits, l'aprovació de formularis normalitzats i el caràcter obligatori del registre 
electrònic de determinades persones interessades s'aproven mitjançant resolució de l’Alcaldia i es 
publiquen al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica.  
 
Disposició addicional primera  
 
Correspon a l’Alcalde l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament que siguin 
necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter puntual, derivades de canvis 
tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquesta ordenança. 
 
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització d'acord 
amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.  
 
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, funcionament i 
procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple, en aplicació del vigent procediment 
legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.  
 
Disposició addicional 
 
1. El registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) es 
considera un registre electrònic dels previstos a la lletra a) del punt 2 de l’article 24 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, habilitat per a la recepció i tramesa 
de les sol·licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta d’administracions públiques 
adherides a l’EACAT i les anotacions corresponents als serveis d’administració electrònica, que el 
Consorci AOC o altres ens supramunicipals prestin a aquesta corporació.  

2. Les previsions del paràgraf primer seran d’aplicació mentre no es puguin efectuar aquests 
assentaments directament en el registre general electrònic creat en aquesta ordenança. Quan això sigui 
possible aquest registre tindrà funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació 24x7 dels serveis 
previstos, en cas de problemes tècnics que puguin afectar al registre general. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entra en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat en el Butlletí oficial de 
la província l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre.”  
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Una vegada aprovada 
aquesta Ordenança reguladora, entrarem a treballar en un registre electrònic propi de l’Ajuntament de 
Tortosa. Ara ho fem com un annex del AOCAT propi de la Generalitat. És un tema també de tràmit. 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE PREUS 
DELS SERVEIS DEL VIVER D’EMPRESES, PRESTATS PER TORTOSA INNOVA, SL. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 “ Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de la modificació de les tarifes de preus per la prestació de 
serveis del viver d’empreses, prestats per Tortosa Innova, SL, societat mercantil quin capital social 
pertany íntegrament a aquest Ajuntament. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió 
de data 28 de gener de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació la tarifa de preus per la prestació de serveis del viver d’empreses per 
part de Tortosa Innova, SL, la qual es detalla a l’annex del present acord. 
 
Segon - Publicar la tarifa objecte del present acord al BOPT.  
 
Tercer - Donar compte del present acord a Tortosa Innova, SL 
 
 

 
TARIFA DE PREUS DE TORTOSA INNOVA SL 

 
Preus dels serveis del viver d'empreses de Tortosa 

 

 
 
1 - Tarifa ordinària per naus i despatxos 
 
 

Descripció 
  

Planta m2(aprox.) 
Preu base 
€ / mes 

Preu modalitat Viver 
d'empreses 1r any 

€ / mes 

Preu modalitat Viver 
d'empreses 2n any 

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

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

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

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

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



                                   

 
-  Pàg. 12 / 77 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
* Despatx reservat per espai de primera estada. 
 
A aquests preus se'ls haurà d'afegir l'IVA que correspongui. 
A la signatura del contracte es farà efectiu un dipòsit de 2 mesos del preu base del servei. 
 
2 - Tarifa especial per naus i despatxos 
 
Aquesta tarifa s'aplicarà als usuaris que compleixen alguna de les següents condicions: 
a) Empresa de nova creació per aturats de llarga durada. 
b) Empreses industrials i turístiques. 
c) Viveristes amb treballadors per compte aliè. 
d) Viveristes que els dos primers anys d'estar al viver hagin generat ocupació al territori. 
e) Per l'ocupació de dos espais a dins del viver, s'aplicarà aquesta tarifa al segon espai ocupat. 
f) Viveristes amb actitud manifesta de contribució al creixement de la ciutat. 
 

  Preu modalitat Viver 
d'empreses 1r any 

Preu modalitat Viver 
d'empreses 2n any   Descripció 

Preu base ( € / mes) ( € / mes) 
  Planta m2(aprox.) ( € / mes)     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despatx 7 1-B 21,85 182,25 € 109,35 € 145,80 € 
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Despatx 8 1-B 22,95 191,25 € 114,75 € 153,00 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

PREU / HORA PREU / 3,5h 
(MIGDIA) 

PREU / 7h 
(DIA) € / SETMANA € / MES 

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

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

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

 
 
DOMICILIACIÓ EMPRESARIAL 40 €/mes 

UNITAT DE TREBALL 90 €/mes 

SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET 15 €/mes 

  

 € / unitat 

Fotoc/impressions A4 b/n 0,06 € 

Fotoc/impressions A4 color 0,12 € 

Enviament fax 0,25 € 

Enquadernació (fins 50 fulls) 2,00 € 

 
 
A aquests preus se'ls haurà d'afegir l'IVA que correspongui.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Simplement, afegir una 
bonificació d’un 25% per a determinats casos en les pròpies tarifes de Tortosa Innova. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER GARANTIR EL 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’HEMODINÀMICA LES 24 HORES DEL DIA ELS 365 DIES DE L’ANY A 
L’HOSPITAL JOAN XXII DE TARRAGONA DE MANERA IMMEDIATA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que a l’any 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla director de malalties 
de l’aparell circulatori (malalties cerebrovasculars, cardiovasculars i vasculars perifèriques), eina 
fonamental per planificar els serveis i els recursos sanitaris i avaluar-los de manera sistemàtica i 
periòdica, del que segons el Registre de mortalitat de Catalunya era, els anys 2003/2004, la primera 
causa de mort al nostre país (es desconeixia la xifra de defuncions per infart agut de miocardi).  
 
Atès que tot i que fins aquell moment no es disposaven de dades especifiques sobre la taxa poblacional 
d’incidència mitjana per infart agut de miocardi, si que es tenia informació  que l’infart agut de miocardi 
representava un  39% de les  altes hospitalàries per cardiopaties isquèmiques (no es tenien dades de 
supervivència). I també  es coneixia el nombre d’intervencions coronàries percutànies (angioplàsties 
primàries), procediment terapèutic que cal fer als pacients que han patit un infart de miocardi amb 
elevació del segment ST (IAMEST) per desobstruir l’artèria, i  que l’any 2004 eren de 76 per milió 
d’habitants, molt lluny de la mitjana espanyola de 170 per milió d’habitants.   
 
Atès que seguint les directrius de l’esmentat Pla director i del seu Consell Assessor, l’any 2007, el 
Departament de Salut va posar en marxa el Codi infart, un protocol d'actuacions que va significar reduir 
pràcticament a la meitat el temps de resposta del sistema sanitari i garantir un temps màxim de 120 
minuts entre el diagnòstic d’un SCA i la pràctica de l’angioplàstia primària si és el cas; i en definitiva, per 
tal que el pacient sospitós de tenir un infart rebi les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades, 
en els diferents punts de la xarxa assistencial.  
 
Atès que aquest protocol, que es va anar implementant paulatinament al conjunt del territori fins 2009, 
i  va significar l’obertura de nous serveis d’hemodinàmica a diferents hospitals per a tot el territori de 
Catalunya i un canvi substantiu de caire quantitatiu i qualitatiu en els recursos de transport sanitari que 
presten suport vital avançat per tal que el SEM posi a disposició una unitat de suport vital avançat que 
permet fer un primer diagnòstic mitjançant un electrocardiograma i, en cas de ser necessari, 
l’administració d’un primer tractament que permeti atendre la urgència i estabilitzar el pacient. 
 
Atès que així mateix, tal i com estableix el Pla director de malalties de l’aparell circulatori per acomplir 
els temps de resposta del Codi infart i amb l’objectiu d’incrementar l’índex d’angioplàsties primàries 
fins, com a mínim, la mitjana espanyola, entre altres mesures,  es van incrementar el nombre de llits a 
les unitats coronaries dels hospitals de la xarxa publica i fruit dels estudis de distribució temporals dels 
infarts aguts de miocardi que estableixen que el 85% es  produeixen entre les 8 del mati i les 8 del 
vespre es va preveure un primer desplegament per a tot el territori d’unitats d’hemodinàmica per tal 
d’incrementar el nombre de pacients que eren tractats amb aquest tipus d’intervenció.  
 
Atès que Catalunya ha reduït en un 35% la mortalitat per infart agut de miocardi i segons dades de la 
societat espanyola de cardiologia vam passar de 160 angioplàsties primàries per milió d’habitants  l’any 
2008 a 325 l’any 2010 i  avui aquest tractament ja es rebut pel 96% dels pacients a Catalunya. I  tot i 
que l’any 2012 versus el 2011 Catalunya no va millorar la mortalitat per aquest concepte, segons 
aquesta mateixa font, som la quarta comunitat autònoma amb millor taxa de mortalitat per IAM per 
darrera de Navarra, Balears i Madrid i una de les deu que compta amb un sistema organitzat en xarxa 
pel tractament de l’infart. 
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Atès que avui, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Arnau de Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de 
Girona, compten amb una unitat d’hemodinàmica amb horari d’atenció de 8 h a 20 h. Més enllà 
d’aquest horari, els pacients que un cop estabilitzats requereixen de tractaments més complexos, són 
derivats a Hospitals de Barcelona; tanmateix, els riscos que se’n deriven d’aquest tipus de malalties fan 
convenient la revisió dels serveis disponibles fora de l’àrea de Barcelona, com a mínim, a les ciutats de 
Tarragona, Lleida i Girona. 
 
Atès que per desgràcia, l’Hospital de Tarragona ha estat exemple fa poques setmanes d’aquesta 
necessitat, en donar-se el cas d’un pacient que va ser derivat a l’Hospital de Bellvitge i va morir durant 
el trasllat. Cal tenir present que el Servei d’Hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona és el de 
referència no només per a la població del Camp de Tarragona, sinó també per  la de les Terres de l’Ebre, 
i per tant de gran importància per als casos que requereixen una atenció urgent i en la qual el temps de 
resposta és vital.  
 
Atès que actualment, les dades qualitatives monitoritzades a través de la Central de Resultats de 
l’AQUAS ens permeten dir que la descentralització millora els temps de resposta sense perdre qualitat i 
alhora  demostren que hi ha la massa crítica suficient per a comptar com a mínim a l’Hospital de 
Tarragona amb el Servei d’Hemodinàmica obert les 24 hores. El mateix Departament reconeix que 
l’ampliació horària del 2012 de l’hemodinàmica en aquest hospital va permetre incrementar un 97% el 
nombre de codis activats i tractats i un increment del nombre d’angioplàsties primàries.  
 
Atès que cal tenir present, a més, que a la Regió sanitària del Camp de Tarragona s’activen 
proporcionalment menys codis infarts que a la resta del territori, concretament l’any 2013, 260 codis 
infart, un 8% del total de Catalunya quan s’estima que  aquest percentatge  d'ésser superior al 10%. 
Durant el 2014 més de 80 pacients van ser derivats en horari nocturn des d’aquest hospital, quan les 
dades del propi Departament demostren que el Joan XXIII podria absorbir tota l’activitat amb l’ampliació 
de l’horari les 24 hores: A les regions sanitàries del Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre, el 2010 es 
van activar 201 codis infarts, el 2011 172, el 2012 242 i el primer semestre de 2013 128 (el que 
equivaldria a uns 256 aproximadament per tot l’any), dels quals van ser tractats al Joan XXIII 122 el 
2010 (un 4.2% de tot Catalunya), 96 el 2011 (3.3%), 125 el 2012 (3.9%) i 107 el primer semestre de 
2013 (6.2%), el que suposa uns 214 aproximadament per tot l’any. Per tant, aproximadament un 7,5% 
dels codis infarts activats al Joan XXIII són derivats a Barcelona, xifra perfectament assumible si el 
Servei d’Hemodinàmica donés cobertura les 24 hores al dia. 
 
Atès que durant la legislatura passada, a inicis de l’any 2012, el grup parlamentari Socialista va 
presentar una proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament continuat del servei 
d'hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Doctor Josep Trueta 
de Girona i de nou l’actual legislatura, l’any 2013 el grup parlamentari Socialista va presentar de nou 
una proposta de resolució per tal que el Govern garantís el funcionament del Servei d’Hemodinàmica 
les 24 hores del dia com a mínim a cadascun dels principals hospitals de la xarxa hospitalària 
d’utilització pública de Tarragona, Lleida i Girona. Arrel d’aquesta darrera iniciativa, el Parlament de 
Catalunya, a la Resolució 310/X, va mandatar el Govern a avaluar els resultats del funcionament del 
Servei d’Hemodinàmica dotze hores al dia els set dies de la setmana als hospitals Arnau de Vilanova de 
Lleida, Joan XXIII de Tarragona i Josep Trueta de Girona al llarg del 2013 i el 2014 i, d’acord amb criteris 
científics, d’equitat, de qualitat i de planificació, decidir sobre l’obertura les vint-i-quatre hores d’aquest 
servei en aquests hospitals. 
 
Atès que els darrers dies el Departament de Salut, arrel del decés d’un pacient durant el trasllat de 
l’Hospital Joan XXIII a l’Hospital de Bellvitge, ha anunciat a través d’un comunicat de premsa que “en el 
decurs del primer trimestre del 2015 es farà l’avaluació de l’activitat desenvolupada en les diferents 
unitats d’hemodinàmica durant el 2014 i, en base als resultats, es plantejarà la necessitat de reordenar 
l’oferta horària, tal i com el conseller s’ha compromès”.  
 
Atès que els darrers esdeveniments han posat de manifest que els ciutadans del territori no es poden 
permetre esperar més, que cal ampliar un servei que està donant bons resultats en salut, perquè  la 
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salut i integritat de molts tarragonins en poden dependre. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi de forma immediata el funcionament del 
Servei d’Hemodinàmica les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona de 
manera immediata. 
 
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a intensificar l'activació del Codi Infart per tal de garantir el 
trasllat urgent amb equitat i qualitat a tota la demarcació Tarragona, que inclou la Regió Sanitària de les 
Terres de l’Ebre. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, a l’hora de referir-nos a aquesta moció voldríem fer dos consideracions, una de fons i 
una de procediment. 
 
Començaré primer per la de procediment. Aquesta moció la vam presentar en el Ple del mes passat, 
amb la intenció de que fos debatuda en el plenari del mes de gener per tal que l’Ajuntament es 
posicionés clarament sobre aquest tema davant de la mobilització ciutadana.  
 
Va ser presentada fora de termini, del termini establert en el Reglament orgànic municipal, com a moció 
urgent. I tal i com consta en aquest Reglament, concretament en el seu article 18è, havia d’haver estat 
votada pels membres, tots els regidors i regidores d’aquest plenari per a ser admesa. 
 
Una vegada més, senyor alcalde, li he de dir que vostè va decidir de forma unilateral que aquesta moció 
no fos debatuda, no complint, així, entenc jo, les normes d’aquest Ajuntament. 
 
Per aquesta raó voldria que, si vol, li pot preguntar al senyor secretari si és cert que, tal com indica 
l’article 18è del Reglament orgànic municipal, el Ple pot tractar i votar propostes de resolució que no 
constin el l’ordre del dia per raons d’urgència, i que aquesta urgència sigui apreciada, única i 
exclusivament pel plenari per majoria simple.  
 
Igual que va passar, ja ho sap, que ja li vam dir, amb les autoritzacions de la via pública, vostè, l’alcalde, 
creu que té la potestat de donar i treure permisos i admetre o no mocions dels grups polítics en funció 
de la seva voluntat. I nosaltres creiem que això no funciona així.  
 
En aquest cas, creiem que ho va fer perquè no volien assumir les crítiques al Govern de la Generalitat. 
 
Presentàvem llavors una moció per reclamar que l’Ajuntament es posicionés de forma clara i inequívoca 
per exigir al Govern de la Generalitat que garantís de forma immediata el funcionament del Servei 
d’Hemodinàmica a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.  
 
Des del PSC, consideràvem indignant que una persona que patia un infart morís mentre era traslladada 
a Barcelona perquè la unitat hemodinàmica no funciona totes les hores del dia. I això va succeir fa poc 
més d’un mes i mig. 
 
I el pitjor de tot és que podia haver-se evitat si la unitat d’hemodinàmica del Joan XXIII, l'única de tota la 
província, hagués estat oberta.  
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Com vostès saben el Codi infart és el protocol d'actuació urgent que s'activa davant d’aquesta patologia 
al territori català. 
 
Així, els pacients de la província de Tarragona que pateixen un infart han de ser traslladats a l’Hospital 
de Bellvitge quan la unitat d’hemodinàmica del Joan XXIII està tancada. 
 
A pesar de les demandes de pacients i sindicats per mantenir actiu el servei 24 hores, a Tarragona això 
encara no funciona així. 
  
Més enllà d’aquest horari, els pacients que un cop estabilitzats requereixen de tractaments més 
complexos, són derivats a Barcelona. Consideràvem que aquesta atenció sanitària urgent és 
completament insuficient. 
 
Durant el 2014, més de 80 pacients van ser derivats en horari nocturn des de l’Hospital Joan XXIII a 
Barcelona, malgrat que les dades del propi Departament de Salut demostren que l’Hospital podia 
absorbir tota l’activitat amb l’ampliació de l’horari les 24 hores. 
 
I no podem oblidar que l’Hospital Joan XXIII de Tarragona és el de referència no només per a la població 
del Camp de Tarragona, sinó també per la de les Terres de l’Ebre i, per tant, de gran importància per als 
casos que requereixen una atenció urgent i en la qual el temps de resposta és vital.  
 
Com ja hem dit, aquesta manca de mitjans havia estat denunciada de forma reiterada per metges, 
sindicats, mitjans de comunicació, usuaris. I, de fet, durant la legislatura passada, als inicis del 2012, el 
grup parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya va presentar una proposta de resolució per 
garantir el funcionament continuat del servei. Una proposta que va ser reiterada a l’any 2013. 
Malauradament no ens van fer cas.  
 
Els darrers dies el Departament de Salut, arrel de la mort d’aquest pacient ha anunciat a partit del 16 
de febrer la unitat obrirà 24 hores. Una bona noticia que celebrem però, malauradament, per a 
nosaltres arriba tard.  
 
Per què, què passarà des d’avui fins al dia 16. Ens poden garantir que no hi hauran més víctimes?  
 
Els darrers esdeveniments han posat de manifest que els ciutadans del territori no es poden permetre 
esperar més. Des del PSC de Tortosa exigim l'obertura immediata i permanent de les instal·lacions, ja 
que aquesta situació dramàtica es pot repetir en qualsevol moment. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Casanova, si em permet, li faré un 
comentari al senyor Roig perquè no va digué sentir el que vam dir en la Junta de Portaveus anterior, ni 
en les altres, ni en les altres. 
 
Miri, senyor Roig, vostè pot fer tota la demagògia política que cregui convenient, la pot fer, això ja li 
contestarà la senyora Roigé. Però vostè no és especial, vostè no està cridat de forma especial. Vostè és 
com la resta de portaveus de l’Ajuntament de Tortosa. I a l’Ajuntament de Tortosa, mentre jo he sigut 
alcalde, sempre, això no ho poden dir tots els alcaldes, pregunti, si en coneix algun d’exalcalde; mentre 
jo he sigut alcalde, totes les mocions que han entrat en termini, siguin de grups polítics o siguin mocions 
populars, s’han incorporat al Ple. Això és una novetat perquè abans no passava. Sí que de forma 
arbitrària algú decidia si es presentaven o no es presentaven mocions. 
 
Vostè ho ha intentat 3 o 4 vegades. I jo, en Junta de Portaveus, i tots els portaveus hem ratificat el 
mateix: no s’admeten mocions una vegada convocat l’ordre del dia. Si vostès, en Junta de Portaveus 
acorden que és una altra la metodologia, jo com si la volen presentar el mateix dia.  
 
Vostè hagués pogut fer una pregunta al respecte, al Ple passat. No la va fer, perquè les preguntes 
“l’assunten”. No en fa de preguntes. Fa moltes mocions però no fa preguntes. 
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Per tant, vostè no és especial, senyor Roig. Vostè té el mateix tracte que tots els regidors d’aquest 
Ajuntament. Algun portaveu, quan això va sorgir, posteriorment també hagués pogut presentar-ho, 
hagués pogut tenir la iniciativa, però la resta de portaveus mantenen la norma que vostè reiteradament 
incompleix, no és ni la primera ni, suposo, serà l’última vegada que s’espera a que s’hagi girat l’ordre 
del dia per presentar una moció.  
 
I per què ho fa? Doncs, vull pensar que ho fa, simplement, per crear una polèmica absolutament estèril. 
I per intentar donar una visió de.... Si vostès en Junta de Portaveus em diuen: es poden presentar 
mocions fins 1 minut abans de començar el Ple, jo no en tinc cap d’inconvenient, però acordem-ho en 
Junta de Portaveus. I vostè tindrà les mateixes oportunitats que la resta de portaveus. 
 
Ara, si vostè es pensa que està cridat a ser més portaveu o tenir més drets que la resta de portaveus 
dels grups municipals, doncs digui-ho. Però home, el seu grup polític, precisament, de lliçons del que 
s’incorpora al Ple o no, no en pot donar moltes. Bé, jo diria que no en pot donar gens. Perquè vam tenir 
una reunió en Junta de Portaveus respecte un tema la setmana passada i els hi vaig dir que 
obligatòriament les mocions populars s’haurien de portar al Ple. Perquè això no havia passat sempre, 
senyor Roig, i es deixaven per a un altre Ple o per a un altre Ple. 
 
Vostè presenta les mocions fora de l’ordre del dia. I les presenta a consciència o no a consciència. Però 
si vostè ho pot fer, hem de reunir-nos en Junta de Portaveus i que ho faci qualsevol altre portaveu, 
perquè vostè no és especial. Vostè té tres regidors, els altres en tenen dos o un, però no és més 
especial que els altres i, per tant, no és un tema que admetin.  
 
Si en Junta de Portaveus, cosa que avui no ha tret, podien haver-ho tret –l’altre dia ho vam traure i tots 
vam acordar de seguir amb el procediment que s’ha seguit sempre–, però si en Junta de Portaveus 
vostès en diuen: es poden presentar mocions fins el dia abans, fins el dia abans; fins el minut abans, 
fins el minut abans. Si no em guanyaran, si no em guanyaran. Poden, escolti, estic disposat a acceptar-
ho tot.  
 
Ara, venir aquí i dir que s’ha fet una utilització arbitrària de... no, senyor Roig. La utilització arbitrària la 
fa vostè o la pretén fer vostè. Més enllà de que s’ha de necessitar valor per presentar, precisament 
vostès, aquesta moció. Però en tot cas, això ja li contestarà en el seu torn la portaveu del grup de 
Convergència i Unió. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, com deia 
el senyor Roig, les últimes notícies que nosaltres tenim al respecte és que la Generalitat ja ha confirmat 
que el dia 16 de febrer ja es posarà en marxa el Servei d’Hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona, les 24 hores al dia durant els 365 dies de l’any. 
 
Per tant, aquesta moció arriba molts mesos tard, al menys aquí a l’Ajuntament de Tortosa. I no va al 
fons del problema. La moció pensem que hauria de preguntar qui són els responsables d’haver arribat a 
aquesta situació i per quins motius. 
 
Em permetrà el senyor Roig que li doni un parell de dades i, d’aquesta manera, els ciutadans podran 
tenir millor opinió al respecte. 
 
La primera és que, a l’any 2010, el Govern Socialista del senyor Zapatero va ser quan es va produir la 
més greu retallada social de tota la història de la democràcia espanyola fins aquell moment.  
 
Segon. L’any 2010, amb el Govern Socialista del senyor Zapatero, es va produir l’augment dels impostos 
més gran de tota la història de la democràcia espanyola fins aquell moment.  
 
A més a més, també volem recordar que, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, tots els governs que 
hem patit durant els últims 5 anys no han fet altra cosa que continuar retallant en salut i en educació. A 
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partir d’aquí, que els ciutadans opinin i tinguin la seva pròpia, en fi, la seva pròpia resposta al respecte. 
 
Per tot això que hem dit i perquè pensem que aquesta moció està fora de temps i fora de lloc, i perquè 
tampoc no veiem clar que sigui el Partit Socialista, precisament, el qui vingui aquí a reclamar-ho, 
nosaltres ens abstindrem. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidors, senyors regidors, bé, senyor 
Roig, la moció arriba tard, arriba tard, ja s’ha dit fa un moment. 
 
I arriba tard, i ho dic no pel motiu que vostè ha exposat aquí sinó per un altre motiu, ho sento de veritat. 
Llàstima de temps dedicat a copiar la moció que es va presentar pel Partit Popular, pel Partit Socialista 
de Catalunya, per Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona el 
proppassat 19 de gener d’aquest any, envers el mateix tema i que va ser aprovada, per cert, per 
unanimitat de tots els partits. 
 
En efecte, segons ha anunciat, les unitats d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, que hi 
ha que recordar que és Hospital de referència per a nosaltres, per a les Terres de l’Ebre, començaran a 
funcionar a partir del proper 16 de febrer, començarà a funcionar les 24 hores del dia, que és el que es 
demanar, ja que actualment aquest servei sols obri de 8 del matí a 8 del vespre. I fora d’aquest horari 
els pacients “infartats” i que necessiten d’una actuació quirúrgica, una angioplàstia primària es deriven 
a Barcelona i això, gràcies a Déu, pareix que s’ha acabat. 
 
L’ampliació horària suposarà una inversió de 2 milions d’euros, comptant també amb l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida i amb el Josep Trueta de Girona, permetent passar, en el cas del Joan XXIII de 
Tarragona, de 180 angioplàsties del 2014 a una previsió de 230 al 2015. D’això ens felicitem tots, 
evidentment.  
 
El Codi infart, que vostè cita aquí, que és el protocol d’actuació urgent que s’activa davant aquesta 
patologia al territori català, reconeix 10 centres de referència a Catalunya per tractar aquesta malaltia 
cardíaca. No obstant això, només 6, tots a l’àrea metropolitana de Barcelona, tenen la unitat 
d’hemodinàmica operativa de forma permanent. 
 
La limitació en l’horari de funcionament d’aquest serveis, on es practiquen operacions quan una artèria 
s’obstrueix completament, va obligar a derivar als centres de Barcelona, aproximadament, el 25% del 
infartats registrats entre gener i setembre de l’any passat de les 3 regions sanitàries: Lleida, Tarragona i 
Girona. 
 
A bon segur que la mesura s’hagués pogut adoptar abans, estalviant moltes coses, i algunes d’elles 
importantíssimes. Ho dic perquè, a tall d’exemple, el Partit Popular de Tarragona va presentar una 
moció al 2013 en aquest sentit, que també va ser aprovada per unanimitat de tots els partits al 
consistori al Ple de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
I després es va aprovar al 2013, què?, què passa? Política, com sempre? O gestió? 
 
La mesura s’hagués tingut que prendre abans que la pressió social produïda per la ciutadania, encara 
que hi ha qui diu que això no és així, que no és el motiu fonamental, però nosaltres creiem que sí, 
obligués als polítics a actuar. 
 
Per altra part, i segur que massa crítiques a banda, es tindria que lluitar per a que, d’alguna manera, les 
Terres de l’Ebre, concretament Tortosa, estiguin millor servides que ara, ja que ens agradi o no, els 
nostres malalts tenen que anar a Tarragona per tenir un tractament adequat, qualsevol. 
 
Hi ha molts exemples en molts àmbits territorials i en molts temes, les bases crítiques són un argument 
poc ficat en valor, però les Terres de l’Ebre ja sabem qui som i quin valor tenim per a la resta de 
Catalunya i, per tant, se’ns aplicarà el concepte de massa crítica per no donar-nos aquests serveis 
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sanitaris, que també necessitem com la resta del país català. 
 
Dit això, no obstant, ens pareix correcta la moció i, per tant, la votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, des del el nostre grup 
municipal, Iniciativa Entesa per Tortosa, considerem que aquest servei d’hemodinàmica és important 
que estigui obert les 24 hores a l’Hospital de Tarragona perquè, tal i com s’ha dit aquí, afecta també a 
les Terres de l’Ebre per a totes aquelles persones que puguin patir un infart i que, per tant, tinguin un 
servei obert les 24 hores a un hospital a menys de 80 quilòmetres. 
 
Però, també com s’ha dit aquí per diferents portaveus, pensem que aquesta moció ja està fora de 
temps, arriba una mica tard perquè el Govern de la Generalitat ja ha anunciat que obrirà, finalment, el 
servei d’hemodinàmica les 24 hores a l’Hospital de Tarragona i també a l’Hospital de Lleida i a l’Hospital 
de Girona i, per tant, acabarà cobrint tot el territori català. 
 
També volem fer una reflexió, i és que precisament el Govern de Catalunya ha reaccionat tard també i, 
malauradament, segurament la mort d’aquest pacient ha sigut el que finalment ha fet actuar al Govern 
de la Generalitat. Perquè també s’ha de dir, i és cert, que han hagut moltes iniciatives de diferents 
partits polítics, de grups parlamentaris durant tots aquests anys, reclamant que s’obrís aquest servei i 
que, de manera reiterada, el Govern de Convergència i Unió de la Generalitat hi votava en contra. I, 
finalment, ara ha reaccionat. 
 
També, més enllà de les diferents iniciatives del partits polítics, s’ha de, també, reconèixer el paper que 
han tingut les diferents plataformes en defensa de la sanitat, els sindicats, les diferents mobilitzacions 
que durant tots aquests anys reclamaven, entre altres, aquesta obertura de 24 hores d’aquest serveis 
d’hemodinàmica. 
 
Però, tal i com els hi diem, entenem que aquesta moció ara ja arriba tard al nostre Ajuntament, perquè 
és un servei que ja s’ha anunciat que es donarà. Nosaltres, com a grup que defensem la sanitat pública, 
no podem votar en contra i, per tant, votarem favorablement, però insistint en que arriba tard aquesta 
moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companys, bona tarde 
a tothom.  
 
Bé, un servei d’hemodinàmica no assegura al 100% de que una persona que tingui un determinat tipus 
d’infart se salvi, perquè això és una cosa que ha de quedar clara i que nosaltres ho tenim clar i potser 
també la gent que ens pugui escoltar o veure ho ha de tenir present. 
 
No obstant, ja tens moltíssimes més probabilitats de que, si tens aquest determinat tipus d’infart, se 
desobstrueixi l’artèria que s’ha embussat al 100% i puguis, al recanalitzar, que et torni a passar la sang 
per aquesta artèria coronària, o sigui, de la paret del cor, t’arribi sang fins a tot arreu de la paret del cor i 
que aquesta persona pugui tenir una qualitat de vida i superar aquest “event” cardiovascular.  
 
Com funciona això? Això funciona en el moment en que qualsevol persona te un símptoma que sigui 
compatible en que algú pugui tenir un infart ha d’avisar, com és obvi, al seu servei sanitari, sigui el que 
sigui on li prestin, a un hospital, a l’atenció primària, a urgències de l’hospital, urgència d’atenció 
primària i, en aquell moment, es fa un electrocardiograma –o s’hauria de fer– i s’ha d’avisar si té aquest 
electrocardiograma unes característiques especials d’un tipus especial d’infart, no de tots, s’ha d’avisar 
i ficar en marxa el que és el “Codi IAM”, que és l’infart agut de miocardi. I llavors, és el Servei 
d’Emergències Mèdiques de Catalunya que es fa càrrec ja d’aquell pacient i el trasllada al centre més a 
prop, en aquest cas a Tarragona. 
 
Per tant, pensem que si això ho tinguéssim també aquí a l’Hospital Verge de la Cinta, tindríem 
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possibilitats, perquè el temps compta, d’arribar més prompte. 
 
Per tant, dit tot això, i sabem que el dia 16 s’ha anunciat que s’obri el Servei d’Hemodinàmica les 24 
hores del dia de tots els dies, falten 14 dies però, tot i així, el nostre grup, Esquerra Republicana de 
Catalunya de Tortosa, dóna suport a aquesta moció encara que sigui per 14 dies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc li 
demanaria al senyor Roig que retirés aquesta moció perquè no té cap tipus de sentit, li han dit tots els 
portaveus i també li ha dit l’alcalde. Entenc que –no em mira– li demanaria si em podria contestar, 
suposo que no la vol retirar i la vol mantenir. D’acord. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: No. Nosaltres la mantenim. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació segueix amb el seu torn la paraula la senyora Roigé: D’acord. 
 
Tenint present que vostès mantenen aquesta moció i que, per tant, no la retiren, això demostra, en 
primer lloc, que no tenen gens de memòria i que, a més a més, crec que els falta bastanta vergonya al 
presentar aquesta moció a dia d’avui i, a més a més, després del que han explicat i tal i com ho ha 
explicat vostè, senyor Roig, perquè n’ha dit de molt grosses. I, a més a més, ha oblidat pel camí moltes 
coses que crec que hauria de recordar però, en tot cas, ja ho recordaré jo. 
 
Perquè aquesta persona que malauradament va morir, ho lamentem moltíssim des d’aquí, els tècnics 
diuen també que no va ser conseqüència de que servei estigués en aquell moment obert o no obert. 
Però bé, en tot cas, això tampoc és el que avui ens és objecte, però jo crec que parlar tal i com ha parlat 
d’aquesta persona i de les conseqüències que va tenir, jo crec que això tampoc tocava avui i, a més a 
més, ho considero molt lamentable. 
 
I, a més a més, també li faig saber i també li avanço, perquè segurament no ho sap i, a més a més, com 
vostè vol fer entendre que la sanitat catalana es tan..., va tan malament i es tan desastre, dir-li que, 
encara que potser no vulgui, l’índex de mortalitat en el cas d’infarts és dels més baixos d’Europa al 
nostra país. Estem per baix de Suècia i de Dinamarca, per tant, tan malament no es deuen fer les coses 
al nostre país i, per tant, una defensa ferma de la sanitat catalana i de com funcionen els protocols en 
el cas d’infart. 
 
A banda d’això, també li voldria fer una petita memòria perquè, clar, vostè no ha explicat com estava el 
Servei d’Hemodinàmica de Tarragona. Expliqui-ho. Expliqui com estava el Servei d’Hemodinàmica de 
Tarragona. 
 
El Servei d’Hemodinàmica de Tarragona, quan governava el Partit Socialista i quan hi havia recursos i es 
gastava per a tot i tot –i vostè en sap molt d’això– en aquell moment només s’obria de 8 del matí a 5 de 
la tarde, i cinc dies a la setmana, i ja està. Ni dissabtes, ni diumenges, i a partir de les 5 de la tarde si 
tenies un infart, doncs mala sort. En aquell moment no importava això dels infarts al Partit Socialista. La 
senyora Geli en aquell moment, avui ja no és del Partit Socialista, ja els ha abandonat però, en tot cas, 
no devia ser una prioritat per al Partit Socialista en aquell moment. 
 
Va ser un Govern tan pervers en temes de salut com el de Govern de Convergència i Unió quan l’any 
2012 va ampliar el servei de 8 del matí a 8 de la tarde –12 hores seguides–, els 7 dies de la setmana i 
previsió, ja ho va anunciar en el seu moment, d’anar-se implementant el servei fins arribar a les 24 
hores tots els dies de la setmana, que és com es portarà a terme aquest 2015 en pocs dies. 
 
Per tant, llavors no devia ser important per a vostès. Fa 2 anys no devia ser important. Fa 2 anys no ens 
va presentar cap moció preguntant per què s’estava prestant això, per què es feia d’aquestes manares. 
Perquè ho havien impulsat vostès, perquè vostès consideraven que a partir de les 5 de la tarde no hi 
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havia cap necessitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. 
 
Per tant, una mica de memòria i una mica de saber on estàvem. I, per tant, considero que una cosa tan 
greu com una mort i una cosa tan greu com unes persones que puguin arribar a partir un infart no ha 
de ser objecte ni d’una moció, ni de tractament, com ha fet vostè amb els seus arguments i, a més a 
més, oblidant que quan vostès governaven i hi havia recursos –perquè hi havia molts més recursos que 
no ara–, llavors a les 5 de la tarde es tancava el servei. 
 
Per tant, evidentment, no comptarà amb el nostre suport, perquè ja és un tema resolt pel Govern i no 
com abans, que no estava resolt de cap manera. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, només per puntualitzar, senyor alcalde, vostè ha dit: tres o quatre mocions fora de temps. No. 
Dos. I li diré quines són: el dia 22 de setembre, en el plenari en que vostè va convocar un Ple 
extraordinari per debatre una moció sobre el 9N, nosaltres vam presentar una moció contra-proposta 
per a que es pogués debatre en el mateix plenari. Vostè en aquell moment va creure oportú que no 
s’inclouria i, evidentment, al Ple posterior –que s’havia d’incloure– vaig retirar-la perquè entenia que no 
tenia sentit. 
 
Això ara ho fet igualment el dia 12, per això també em refereixo al senyor Dalmau, el dia 12 de gener 
presentem una moció degut a la pressió ciutadana i clam ciutadà que hi havia. El 12 de gener nosaltres 
vam preparar la moció i la vam presentar. Per tant, deu ser, senyor Dalmau, que de Tarragona se l’han 
copiat de Tortosa, perquè la vam presentar per al Ple del dia 19 de gener, i nosaltres ja l’havíem fet i 
presentada aquella mateixa setmana. Per tant, que quedi clar això. 
 
Dos. En quant  al compliment del ROM. Fem, complim-lo i, sinó, canviem-lo. Si el ROM diu el que diu, 
complim i ja està. Si el ROM diu el que diu, complim-lo i ja està. Que és un ROM que està, diguéssim, 
molt antiquat, que potser s’hauria de revisar? Revisem-lo, cap problema. 
 
En quant a precs i preguntes. No tinc cap temor en fer-li precs i preguntes. I vostè, vostè em dir, diu: si 
vol, féssiu desprès a precs i preguntes. Jo no tinc perquè. Si vostè volia que en aquell moment ho fes, jo 
potser no ho volia i he mantingut la moció, perquè no és que l’hagi presentat ara, vaig presentar el dia 
12 de gener aquesta moció. I en aquell moment era motiu de debat. Com molts portaveus han dit aquí, 
ara ja no és motiu, però en aquell moment era motiu de debat, el dia 12 e gener. Perquè en aquell 
moment, el Govern havia dit que intentaria arreglar-ho, que miraria, que es prendria unes setmanes i, 
per tant, era, al nostre entendre, al nostre grup, per això l’hem mantingut, era motiu de debat. 
 
Però, en qualsevol cas, deixant aquest tema procedimental a banda, memòria tota, senyora Roigé, 
memòria tota, memòria tota.  
 
Evidentment que tothom lamentem la mort d’aquest senyor. Evidentment que els professionals que hi 
ha al càrrec dels serveis d’hemodinàmica excel·lents i del millor que hi ha. Però també he de dir que 
aquesta famosa consellera, que vostè ha dit que ens ha abandonat i que quan convé vostè critica i que 
quan convé es fa amiga d’ella i tal, és la que va crear aquests serveis a cadascun dels hospitals de 
referència a les províncies de Lleida, Tarragona i Girona. És la que va crear el Codi infart, perquè abans 
no hi ha via res, abans no hi havia res, eh, abans no hi havia res.  
 
I es va crear amb la voluntat de crear un nou Servei d’Hemodinàmica, com he dit, a les capitals de 
província. I Tortosa –Terres de l’Ebre– referent al Joan XXII, d’acord, i a partir d’aquí en previsió 
d’ampliació d’horaris progressivament. 
 
Vostès, al 2010 van fer unes ampliacions d’horaris i el nostre partit, per mig d’iniciatives 
parlamentàries, ja fa anys que està demanant-los que s’ampliés. Això és així. I això és així i és la 
memòria que vull recordar-li a vostè. 
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Per tant, a partir d’aquí, per això he mantingut la moció, perquè entenc que si l’haguéssim debatut en el 
Ple del mes de gener, ara no estaríem aquí dient totes aquestes coses. Per tant, entenem, celebrem 
que, tard però, que el Govern ho hagi fet i esperem que d’aquí al dia 16 no tinguéssim cap incidència 
greu. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Li he de tornar a insistir, perquè 
ha degut tenir un tema de..., té un problema de relació amb els portaveus, senyor Roig. Vostè ho va 
plantejar en Junta de Portaveus i jo ho vaig dir –i tots van estar d’acord– en que no es tractés al Ple. 
 
Si els portaveus acordem que es poden presentar mocions fins 1 minut abans, vostè tindrà les mateixes 
oportunitats que tindran la resta de portaveus. I tots sabrem que es poden presentar mocions quan es 
vulgui.  
 
Però no és un tema que jo vaig decidir. I jo vaig decidir, perquè és el que hem fet sempre i és el que 
venim aplicant sempre. Vostè ho va plantejar a la Junta de Portaveus, vostè. I jo vaig dir el criteri i tots 
van estar d’acord en que no es discutís. No és una qüestió meva, és una qüestió que en tenia 5 de 
portaveus en mateixa direcció, i vostè era l’únic que anava a contracorrent. 
 
Per tant, qui té el problema procedimental, senyor Roig, és vostè. I últimament se n’hi ajunten molts de 
problemes procedimentals. Per tant, s’ho hauria de fer, com a mínim, una miqueta d’humilitat, s’ho 
hauria de fer mirar. 
 
I, li repeteixo, vostè avui no ha portat un canvi de criteri a la Junta de Portaveus. Jo, el que vostè no fa, 
ho faré jo, li prendré la iniciativa. A la pròxima Junta de Portaveus jo plantejaré si hem de canviar les 
regles de joc. I si tots acordem que hem de canviar les regles del joc, les canviarem. Si no en tinc cap 
d’inconvenient.  
 
I jo li vaig dir: si tan urgent és o si creu que s’ha de fer debat, pregunti-ho. Vostè no ho va preguntar, no 
pregunta res. Bé, vostè sabrà per què no pregunta, però no ho va preguntar.  
 
Tenia el torn de precs i preguntes, com tenen tots els portaveus, perquè vostè no és un portaveu 
especial. Vostè és un portaveu més, com la senyora Roigé, com el senyor Monclús, com el senyor 
Casanova, com el senyor Jordan i com el senyor Dalmau. I simplement això. 
 
I qui té el problema, en tot cas, de relació és vostè, i això és així de senzill.  
 
I si tots els portaveus acordem que, en aquest o qualsevol altre tema, el procedir ha de ser un altre, jo 
ho respectaré. Perquè li torno a repetir: en això no hem guanyaran. Jo no he limitat mai, senyor Roig, el 
número de preguntes. Jo no he limitat mai el número de mocions. Jo no he limitat mai el temps de 
forma unilateral, no ho he fet mai això. Això ho feien altres alcaldes, jo no. 
 
Per tant, si vostès tenen que..., entenen que han de canviar alguna cosa, ho porten a Junta de 
Portaveus i el que acordéssim la majoria, ho acordarem. Si no en tinc cap de problema. Ara, vostè no 
vulgui ser especial, no vulgui anar per lliure, perquè com va per lliure, doncs, llavors li passa el que li 
passa. 
 
En tot cas, no sé si la senyora Roigé li volia comentar alguna cosa. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Només comentar-li que sí, memòria tota. Vostè no. Però, 
en tot cas, fins a les 5 de la tarde, senyor Roig, fins les 5 de la tarde, això va fer la senyora Geli, això va 
fer el Partit Socialista quan governava i quan hi havia recursos. Obrir fins a les 5 de la tarde. 
 
Va ser aquest Govern qui va obrir 12 hores i tots els dies de la setmana. Perquè abans, en dissabte i 
diumenge, no fins a les 5 de la tarde; ni a les 5 de la tarde ni a les 12 del matí.  
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Per tant, aquesta és la memòria que vostè no ha recordat i que no ha dit en cap moment al llarg de la 
seva intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyor alcalde, no continuarem perquè vostè està intentant 
instal·lar ara una visió d’aquestes de que: en tot cas, vostè té problemes. Jo no en tinc cap de problema, 
escolti’m.  
 
Vull dir, ara aquí voldrà vostè que la ciutadania, com mira la tele i això, i dir: vostè té problemes, i 
problemes de procediments i no sé què. Escolti, jo no en tinc cap de problemes amb procediments. 
 
Nosaltres vam presentar una moció el dia 12 perquè enteníem que en aquell moment era vigent. Vostè 
va dir, inclús va dir així: jo no hi veig la urgència. Doncs vostè no veu la urgència, vostè no va voler 
incloure-la. I ja està. I aquí és així, és així. 
 
Ara nosaltres l’hem mantinguda, perquè entenem que és un tema i perquè, li vaig a dir a la senyora 
Roigé, de dir, diu: nosaltres ho hem ampliat a les 24 hores. De moment encara no, senyora Roige, de 
moment encara no, de moment encara, eh. I quan nosaltres vam presentar la moció, era així. I la moció 
no és que l’haguéssim presentat ara de nou per a aquest Ple, és que ve de l’altre Ple del dia 12 de 
gener. 
 
Per tant, està clar que aquest servei que vostès diuen que han fet tan bé, tan bé, tan bé, el va crear qui 
el va crear, el va dotar qui el va dotar i, per tant, ara podem dir que a Catalunya hi ha tot un Servei 
d’Hemodinàmica a les quatre províncies, que funciona i que els professionals tenen tot el nostre 
respecte i, per tant, el Codi infart està salvant vides. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Senyor secretari, la moció que el Partit 
Socialista va presentar fora de termini a l’anterior Ple i que s’ha discutit en aquest Ple queda rebutjada 
al disposar de 8 vots a favor, una abstenció i 12 vots en contra. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; 
i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1). 
 
 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SOL·LICITAR LA 
RECONVERSIÓ DE LA IL·LEGAL MESQUITA DE TORTOSA EN UN ESPAI D’OCI NOCTURN. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Tots som molt conscients, com en moltes ocasions ha recordat al ple municipal el nostre grup polític, 
que les mesquites són centres on es predica el radicalisme islàmic, l’odi a occident, el racisme, la 
violència i la més absoluta falta de respecte als valors occidentals d'igualtat entre persones, pau i 
respecte a les lleis civils i democràtiques.  
 
Hem estat advertits en moltes ocasions per part de totes les forces de seguretat  Mossos, Policia 
Nacional, Guardia Civil -, per part de tots els governs occidentals, inclòs l’espanyol, i per part de tots els 
serveis d’intel·ligència. Catalunya és el més important centre de radicalització i reclutament islàmic en 
tot el sud d’Europa, i molt especialment al sud de Catalunya. Ho hem dit aquí moltes vegades. 
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El mateix Ministre de l’Interior espanyol, el Sr. Fernández Díaz, recordava l’endemà del brutal atemptat 
islàmic a París, que les mesquites són un focus de radicalisme islàmic. 
 
El grup municipal de PxC entén que la mesquita de Tortosa, encara sent una instal·lació il·legal al no 
complir amb la llei catalana de centres de culte que obliga a la insonorització del local - recordem que 
són els propis musulmans els que es queixen del soroll produït per les naus industrials veïnes, a 
instal·lar un cablejat elèctric ignífug o, serveis diferenciats per a dones, homes i minusvàlids, i que 
hauria de comptar amb un sistema de control d'accés en estar limitada la seva capacitat per 400 
persones, sent impossible des de l’exterior saber quantes persones hi ha al el seu interior, també és un 
centre privat que mai hauria d'haver pogut comptar amb una llicència d'obertura com a centre de culte. 
 
Malgrat l’anterior, i sent una propietat privada, entenem que a més d'eliminar aquesta llicència 
d'obertura en ser il·legal, aquest local ha de ser expropiat per no complir amb la llei catalana de centres 
de culte i ser un gravíssim problema per a la seguretat pública de tots els ciutadans. L'Ajuntament ha de 
retirar de forma immediata aquesta llicència d'obertura i expropiar el local. Com per això és necessari 
invertir diner públic, diner municipal, proposem recuperar aquests diners públics reconvertint aquest 
local en un espai d'oci nocturn, contactant amb empresaris del sector i negociant la venda o el lloguer 
d'aquest local amb la finalitat de ser utilitzat com a espai d'oci nocturn. 
 
Degut a la situació del local, al polígon Pla de l’Estació de Tortosa, a escassos minuts caminant de la 
ciutat, sense habitatges propers, amb facilitat d'aparcament i de molt fàcil control per part de les 
autoritats, disposant de molts metres quadrats per poder oferir diferents ambients, diferents sales, 
diferents opcions musicals, etc. ... fins i tot amb la possibilitat de poder instal·lar diverses terrasses en 
l’exterior del local, pensem que l’opció d’instal·lar un espai d'oci nocturn i recuperar la inversió pública 
utilitzada per a la seva expropiació és perfectament raonable i possible, garantint així la seguretat 
pública i disposant d'un excel·lent centre d'oci nocturn que no ocasionaria molèsties als ciutadans, com 
succeeix en l’actualitat i des de fa anys amb els diferents locals d'oci nocturn instal·lats dins de la ciutat. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de PxC proposa al Ple I 'adopció dels següents acords: 
 
1 - L'Ajuntament retirarà de forma immediata, en incomplir la llei catalana de centres de culte, per 
seguretat pública i seguint els consells de les forces d'ordre, la llicència d'obertura de la mesquita de 
Tortosa. 
 
2 - L'Ajuntament expropiarà, sempre d'acord amb el preu de mercat i amb la legislació vigent, el local on 
esta instal·lada aquesta mesquita. 
 
3 - Una vegada expropiada la instal·lació, l’Ajuntament contactarà amb empresaris del sector de l’oci, 
oferint aquesta instal·lació per a l’obertura d'un gran espai d'oci nocturn, molt necessari per a la ciutat, i 
per recuperar mitjançant la seva venda o lloguer els diners públics destinats a l’expropiació. 
 
4 - L'Ajuntament no cedirà cap espai públic a la comunitat islàmica per al seu ús com a centre cultural o 
mesquita, garantint així la seguretat pública, com aconsellen les forces de l’ordre i els serveis 
d’intel·ligència occidentals. 
 
5 - L'Ajuntament no donarà cap llicència d'obertura a nous centres de culte que no compleixin totalment 
amb la llei catalana de centres de culte i que puguin suposar un risc per a la seguretat ciutadana. 
 
6 - L'Ajuntament comunicarà de forma immediata els presents acords a la comunitat islàmica de 
Tortosa, de Roquetes, i a la comunitat islàmica de Catalunya, així com a les associacions de veïns de la 
ciutat. “ 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, tots, 
em sembla, que som molt conscients, com nosaltres hem recordat aquí al Ple moltes vegades, que les 
mesquites són centres on es predica el radicalisme islàmic, l’odi a occident, el racisme, la violència i la 
més absoluta falta de respecte als valors occidentals d'igualtat entre persones, pau i respecte a les lleis 
civils i democràtiques.  
 
També vull recordar que hem estat advertits en moltes ocasions per part de totes les forces de 
seguretat: Mossos, Policia Nacional, Guardia Civil, per part de tots els governs occidentals –inclòs 
l’espanyol– i per part de tots els serveis d’intel·ligència del món occidental.  
 
Catalunya avui és el més important centre de radicalització i reclutament islàmic en tot el sud d’Europa, 
i molt especialment aquí al sud de Catalunya. Ho hem dit aquí moltes vegades. 
 
El mateix Ministre de l’Interior espanyol, el senyor Fernández Díaz, recordava a l’endemà del brutal 
atemptat islàmic a París, que les mesquites són un focus de radicalisme islàmic. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya entenem que la mesquita de Tortosa, encara essent una 
instal·lació il·legal al no complir amb la Llei catalana de centres de culte que obliga a la insonorització 
del local, recordem que són els propis musulmans els que es queixen del soroll produït per les naus 
industrials veïnes. Evidentment, si estigués insonoritzada o ben insonoritzada això no passaria. També 
diu la Llei catalana de centres de culte que cal instal·lar un cablejat elèctric ignífug, diferents serveis, 
lavabos, diferenciats per a dones, homes i persones amb discapacitat. Hauria de comptar amb un 
sistema de control d'accés, en estar la seva capacitat limitada a 400 persones, essent impossible, avui 
per avui, des de l’exterior saber quantes persones hi ha al seu interior. També la Llei catalana de centres 
de culte parla i deixa molt clar que no es pot permetre acumulació de persones a l’exterior del local. 
Això, avui en dia no es compleix. 
 
Nosaltres pensem que, per tot això, aquest local no hauria d’haver comptat mai amb la llicència 
d’obertura com a centre de culta. Tot i això, i essent una propietat privada com és, entenem que, a més 
a més d’eliminar aquesta llicència d’obertura, aquest local ha de ser expropiat per no complir amb la 
Llei catalana de centres de culte, com hem dit, i, a més, és, representa un gravíssim problema per a la 
la seguretat pública de tots els ciutadans.  
 
Pensem que l'Ajuntament ha de retirar de forma immediata aquesta llicència d'obertura i expropiar el 
local. Evidentment, per a això fa falta invertir diner públic, diner municipal. Nosaltres proposem 
recuperar aquests diners que s’haurien d’invertir, reconvertint aquest local en un gran espai d'oci 
nocturn, contactant amb empresaris del sector i negociant la venda o el lloguer d'aquest local amb la 
finalitat de ser utilitzat com a espai d'oci nocturn. 
 
Per què? Bé, degut a la situació del local, al polígon Pla de l’Estació de Tortosa, a escassos minuts 
caminant de la ciutat, del centre de la ciutat, sense habitatges propers, amb facilitat d'aparcament i de 
molt fàcil control per part de les autoritats. Disposa de molts metres quadrats per poder oferir diferents 
ambients, diferents sales, diferents opcions musicals i, fins i tot, amb la possibilitat de poder instal·lar 
unes terrasses en l’exterior quan faci bon temps.  
 
Pensem que això és una opció perfectament raonable i possible, garantint així la seguretat pública que 
reclamen totes les forces de l’ordre i disposant, a la vegada, d'un centre d'oci nocturn que no 
ocasionaria molèsties als ciutadans, com passa ara i des de fa molts d’anys a Tortosa amb els diferents 
locals d'oci que estan situats dintre de la ciutat. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple I 'adopció dels següents 
acords: 
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Primer: L'Ajuntament, com hem dit, retirarà de forma immediata, en incomplir la Llei catalana de 
centres de culte, per seguretat pública i seguint els consells de les forces d'ordre, la llicència d'obertura 
de la mesquita de Tortosa. 
 
Segon: L'Ajuntament expropiarà, sempre d'acord amb el preu de mercat i amb la legislació vigent, el 
local on esta instal·lada aquesta mesquita. 
 
Tres: Una vegada expropiada aquesta instal·lació, l’Ajuntament contactarà amb empresaris del sector de 
l’oci, oferint aquesta instal·lació per a l’obertura d'un gran espai d'oci nocturn, molt necessari per a la 
ciutat i per recuperar la inversió que s’hagi fet al seu moment. 
 
Quart: L'Ajuntament no cedirà cap espai públic a la comunitat islàmica per al seu ús com a centre 
cultural o mesquita, garantint així la seguretat pública, com aconsellen les forces d’ordre i els serveis 
d’intel·ligència occidentals. 
 
Cinquè: L'Ajuntament no donarà cap llicència d'obertura a nous centres de culte que no compleixin 
escrupolosament amb la Llei catalana de centres de culte i que puguin suposar un risc per a la 
seguretat ciutadana. 
 
I sisè i últim: L'Ajuntament comunicarà de forma immediata els presents acords a la comunitat islàmica 
de Tortosa, de Roquetes, i a la comunitat islàmica de Catalunya, així com a les associacions de veïns de 
la ciutat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors i regidores, bé, 
senyor Casanova, jo no entraré a valorar les argumentacions de la seva moció, que en alguns moments, 
no en tots, que quedi clar, ens pareixen plenes d’una inventiva dialèctica del tot rica i cromàtica i de 
múltiples matisos lumínics. En altres, d’un esforçat i punt “honorós” voluntarisme ideològic i, en altres, 
en fi, mancades de certa precisió conceptual. Mancances que, en alguns casos, es poden o ens poden 
parèixer voluntàries.  
 
No entraré a valorar, dic, la argumentació ni les propostes. El que sí que volem deixar constància i 
recordar és allò que al 2011 era i és avui també per a nosaltres un posicionament bàsic davant el 
fenomen dels nouvinguts. Insisteixo, nouvingut, que és un concepte més genèric que el que vostè fa 
referència en la seva moció. 
 
És a dir, per a nosaltres la integració i la convivència legals i ordenades han d’estar a la llum d’un 
principi molt clar: a mateixos drets, mateixos deures per a tothom, no per a uns sí i altres no. Mateixos 
drets, mateixos deures per aconseguir una integració i una convivència legal i ordenada. Això sí, també 
remarcant que és precís tenir o ficar en valor i discutir el tema dels drets adquirits. 
 
Cal també, i ho dèiem en aquell moment, que aquesta convivència, integració legal baix el principi de a 
iguals drets, iguals obligacions, vagi també acompanyada d’una tolerància, i ull, dic tolerància, no dic 
assistència humana, amb la immigració il·legal. Principi que en algun sector dels nouvinguts podia 
acompanyar-se, podia, del principi d’equivalència en el tracte. El que permetem aquí, que se’ns permeti 
allí. I el que no ens permeten allí, que no se’ls permeti allí. 
 
A la llum d’aquest principi, plantejàvem un pla d’integració dels nouvinguts als barris de Tortosa, 
adequant-los a la característica social, econòmica i urbanístiques de cada barri, per tant, de la ciutat. 
També oferíem, entre altres mesures, un control efectiu de pisos pastera, “d’infravivendes”, 
d’empadronaments il·legals –que en aquest cas s’ha fet un treball per part de l’Ajuntament– i també 
d’ajudes socials fàcils i discriminatòries per als natius d’aquest país. Inclús, i per raons actualment més 
que evidents, proposàvem un centre d’acollida i control sanitari. 
 
Tot això i altres aspectes que no comento, baix la convicció més “profona” de la necessitat del respecte 
a la legalitat, a la legitimitat i a la solidaritat que té que existir entre tots els éssers humans. 
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Per tant, el nostre posicionament serà contrari a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Només per contestar, intentaré 
fer-ho breu, al senyor Dalmau. 
 
En primer lloc, agrair-li el del llenguatge florit i..., home, sempre és bonic que et diguin estes coses. Tot i 
així, senyor Dalmau, vostè també tela marinera, eh. 
 
Bé, ara ja una mica més seriosos. Bé, a veure, vostè aquí ha fet un discurs parlant d’immigració o de 
nouvinguts, com els hi diu vostè, que no sé què hi té a veure amb la moció que jo he presentat aquí, 
perquè jo parlava concretament d’un local molt concret. Jo no parlava d’immigració, ni parlava de 
multiculturalitat, que és el que vostè ha fet. Ha fet un discurs molt bonic, però que no tenia res a veure, 
o que no té res a veure amb la moció que jo presentava. 
 
Bé, anirem més enllà. Vostè parlava de, home, de que clar, de que cal integrar... Miri, escolti, tenim 
l’exemple de mitja Europa, concretament a França, els musulmans ja són tercera o quarta generació. No 
s’ha produït cap integració. Precisament, els d’ara són més radicals que els seus avis, això fa anys que 
ho estem veient –tenim el cas de les “banlieue” de París–, i aquesta gent s’han radicalitzat molt més 
del que ho eren els seus pares o els seus avis. 
 
Per tant, el fons de la qüestió és que ens estan avisant, fa anys que ens estan avisant els serveis 
d’intel·ligència, les forces de seguretat. Les mesquites són uns focus de problema i de radicalisme. I 
aquí, aquí hi era el motiu de la meva moció. Jo no parlava de res més. 
 
Després també, vostè ha fet referència a multiculturalitat. Sap que això ha fracassat. Ha fracassat a tota 
Europa i no perquè ho digui Plataforma per Catalunya, que nosaltres fa anys que ho diem, això ho han 
dit senyors de tots els colors polítics, des de socialistes fins a democristians, de la dreta, tots, tots, 
pràcticament tots els partits polítics que avui tenen un cert pes a Europa sap que han dit, de forma clara 
i taxativa, que la multiculturalitat ha fracassat. I que certes cultures ni s’han integrat, ni s’integren, ni 
s’integraran mai. Li torno a repetir el cas de França, tercera i quarta generació, i estan molt pitjor que fa 
30, 40, 50 o 60 anys. 
 
La nostra moció només anava a una cosa molt concreta que és, davant del perill que suposa tenir un 
local que és un pou de radicalisme, simplement tancar-lo. Res més que això. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1); i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1). 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER MILLORAR L’ATENCIÓ 
SANITÀRIA PÚBLICA A LA CIUTAT DE TORTOSA.  
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El model sanitari català, s'ha anat consolidant amb els anys fins adquirir un prestigi i una eficiència 
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reconeguda arreu. És un sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò 
essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots els 
catalans i a totes les catalanes; o sigui universal. 
 
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa, sense que 
aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els professionals o sense la necessitat 
de la privatització d'empreses públiques. 
 
En aquest context, al llarg dels darrers anys, des del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya s'han pres decisions polítiques importants que han provocat que molts ciutadans i ciutadanes 
de Tortosa i les Terres de l’Ebre hagin vist minvats els seus drets a la salut. Hem vist com s'han tancat 
quiròfans i llits a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), s'ha tancat el centre d’urgències 
d'atenció primària (CUAP del Cap del Temple), lo qual ha provocat aglomeracions i col·lapse a "Urgències 
de l’HTVC. S'ha suprimit un equip d'especialistes en Medicina Familiar i Comunitària (metge - metgessa 
/ infermer - infermera) al Cap del Temple o s'han emprés mesures que, per activa o per passiva, han 
comportat un augment de les llistes d'espera, com per exemple: no dotar d'un nou ecocardiògraf o un 
nou metge especialista en cardiologia al servei de Cardiologia, o no disposar d'un metge / metgessa 
especialista en reumatologia a jornada completa quan abans en hi havia. O s'han centralitzat el servei 
d’anàlisi clínica a l’Hospital Joan XXlll de Tarragona quan abans estava a l’HTVC. 
 
També en els darrers anys s'han desplaçat serveis i centres de decisió a Tarragona com per exemple 
s'ha suprimit la gerència de Terres de l’Ebre per a fer-nos-la compartir en Tarragona, s'ha centralitzat en 
Tarragona el servei de cuina de l’HTVC per a atendre a través d'un sistema de catering al de Tortosa. 
 
Davant d'aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les característiques de 
l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s'hi presta. Cal donar continuïtat al 
model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però 
evitant tendir cap a un model privatitzador i excloent. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa la 
següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que reobri els llits i els quiròfans 
que ha tancat a l’HTVC. 
 
2. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que tan aviat com sigui possible 
obri un laboratori d'hemodinàmica al servei de cardiologia de l’HTVC i mentre això no és produeixi 
augmenti els recursos humans, creant una placa de metge especialista en cardiologia, i els recursos 
materials adquirint un ecocardiògraf. 
 
3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que restitueixi el CUAP en torn de 
matí i de tarda que abans prestaven atenció a les urgències als habitants de la nostra ciutat. 
 
4. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es torni a disposar a jornada 
complerta un metge o metgessa especialista en reumatologia. 
 
5. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que restitueixi l’equip de Medicina 
Familiar i Comunitària al Cap del Temple. 
 
6. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que el servei de cuina de l’HTVC 
estigui a aquest hospital i no s'hagi de servir els aliments tipus "catering" i des de Tarragona. 
 
7. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que torni a ubicar la Gerència de 
Terres de l’Ebre a Tortosa, i no pas com ara que s'ha centralitzat a Tarragona. 
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8. Fer arribar aquest acord a l’Honorable Conseller del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, ho hem vist abans amb la moció que ha presentat, diferidament, el Partit Socialista de Catalunya, la 
forta polèmica que hi ha hagut respecte al tema de l’hemodinàmica, aquest laboratori d’hemodinàmica 
per desobstruir artèries embussades del cor de pacients. 
 
Sembla que això ja s’ha resolt. El dia 16 ja el problema que hi havia s’acabarà i pensem, entre altres 
coses, el nostre grup, que això s’ha fet en banda o en part per la pressió popular i també per la pressió 
política, perquè hi ha hagut manifestacions, hi ha hagut mocions, hi ha hagut de tot. 
 
També el que és veritat i és cert i és així, és que a Catalunya disposem d’un sistema sanitari, com diríem 
aquí a Tortosa, de lo milloret. Això és així. Però que s’ha vist afectat per una sèrie de retallades i que 
això ha fet que la qualitat que pot prestar aquest sistema sanitari hagi disminuït, i això vol dir que els 
pacients poden ser atesos amb una mica menys de qualitat degut a les retallades que s’han ficat, com 
moltes altres coses, però també al sistema sanitari públic de Catalunya. 
 
De fet, el percentatge que es destina a la nostra, entre cometes –legalment és així– comunitat 
autònoma, de totes les comunitats autònomes respecte al producte interior brut és la que fa 11, per 
persona, per habitant. 
 
I en què consisteixen algunes, jo les vull anomenar, d’aquestes retallades que han afectat al sistema 
sanitari públic i que, més directament, afecta als habitants de les Terres de l’Ebre i, concretament, a 
Tortosa? Es van tancar, en un principi, quiròfans. Quiròfans que després casi tots s’han remodelat i 
s’han tornat a obrir, no tots, el d’urgències no, però s’ha disminuït l’activitat, o sigui, s’opera menys 
operacions programades del que s’operava abans. 
 
En quant als llits, per ficar un exemple, a la planta de trauma, de 32 llits que hi ha només n’hi ha 11 en 
funcionament. Quan es van començar les retallades es van tancar algunes plantes. Després, com això 
feia lleig, es va agarrar i es va traure un llit de cada habitació i van dir. és que els pacients així estan 
més còmodes. Però clar, a la pràctica el que sabem és que per cada un dels serveis, per cada una de 
les plantes hi ha menys pacients o menys llits per poder atendre pacients. 
 
També, a la planta d’especialitats, de 32 llits que hi ha, n’hi ha 17. I a “Toco”, de 32, en funcionament 
n’hi ha 16. 
 
En quant a les especialitats pròpiament dites, vam veure que es va jubilar el metge del Servei de 
Reumatologia, que atenia tots els dies laborables, i ara ve de Tarragona un metge especialista en 
reumatologia dos vegades a la setmana. Clar, això que fa? Que les llistes d’espera siguin molt llargues. 
De fet, quan envies a un pacient al reumatòleg, perquè penses que com a metge el sistema sanitari 
d’atenció primària ha de fer aquesta derivació, resulta que a la pràctica li donen visita al cap de 7 
mesos. Set mesos.  
 
En quant al Servei de Cardiologia, sabem que la llista d’espera és grandíssima, de manera que alguns 
dels pacients els han de derivar al Servei de Medicina Interna. I, tot i així, els companys que treballen al 
Servei de Cardiologia demanen, entre cometes, a crits, entre cometes, que fa falta un altre cardiòleg i, a 
més, alguna dotació d’equipament per poder fer proves que fan falta. Perquè crec que és bo fer la 
reflexió de que no és només el Servei d’Hemodinàmica, val més prevenir que curar. I si els especialistes 
poden atendre més a sovint i revisar més sovint, amb més freqüència i que no hi hagi aquestes llistes 
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d’espera tan grans els pacients, probablement, no arribaran a necessitar l’atenció al Servei 
d’Hemodinàmica. 
 
Les llistes d’espera quirúrgiques i no quirúrgiques han augmentat. Ens diuen que, respecte a l’any 
passat, han disminuït un 4,4%. És veritat, però clar, jo també podria dir: home, si jo ara vull córrer una 
marató, probablement no la correré, però si m’entrenés una mica, a lo millor em costarà 4 0 5 hores. 
Però si continuo 1 any entrenant-me hauré reduït el temps. I això és el que passa, que quan comparem 
una cosa amb l’any anterior, que hi havia molt gran la incidència de les retallades, resulta que llavors 
diem que hem augmentat una mica el percentatge de l’activitat quirúrgica. 
 
I quan parlem de la primària a Terres de l’Ebre, veiem que en les retallades es va suprimir al Cap del 
Temple un equip de medicina de família i comunitària, metge i infermera, metgessa o infermer, que el 
que fa és que aproximadament els 2000 o 2000 i “algo” de pacients que atenia s’han tingut que 
repartir en tots els demés equips de medicina de família. I això vol dir que no es pugui prestar tan 
diligentment l’atenció que requereixen els nostres ciutadans. I també al servei, al mateix Cap del 
Temple, hi havia ubicat el que es diu CUAP, que és un centre d’urgències d’atenció primària que, al 
haver-se suprimit en dies laborables, en torn de matí i en torn de tarde –només va per la nit– i en dies 
festius i dissabtes, això suposa que també les urgències se sobrecarreguen a altres llocs com pot ser, 
per exemple, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i la gent tarda molt de temps en poder ser atesa. 
 
Com una altra reflexió final, podríem dir que s’han desplaçat els centres de direcció des de Terres de 
l’Ebre, des de Tortosa, a Tarragona. I així tenim la gerència ubicada a Tarragona, compartida amb 
Tortosa o amb Terres de l’Ebre. 
 
És per tot això, que nosaltres, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa, presentem 
aquesta proposta de resolució, que té 8 punts. 
 
El primer punt, demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que reobri els llits i 
els quiròfans que s’han tancat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. 
 
El segon punt, demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que, tan aviat com 
sigui possible, obri un laboratori d'hemodinàmica al Servei de Cardiologia de l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta però, mentre això no és produeixi, que augmenti els recursos humans, creant una placa de 
metge especialista en cardiologia i els recursos materials adquirint un ecocardiògraf. 
 
El tercer punt és que demanem també al Departament de Salut que restitueixi el CUAP, el centre 
d’urgències d’atenció primària, en torn de matí i de tarda que abans prestava atenció. 
 
També demanem que es torni a disposar a jornada complerta d’un metge o metgessa –i un infermer o 
infermera– especialista en reumatologia a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
També demanem al punt cinc que es restitueixi un equip de medicina familiar i comunitària al Cap del 
Temple. 
 
També demanem, que és el punt sis, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que el 
servei de cuina de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta estigui en aquest hospital i no s'hagin de servir 
els aliments tipus "catering" i des de Tarragona. 
 
El punt set, és demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que torni a ubicar la 
Gerència de Terres de l’Ebre a Tortosa i no pas com ara, que està centralitzada a Tarragona. 
 
I el vuitè punt, és fer arribar aquest acord, si consideren tots els regidors i regidores que aquest acord 
s’ha d’aprovar, a l’honorable conseller del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya se li faci 
arribar. Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, la 
veritat és que ja avancem que donarem suport a la moció perquè qualsevol cosa que sigui o que vagi 
encaminada a millorar la salut dels ciutadans, doncs home, hem d’estar-hi sempre a favor. 
 
Tot i així, a mi m’agradaria també recordar o fer un comentari. De vegades, Esquerra Republicana parla 
com si visqués a un altre món, com si visqués a núvol. Jo vull recordar que Esquerra Republicana porta 
dintre del Govern de la Generalitat o donant suport al Govern de la Generalitat des de fa, al menys 11 o 
12 anys. O sigui, vostès no han estat aliens a tot el que ha anat passant. Vostès estaven allí, eh. Vostès 
estaven al suquet. I vostès amb el tripartit manaven. I vostès, després amb Convergència i Unió, sempre 
li han donat suport als pressupostos, a tot el que han anat fent. 
 
Per tant, vostès el que ara aquí demanen, que ja li dic que li votarem a favor i que ens sembla perfecte, 
però clar, és que vostès són responsables del que ha anat passant, eh. Vostès han anat donant suport a 
tot això, a totes aquestes retallades. Clar, ara vénen aquí com si “oh, jo no en sabia, a mi no m’ho 
havien dit això”. No, no, escoltin, vostès ho sabien perfectament el que estava passant. I vostès, a pesar 
d’això, donaven suport al Govern de Convergència. És o no és? És així mateix. 
 
Llavors, jo ja li dic, tot el que sigui per millorar la ciutat a mi m’he és igual qui ho presenti. M’he és igual 
que ho presenti el senyor Jordan, o el senyor Dalmau, vostè o el senyor Roig. Qualsevol cosa que sigui 
bona per Tortosa jo sempre la recolzaré. Però clar, ull, anem “al tanto” perquè aquí sembla com si 
Esquerra Republicana fossin una altra cosa. I no. Vull dir, vostès han manat i vostès han donat suport. 
Home, a veure, les coses clares. 
 
Bé, no vull dir res més. Volia dir això i, naturalment, li donarem suport. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé miri, 
senyor Monclús, nosaltres en el tema de millorar l’atenció sanitària pública a Tortosa, lògicament, estem 
d’acord. No podem estar d’altra manera, com s’ha dit fa un moment, que qualsevol cosa que sigui bona 
per a Tortosa és bona per a nosaltres. 
 
Estem totalment d’acord, sigui millorar quantitativament o qualitativa els diversos serveis sanitaris 
existents, sigui en incorporar els que ens han tret, o sigui amb la implantació de nous, nosaltres estem 
plenament d’acord. 
 
Els fets que ressenya la moció són símptoma, bé, no són símptoma, reflecteixen un altre exemple del 
tracte totalment denigrant que ens dóna el nord, per molt que intentin dissimular-ho amb visites de caps 
polítics en caps de setmana, en ràpides declaracions –sols això, declaracions–, anuncis –sols això, 
anuncis–, cortines de fum, tot això són fets vergonyosos que els ebrencs suportem amb massa 
paciència i prudència. 
 
Són fets vergonyants i insultants que ens regalen des de fa molts anys de forma profusa i en tots els 
àmbits de la nostra societat.  
 
Els fets que ressenya la moció, ocorreguts en els àmbits de la sanitat pública ebrenca i tortosina, poden 
suposar quelcom més greu, com pot ser un desmantellament progressiu del sistema públic català de la 
salut, aspecte que cal recordar i ressenyar, que si és greu de per si, encara és més greu en un territori 
com el nostre, que és tractat com a perifèric per part del nord. 
 
Els fets que ressenya la moció ens porten a la memòria la reflexió d’un polític nostre, català, quan deia 
“la noblesa de la política radica en ajudar a superar la por de la gent a fer-se gran, a estar i estar 
instruïda i conèixer i saber i que, per tant, això implicava l’ensenyament. La noblesa de la política –
afegia– està en ajudar a superar la por a fer-se gran sense prestacions i que això suposava tenir unes 
pensions dignes” I per últim, afegia “la noblesa de la política està en ajudar a la gent gran a superar la 
por a ficar-se malalt i no tenir una assistència –i jo afegeixo: una assistència digna– i això suposa la 
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sanitat universal i gratuïta”. 
 
El nostre model sanitari públic català, i per tant l’ebrenc, és dels millors del món, és així, eh. I, el que és 
més, pot conviure amb el privat, que és el que nosaltres sempre insistim: podem conviure sense cap 
problema. El problema ens el fan veure, ens el venen. Però per això cal que, entre altres factors, 
determinats polítics i determinats professionals es regenerin o, en el seu cas, abandonin el joc, la 
partida, deixant de banda la política: poder – negoci, i deixant pas a la política: gestió – servei. 
 
Per tot l’exposat, i per altres que per raons de temps no exposo, el nostre posicionament serà, 
lògicament, com he dit al principi, totalment favorable a la moció. Estem al seu costat, senyor Monclús, 
al seu costat, senyora Gamundi. Això sí, com li vaig dir una altra vegada: recordi que no es faci il·lusions, 
ni s’ho prengui com un precedent. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, bé, des del nostre grup 
municipal entenem que la salut és un dels drets fonamentals de la nostra societat i així ho reconeix 
l’ONU en la seva Declaració, precisament, dels drets, que pensa que qualsevol ésser humà ha de tenir, 
no?, aquest dret a la salut. 
 
En aquest sentit, Catalunya, el nostre país durant tots aquests anys de democràcia ha anat avançant en 
la construcció del sistema sanitari públic i de qualitat del nostre país amb l’objectiu de que, 
precisament, la salut i la sanitat acabi essent un servei, un dret per a totes les persones, 
independentment de la seva situació social. 
 
I en aquest sentit, tant Tortosa com les Terres de l’Ebre, tenim la sort de tenir tot un seguit, no?, de 
centres hospitalaris públics que garanteixen, precisament, no?, que la sanitat estigui al servei de la 
majoria de la gent. 
 
Però més enllà del tema aquest de la sanitat com un dels drets socials, també creen riquesa econòmica 
a la nostra ciutat, la converteixen en capital del territori de les Terres de l’Ebre i, per tant, va molt més 
enllà d’aquesta qüestió de com un dret social. 
 
Les retallades que s’han produït durant aquests últims 4 anys han anat, precisament, en aquesta 
direcció, en retallar en sanitat, en retallar en educació i, al nostre entendre, és una mesura equivocada 
aquesta política d’austeritat que, sobretot, ha anat cap aquests sectors i que, sortosament, com està 
passant a Grècia en aquests últims dies, ja s’està posant..., s’està qüestionant aquesta solució. 
 
Però qui ha fet aquestes retallades a la nostra ciutat i al nostre territori? Qui les ha fet? Les ha fet el 
Govern de Convergència i Unió, sí, durant els primers dos anys, però amb el suport del Partit Popular. 
Senyor Dalmau, ara també la memòria suposo que no l’interessa recordar-ho, però els dos primers anys 
de govern de Convergència i Unió es van produir totes aquestes retallades gràcies al suport que va rebre 
del Partit Popular. 
 
Però, una vegada el suport del Partit Popular es va retirar per part dels populars en relació a 
Convergència i Unió, aquestes retallades continuen vigents, no s’han recuperat i, precisament, si 
continuen vigents és perquè Esquerra Republicana de Catalunya també està donant suport durant 
aquests últims dos anys al Govern de Convergència i Unió. 
 
Per tant, entenem que vostès aquí a Tortosa reclamen que es reobrin tots aquests serveis que s’han 
tancat, i que nosaltres compartim, però des del nostre grup municipal entenem que vostès també són 
corresponsables en la mesura de que el seu partit, a nivell de Catalunya, està donant suport a aquestes 
mesures. 
 
Tot i això, entenem la seva voluntat com a tortosins, més enllà del partit, no?, del que formen part, de 
que vulguin que tots aquests serveis es tornin a obrir, que es tornin a reobrir tots els llits que s’han 
tancat a l’Hospital Verge de la Cinta, que es tornin a fer totes les operacions que no s’estan fent, que es 
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tornin a recuperar tots aquests serveis que aquí no tornaré a repetir: el Centre d’Urgència d’Atenció 
Primària, els diferents metges, no?, que s’han perdut a nivell de la ciutat i que, per tant, pensem que sí, 
que com a ciutat ho hem de continuar reclamant al nostre Govern de Catalunya. 
 
També comenten dos coses importants que han creat molta polèmica, com és el servei de “càtering” de 
l’Hospital Verge de la Cinta, que abans s’elaborava aquí i que ara es porta directament de Tarragona i 
pensem que això també s’ha de recuperar.  
 
I, des del punt de vista de la descentralització, amb l’aspiració que tenim a les Terres de l’Ebre de ser 
una vegueria, de ser un territori que poguéssim autogestionar-nos, també entenem que és 
absolutament necessari que la Gerència sanitària de Terres de l’Ebre torni a Terres de l’Ebre i que no 
estigui centralitzada a Tarragona. 
 
Però li repeteixo que són vostès que també estan donant suport a nivell de Catalunya a aquestes 
mesures. Per això nosaltres avui votarem a favor aquí al Ple, però demà mateix, ja des del nostre grup 
parlamentari al Parlament de Catalunya, hem fet una moció exactament igual, amb els mateixos punts. I 
jo el que li trasllado és que vostè faci tot el possible per a que aquesta moció que el nostre grup, 
Iniciativa per Catalunya, presentarà al Parlament de Catalunya demà sigui aprovada per Esquerra 
Republicana, perquè d’aquesta manera demostraran que el que demanen aquí també ho estan 
demanant a nivell de Catalunya i, per tant, Tortosa i les Terres de l’Ebre en sortiran beneficiades. 
 
Per això també vull fer una petita esmena al vuitè punt. I és que quan vostès comenten de fer arribar 
aquest acord a l’honorable conseller del Departament de Salut, penso que s’hauria d’afegir també fer 
arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, perquè en aquests moments hi ha tot el debat dels 
pressupostos de Catalunya, que sembla ser que vostès aprovaran amb Convergència i Unió. I també 
afegir als sindicats i a les diferents plataformes en defensa de la sanitat pública del territori perquè 
pensem que ells també, amb totes les mobilitzacions durant tots aquests anys, han defensat tots 
aquests serveis que, malauradament, s’han perdut. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, com ja s’ha dit aquí, des de fa més de quatre anys que va començar una campanya de 
desmantellament dels serveis públics al nostre país, emmascarada darrera d’unes suposades 
polítiques d’austeritat, duta a terme per un Govern que va tenir, al nostre entendre, la gosadia 
d’anomenar-se “dels millors”. 
 
Un govern de dretes, neoliberal que ha fet creure a la població que l’ajust era necessari. Un govern que 
ha realitzat unes retallades pressupostàries que han suposat un daltabaix al nostre hospital de 
referència, el Verge de la Cinta, i a la resta de centres públics de la ciutat. 
 
Les conseqüències de les retallades no són suposicions, i aquí s’han dit. Ni són rumors, són fets reals 
que es poden comprovar pujant a l’Hospital, o anant als CAP’s: increment de llistes d’espera, tancament 
de quiròfans i de llits, reducció d’equips de treball, estades més llargues a urgències, materials de pitjor 
qualitat, increment de l’estrès. 
 
El dia 3 de octubre de 2011 es va aprovar una moció popular en aquest plenari per demanar a 
l’Ajuntament de Tortosa la seva implicació per demanar al Govern de la Generalitat la continuïtat i la 
millora dels serveis oferts per la sanitat pública en l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i l’atenció 
primària a les Terres de l’Ebre. Aquesta moció es va aprovar amb el suport unànime de tots els grups 
municipals aquí presents.  
 
Malauradament, la política de retallades a la nostra ciutat ha continuat, deixant en paper mullat l’acord 
pres. Un acord en la línia del que ens proposa avui Esquerra Republicana de Catalunya. Unes retallades 
que han comptat amb la complicitat, per acció i per omissió, senyor Monclús, dels membres d’Esquerra 
Republicana, que han recolzat els pressupostos en els darrers anys de la dreta catalana.  
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Per això ara ens sorprèn que vostès presentin aquí una moció d’unes retallades que són tan seves com 
dels membres de Convergència i Unió. Senyor Monclús, per què no li transmet aquesta moció a Oriol 
Jonqueres? Igual ho solucionen fàcil, no votin els pressupostos i ja està solucionat.  
 
Aquestes són les seves propostes no electoralistes?  Aquestes són les seves propostes serioses? Si 
aquestes retallades es fan amb els seus vots. No intentin confondre. A qui volen confondre?  
 
Nosaltres votarem, per suposat, la seva proposta perquè nosaltres creiem en la sanitat pública. 
Nosaltres votarem, per suposat, la serva proposta perquè nosaltres no estem a favor de la privatització 
dels serveis públics i volem una sanitat pública de qualitat a Tortosa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, un incís per al 
senyor Dalmau abans de començar a parlar de la moció, perquè suposo que quan deu parlar de visites 
vergonyants de cap de setmana es deu referir a la visita del senyor Rajoy, perquè clar, si algú maltracta 
els ebrencs i els catalans, entenc que és el Partit Popular. Per tant, una mica, altra vegada, de respecte 
pel que fa a la classe política que diu vostè perquè, al final, vostè també és polític, com tots els que 
estem aquí asseguts. 
 
Tornant a la moció que avui ens presenten, ens tornem a trobar una altra moció de salut i entenem que 
seguim amb molta demagògia respecte a aquest tema d’alguns dels portaveus que m’han precedit, un 
tema que entenc que hauríem de ser més curosos. I, a més a més, intentar dir coses que no són certes, 
i s’han dit moltes coses que no són certes a la salut, aquí al nostre territori. 
 
No és cert que s’hagin tancat quiròfans a l’Hospital Verge de la Cinta, s’ha obert un quiròfan nou a 
urgències que ha permès realitzar un gran nombre d’intervencions quirúrgiques, de manera que s’han 
incrementat les operacions en un 15%. I les dades del 2014, a més a més, demostren que s’han reduït 
les operacions al nostre hospital de referència en el temps d’espera en un 98% de totes les operacions, 
el termini de les operacions. 
 
I, a més a més, tot això amb molts menys recursos que els que teníem abans, quan les coses anaven 
d’una altra manera, quan hi havia recursos, cosa que ara no en tenim, no aquí, a tot el país, com vostès 
saben. 
 
Després, el servei d’hemodinàmica, n’hem parlat abans. Però és que, a més a més, vostè a mi, en una 
tertúlia de la ràdio, públicament va dir, i vostè n’entén més que jo per la seva professió, va dir que no hi 
havia prou massa suficient per crear un servei d’hemodinàmica aquí. I que els recursos públics s’havien 
d’utilitzar en altres coses més necessàries a l’Hospital, i no precisament amb l’hemodinàmica. I m’ho va 
dir vostè, i fa pocs dies d’això. Per tant, ara ens presenta una moció que diu tot el contrari. Per tant, 
entenc que això tampoc és el que toca en un regidor de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
A més a més, amb la nova organització que s’ha implementat es compta amb nous dispositius 
d’atenció, com els d’atenció a la malaltia crònica, a malalts complexos pel que fa al tractament de 
reumatologia que ens ha dit abans. Entenem que s’ha millorar el servei perquè ara es tracta de forma 
interdisciplinària, a diferència del que es feia abans. I només cal que miri l’índex de satisfacció dels 
usuaris, que ha millorat –i molt– des d’abans. 
 
I oblida també, perquè no ho ha dit en cap moment, ni vostè ni cap dels que l’han precedit, que m’han 
precedit a mi, les inversions fetes a l’Hospital Verge de la Cinta, el nou laboratori, el nou Servei de 
Digestiu. Això no deu ser important, però és capdavanter el Servei de Digestiu que hi ha allà. I el 
laboratori que tenim també és important, i sinó vagin a veure, perquè segurament no l’han degut anar a 
veure. Senyora Gamundi, no l’ha degut..., no el deu conèixer. O el servei de rehabilitació que hi ha al Cap 
Baix Ebre, que també és absolutament capdavanter i és un servei punter al nostre territori. 
 
I evidentment que ens agradaria tenir més recursos, molts més recursos i més metges i més serveis i 
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tenir-ho tot molt millor, clar que sí. Però és que algú, al seu moment, va estirar més el braç que la 
mànega, senyor Roig, se’n deu recordar d’això. Perquè algú va fer que estiguéssim pagant factures fins 
al 2107. Al 2107 encara pagaran factures els nets, els besnéts aniran pagant factures fetes per vostè, 
abans li recordava. Fa unes hores li recordava, el 44% del pressupost estem pagant obres fetes per 
quan vostès governaven, per tant, a partir d’aquí poca cosa de marge queda de maniobra. I tant de bo 
tinguéssim més recursos. 
 
I al senyor Monclús li acabo dient amb tot el “carinyo”. Els que m’han precedir li han dit  molt, però jo 
també li diria: no deu ser, no deu estar tan malament la sanitat ni l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
quan vostès, d’aquests 100 milions d’euros que han negociat amb el Govern de Convergència i Unió per 
tal de poder aprovar els pressupostos passat demà, perquè s’aproven aquest dimecres i els aprovem 
conjuntament Esquerra Republicana i Convergència i Unió, no devem estar tan malament i devem ser 
de lo milloret –que ho ha dit vostè, amb paraules textuals seves– quan no hi ha ni una esmena 
presentada per vostès, pactada amb Convergència i Unió, no hi ha ni una esmena presentada per tal de 
poder implementar tot això que ens està demanant aquí a l’Hospital Verge de la Cinta. Per tant, 
segurament les coses no deuen anar tan malament.  
 
En canvi, sí que trobem esmenes a l’Aldea, a Deltebre, a Móra la Nova, allí trobem coses per fer nous 
centres, per posar en funcionament centres de serveis socials o instituts, projectes per a instituts o 
projectes de serveis socials. Per tant, segurament, com tenim lo milloret, per a vostès tampoc ha sigut 
prioritari posar-ho al pressupost, aquest pressupost que aprovarem conjuntament passat demà. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Monclús. 
 
Sí, perdó, senyor Monclús.  
 
Senyor Dalmau, després farem el torn. Primer contesta el proposant i després tornarem a obrir una 
ronda de portaveus si vostès ho demanen. Té la paraula el senyor Monclús. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Perdó, no sé com s’ha posicionat la senyora Roigé, si a 
favor o en contra. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Hi votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Val, val, és que no sé si ho havia dit i no ho he sentit, o... 
 
Bé, dit això, voldria fer algunes reflexions al representat de Plataforma per Catalunya. Diu que fa 11 
anys que nosaltres tenim responsabilitats de Govern. Està clar que quan teníem responsabilitats de 
Govern, quan Esquerra va formar part de dos governs de la Generalitat de Catalunya, aquestes 
retallades no es van produir. És quan s’ha..., en el moment en que, i això ho dic per a tots, no?, en el 
moment en que Esquerra va guanyar les eleccions i el president de la Generalitat va ser el senyor Oriol 
Jonqueres i llavors a mi em va fer conseller de Salut i vaig començar a retallar.  
 
Perquè pel que diuen tots, resulta que Esquerra governa. Vam digué guanyar les eleccions i estem 
governant, perquè jo resulta que sóc el conseller de Salut i he retallat. Home, per favor. 
 
Està clar qui va guanyar les eleccions. Amb qui governava, que Convergència i Unió governava en 
solitari. Que va ficar de conseller de Salut –i el manté– al president de la patronal dels hospitals privats 
de Catalunya. I que va ser entrar el senyor Boi Ruiz i començar les retallades. 
 
Està clar, també, que Esquerra donarà suport a un pressupost perquè volem que es faci un nou país. Un 
país que sigui més transparent, que no hi hagi tanta corrupció i, per tant, si no hi ha tanta corrupció, 
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potser, potser, potser no hauran d’haver tantes retallades. I per això donarem suport als pressupostos, 
per a que es pugui arribar al dia 27 de setembre i es puguin fer unes eleccions en les quals es pugui 
decidir el futur d’aquest nou país. 
 
Dit això, crec que tothom hauria de tenir present que es podrien prestar millors prestacions sanitàries, 
com es feia abans, que com s’està fent en aquests moments. I per molt que es maquillin, per molt que 
s’arreglin, i està molt bé que es faci, d’acord, està molt bé, no?, de que es millori el Servei de 
Rehabilitació, de que es millori el Servei de Digestiu, això no desvalora en cap moment tot el que jo 
abans he dit, perquè la gent del carrer ho sap. 
 
I les llistes d’espera són molt grans, les llistes d’espera són a partir del moment en que un servei 
concret de l’hospital assigna a aquella persona dia de visita. Però això, per dir “algo”, si jo li demano 
una visita a un pacient i l’envio al servei corresponent per a que l’atengui, pot resultar que a aquella 
persona no l’apuntin a la llista d’espera –i això és gestionar les llistes– fins al cap de 4, 5 o 6 mesos. I 
llavors l’avisen i li diuen: escolti, a vostè d’aquí dos mesos li farem una ecografia. I resulta que hi ha dos 
mesos de llista d’espera. Però els altres 7 que estan abans apuntat al núvol, que diuen en termes 
informàtics, això no compta.  
 
Per tant, millorem la sanitat de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. I és una reflexió que el grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya fa sentint i escoltant a tanta gent que ho ha de patir, i sentint i escoltant que 
tota la pressió política i tota la pressió social que s’ha fet al voltant del laboratori d’hemodinàmica que 
estigués obert a Tarragona les 24 hores del dia de tots els dies, s’hagués aconseguit portar a la 
pràctica. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només dos 
petits detalls al senyor Monclús. 
 
Tot el tema de les retallades en salut, en educació i en altres coses, van començar a l’any 2010, essent 
president del Govern espanyol el senyor Zapatero. 
 
I, per altra banda també li vull recordar, com aquí s’ha dit ja diverses vegades, que els dos últims anys 
aquí a Catalunya vostès han donat suport al Govern de Convergència i han donat suport a que aquestes 
retallades es continuessin produint. Vull dir, deixem-ho clar, no enganyéssim a la gent, eh. Vostès 
estaven i vostès ho sabien i vostès hi donaven suport. Això cal deixar-ho molt clar. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí. No, jo simplement puntualitzar a la senyora Roigé que jo 
quan he utilitzat els termes “fets vergonyosos” o “fets vergonyants” no em referia als polítics que vénen 
per aquí en cap de setmana. Em referia a que s’han tancat quiròfans i llits a l’Hospital Verge de la Cinta, 
s’ha tancat el Centre d’Urgència d’Atenció Primària, s’ha suprimit un equip d’especialistes en medicina 
familiar i comunitària, augmenten les llistes d’espera, no ens doten d’un nou cardiògraf, un nou metge, 
etc., etc. O, inclús, que s’han suprimit les gerències a les Terres de l’Ebre o s’ha centralitzat a Tarragona 
aquesta Gerència. O el servei de cuina, que també s’ha centralitzat a Tarragona o a Reus, no? Ho deia 
en aquest sentit. No em referia exactament als polítics, no? I segurament no m’he expressat en 
correcció i ho sento, no? 
 
Ara, és que a mi em sorprèn vostè com de seguida reacciona i trau nom i cognoms d’un polític de nivell 
estatal per atacar una exposició que jo he fet, que no tenia... És simptomàtic, eh, senyora Roigé. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, bé, bàsicament, des del 
nostre grup municipal manifestar, en primer lloc, davant del que he sentit per algun portaveu o alguna 
portaveu, que sí, que a Tortosa hi ha retallades en sanitat; que sí, que hi ha retallades a l’Hospital Verge 
de la Cinta; que sí, que hi ha retallades als ambulatoris de la nostra ciutat, i que jo crec que fer un debat 
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de si hi ha retallades o no és bastant ridícul i que, per tant, els ciutadans i ciutadanes saben si hi ha 
retallades o no. 
 
En segon lloc també, al senyor Monclús contestar-li que vostè diu han votat a favor els pressupostos 
perquè tenen l’objectiu de construir un nou país. I a mi em sembla bé que entre tots construíssim un 
nou país, però el que no podem fer és destruir el país que ja tenim ara. I destruir la sanitat, al nostre 
entendre, és destruir una part del nostre país. 
 
Recordar-li això que també li he comentat abans, que vostès, malauradament –perquè, evidentment, al 
meu grup no ens hagués agradat que així fos–  han donat suport als dos pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, a Convergència durant aquests dos últims anys i, per tant, també són corresponsables 
d’aquestes retallades o, si més no, que no es recuperin els serveis que avui vostè aquí reclama. 
 
I torno a insistir de que demà mateix el grup parlamentari d’Iniciativa al Parlament de Catalunya 
registrarà una moció al Ple del Parlament del nostre país per reclamar tots els serveis que avui vostès 
aquí ens reclamen i, per tant, l’animo a que el seu grup parlamentari a nivell de Catalunya, que en 
aquests moments té molta més força, la voti favorablement perquè així en sortirà beneficiada la nostra 
ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyors regidors, senyores 
regidores, a veure, senyora Roigé, no hem de repetir un debat que hem tingut aquest matí en un mitjà 
de comunicació públic sobre el tema del deute que vostès han doblat respecte al que vam deixar els 
socialistes al Govern de la Generalitat. 
 
No hem de tornar a parlar del canal Segarra – Garrigues o de la Ciutat de la Justícia, que també s’està 
pagant en aquest 44% que vostè diu, perquè clar, sembla que el 44% del pressupost de Política 
Territorial només sigui per pagar allò que vam fer els dolents. I si entrem en la política del “i tu més, i tu 
més, i tu més”, aquí no ens en sortirem. 
 
Miri, a poc que li pesi, vostès han retallat, aquest Govern que diuen dels millors, vostès han retallat. I és 
evident que a Tortosa els serveis públics sanitaris s’han retallat. 
 
Vostès ho poden negar i dir la major, com sempre fan, no?, que pinten les coses d’un altre color, de 
color rosa, però no és així. És així mateix, s’ha retallat. I la sanitat està patint les retallades. 
 
I respecte al senyor Monclús, dir-li que, de la mateixa manera que en debats hem vist el suport que el 
Partit Popular va donar fa 4 anys a Convergència i Unió quan van començar les retallades, ara són ells. 
Clar, perquè sembla que, com ha estem en campanya de les municipals, ara volguéssim una mica 
resituar-nos, no? Però és així, vull dir, vostès estan donant suport aquests últims anys a Convergència i 
Unió i, per tant, donen suport a les seves retallades. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Senyor Roig, en sap tant del que és deixar de pagar i amagar 
factures a un calaix que al final ho va traient vostè a cada Ple encara que jo no li digui, però bé, en tot 
cas no parlava amb vostè. En aquest cas és una moció del senyor Monclús, però bé, en tot cas, si vol li 
recordo tot el que la gestió que va portar el Partir Socialista, la gestió que va portar vostè essent alt 
càrrec de confiança del Govern tripartit en aquell moment i tota la despesa i forat que va deixar, i que 
avui ens suposa que més de 700 milions d’euros d’aquest Departament que acaba de citar del Govern 
de la Generalitat, del Departament  de Territori, sigui per pagar obres que estan fetes i que no s’han fet 
ara ni s’han programat ara, sinó que estan fetes des de fa ja molt temps i que les seguirem pagant any 
rera any. 
 
Però, en tot cas, senyor Monclús, encara que vostè no li vagi del tot bé, perquè ens ho ha dit aquí, hi ha 
un acord d’estabilitat parlamentària amb Convergència i Unió. I aquest acord d’estabilitat parlamentària, 
que suposo que pactem i li asseguro que ho pactem molt totes les coses que es porten a terme, el dia a 
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dia del Parlament de Catalunya, suposa que a partir del dimecres s’aproven un pressupostos i que 
aquests pressupostos incorporen unes partides amb unes esmenes transaccionades amb Esquerra 
Republicana. 
 
I jo li voldria tornar a preguntar, i m’agradaria que m’ho digués, per què no hi ha cap esmena 
presentada per cap del grup d’Esquerra de Tortosa i hi ha d’altres territoris, tant al Govern com a 
l’oposició, ja li he dit abans tres exemples, Deltebre, Móra, l’Aldea, municipis que estem al Govern i que 
estem a l’oposició i que han presentat esmenes perquè creien que hi havia una prioritat al seu municipi 
i que dintre d’aquests cents milions d’euros que s’han pactat demanava que s’apliqués aquests centres 
socials o aquests centres d’ensenyament o tal.  
 
Per tant, l’Hospital Verge de la Cinta, conclusió, no deu estar tan malament ni deuen faltar tants serveis 
quan per part d’Esquerra Republicana de Tortosa ni una esmena demanat qualsevol dels serveis que 
vostè ens està demanant aquí, quan els pressupostos s’aproven ja, passat demà. 
 
Per tant, a més a més, vostès tenen aquest acord d’estabilitat parlamentària. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies. 
 
Jo em sembla que ho he de tornar a repetir. Les retallades es van produir a partir de l’any 2010 i quan 
va entrar el Govern de Convergència i Unió a dirigir el país. 
 
Aquesta retallades, que han afectat i he anomenat bastants dels exemples que s’han produït aquí, han 
disminuït la qualitat de la sanitat, o sigui, de la prestació de salut que es pot fer a nivell del nostre 
territori i de la nostra ciutat. Jo per això he portat aquesta moció en representació del grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de Tortosa perquè la ciutadania d’això se’n dóna compte. 
 
I contestant-li a la senyora Roigé, ella em deia que per què una unitat d’hemodinàmica? Està molt clar 
que al punt segon es diu: demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que tan aviat 
com sigui possible –és allò que diu “com més sucre, més dolç”–, s’obri un laboratori d’hemodinàmica al 
servei de cardiologia de l’Hospital Verge de la Cinta, però mentre això no es produeixi, que augmentin 
els recursos humans, creant una plaça de metge especialista en cardiologia, referent a aquest tema. 
 
I també em parla de les bondats del laboratori de l’Hospital nostre de referència, i el que també voldria 
apuntar, perquè vostès ho saben, que el que s’ha fet és traslladar la coordinació del laboratori i la 
direcció del laboratori a Tarragona, igual que s’han centralitzat moltes altres coses. I això és voluntat 
política de que..., el lema d’Esquerra quan va estar al Govern a Terres de l’Ebre era: construïm les Terres 
de l’Ebre, i sembla que avui és “desconstruïm Terres de l’Ebre”. I això no té res a veure en que Esquerra 
Republicana de Catalunya doni suport a uns pressupostos per poder arribar a setembre d’enguany, 
perquè aquestes retallades es van produir abans i aquests pressupostos són els més socials dins els 
diners que es pot ficar o que es disposa avui en dia. Són els més socials del que es pot fer avui en dia. 
Perquè en última instància hem de tenir present que els pressupostos qui ens els fa, perquè és qui ens 
dóna els diners, és el senyor que està al Govern de l’Estat espanyol, el senyor Montoro.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Perfectament d’acord.  
 
S’ha sentit al·ludit, senyor Roig? Doncs té la paraula el senyor Roig. Sàpiga que pot concloure el debat 
sempre el senyor Monclús, que és el proposant de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyora Roigé, només per al·lusions, és vostè la que ha fet 
al·lusions al seu discurs amb el seu relat a mi. Jo a vostè, si no m’hagués fet el relat, no li hagués dit res, 
però vostè m’ha fet el relat del que aquest matí hem parlat en una tertúlia. 
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I clar, lliçons sempre en donen vostès, però ja n’hi ha prou, eh, vull dir, ja n’hi ha prou. És que aquí 
podríem començar amb allò del i tu més, de seus embargades, del cas Palau i de certes famílies. 
Evidentment, aquí no hem d’entrar-hi, perquè és que clar, vostès només pensen que vostès poden tirar 
la pilota cap un costat i els demés hem d’aguantar-la així. Home, escolti. 
 
Hi ha una sèrie de dades que són objectives i les dades són objectives i vostès han retallat, i vostès han 
retallat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo crec que no val la pena, senyora Roigé, perquè això porta 
on porta i si el senyor Monclús no vol concloure el debat, bé, el pot donar per conclòs però si no... 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, vull concloure el debat ficant un exemple que, 
precisament, saben vostès que jo treballo com a metge i que precisament aquesta tarde, abans de venir 
aquí al Ple, ha vingut una dona a la consulta preguntant-me que quan li tocaria la visita a cardiologia. 
M’he permès mirar quan la tenia demanada i és el 6 de febrer de 2014. A hores d’ara, aquesta persona 
encara no sap quin dia la visitaran. Clar, aquesta persona no figura a la llista d’espera. Mira que seria 
fàcil el dia 6 de febrer de 2014 haver-li dit: al cap d’un any vostè tindrà visita tal dia a tal hora, llavors sí 
que estaria a la llista d’espera. 
 
Per tant, es fa una gestió de les llistes d’espera i la gent del carrer sap que el que hem dit és una veritat 
certa. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), PSC (3), I-ET-E (2), 
PP (1) i PxC (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
de CiU.  
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT AL PETIT 
COMERÇ DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que el petit comerç de Tortosa està immers en una situació força difícil a conseqüència de factors 
interns d’adaptació i modernització i factors externs provocats per la implantació de grans superfícies i, 
especialment, a la situació de crisi econòmica general.  
 
Atès que el petit comerç té una importància històrica per al municipi, basat en que és garantia de 
comerç de proximitat de tot tipus de productes, assegurant així el consum de la població.  
 
Atès que considerem que el recolzament del petit comerç és essencial per al manteniment del centre 
urbà de la nostra ciutat  
 
Atès que l’activitat econòmica generada pel petit comerç absorbeix un important percentatge de 
l’ocupació de Tortosa .  
 
Atès que, tanmateix, l’activitat generada pel petit comerç representa un recolzament fonamental per al 
sector turístic de la nostra ciutat.  
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Atès que la situació demogràfica d’envelliment de la població, unida a les noves formes de convivència 
familiar, està provocant un increment del nombre de llars i la reducció de la seva mida, essent el petit 
comerç tradicional un element que pot atendre a aquest tipus de demanda. 
 
Atès que el petit comerç és una escola d’emprenedors, representant un sector import de l’economia 
tortosina. 
 
Atès que el petit comerç de Tortosa està passant per una greu crisi en la que s’ha aturat el creixement i 
la facturació, en el que s’estan perdent llocs de treball i en la que cada dia més, existeix un risc de 
tancament de moltes d’aquestes botigues, a més a més de les que ja han tancat.  
 
Atès que el petit comerç representa un benefici per a tot el municipi pel seu dinamisme social i 
econòmic que suposa, on la riquesa i l’ocupació generats son d’abast local i es queden al municipi.   
 
És per aquests motius 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. Que l’Ajuntament de Tortosa reconegui al petit comerç del municipi com a sector estratègic i 
d’interès socioeconòmic a potencia i desenvolupar, mitjançant acord exprés en Ple de l’Ajuntament. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament impulsi la creació d’un consell municipal de comerç en el que estiguin 
representat les associacions de comerciants, grups polítics amb representació municipal, consumidors i 
usuaris, sindicats, associacions professionals i qualsevol altre que es consideri d’interès per a potenciar 
el desenvolupament del petit comerç.  
 
TERCER. Que es porti a terme un estudi sobre la situació real del petit comerç de la ciutat en l’actualitat 
per a desenvolupar accions tendents a consolidar i incrementar la seva importància estratègica.  
 
QUART. Que fruit d’aquest estudi s’elabori un Pla integral d’actuació sobre el petit comerç que 
desenvolupi mesures les mesures de recolzament, de foment, de reconeixement i subvenció que es 
determinin.  
 
CINQUÈ. Que s’elabori un Pla específic d’actuació per al desenvolupament del comerç en el nucli antic 
de Tortosa, coma mesura per a recolzar la recuperació d’aquest nucli antic i es pugui generar una 
activitat econòmica pròpia al barri.  
 
SISÈ. Que l’Ajuntament és comprometi a procurar la major presència possible, dins de l’absolut respecte 
a la legalitat vigent, en les compres i adquisicions dels serveis que realitza amb empreses que pertanyin 
al petit comerç del municipi.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, com vostès ja saben, la situació econòmica actual que està patint aquest país, en 
general, i aquestes terres i la ciutat, en particular, ens obliga a haver de replantejar-nos cadascuna de 
les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat.  
 
El petit comerç de Tortosa és una d’aquestes activitats econòmiques que, des de els socialistes de 
Tortosa, pensem que necessitem repensar i donar suport. No podem negar que el comerç tortosí és una 
de les activitats econòmiques més importants de la ciutat.  
 



                                   

 
-  Pàg. 42 / 77 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

I no parlem d’economia només. El nostre petit comerç, crea espais de relació social que garanteixen la 
convivència ciutadana i faciliten la participació en la vida activa de la ciutat. 
 
A pesar d’això, en els últims anys hem vist com molts comerços anaven, inexorablement, tancant les 
seves portes a conseqüència d’aquesta greu crisi econòmica. Aquesta lenta mort del petit comerç té 
efectes negatius sobre la qualitat de vida dels barris, disminueix la varietat i es perden, 
irreversiblement, valors històrics. 
 
Davant d’això, el nostre grup és de l’opinió que hi ha una manca de previsió de l’actual Govern a 
l’Ajuntament de Tortosa. Les poques activitats dirigides al comerç estan servint de poca cosa. Les 
intencions del Govern van en un sentit contrari: increment de superfície destinada a grans espais 
comercials als portals de la ciutat que penalitza, al nostre entendre, el comerç tradicional i als seus 
treballadors. Sembla que a l’actual Govern de Tortosa li costa afrontar els problemes que afecten 
directament a la ciutadania. 
 
No obstant això, cada dia que passa és més urgent definir un model de comerç per a la ciutat. És 
necessari establir una política de protecció del petit comerç i dels interessos col·lectius, promovent amb 
plans la diversitat la proximitat i la qualitat del petit comerç de Tortosa.  
 
És evident que amb l’actual política estem retrocedint en qualitat i en diversitat comercial. És per 
aquesta raó que amb aquesta moció volem demanar a l’equip de Govern que doni un impuls a aquest 
tipus de comerç, un impuls que per a nosaltres és completament necessari. Li demanem que reconegui 
al petit comerç del municipi com a sector estratègic i d’interès socio-económic vital per a la ciutat.  
 
Amb aquesta finalitat demanem que s’impulsi la creació d’un consell municipal del comerç en el que 
estiguin representats les associacions de comerciants, els consumidors i usuaris i sindicats, 
associacions professionals i qualsevol altre que es consideri d’interès per potenciar el 
desenvolupament del petit comerç.  
 
Demanem que es porti a terme un estudi sobre la situació real del petit comerç i que, fruit d’aquest 
estudi, s’elabori un pla integral d’actuació amb mesures de recolzament, foment, reconeixement i 
subvencions necessàries.  
 
I també demanem que l’Ajuntament compri la major part dels seus subministres possibles als comerços 
de Tortosa, complint, evidentment, la legalitat vigent. Una acció que hauria de ser pràctica habitual en 
totes les administracions desplegades al territori, i que en moltes ocasions no es fa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, miri 
senyor Roig, fa uns mesos, el grup municipal de Plataforma per Catalunya vam portar aquí al Ple una 
moció per defensar, precisament, els productes de la nostra terra, els productes de casa i el nostre petit 
comerç de tota la vida. Tots vostès la van votar en contra, excepte l’abstenció d’Iniciativa per Catalunya. 
 
També fa uns mesos, no fa gaires, li vaig dir a vostè, senyor Roig, que jo no sabia qui li redactava les 
mocions però que devia ser algú amb molt poqueta memòria. Bé, un cop més es demostra que 
realment nosaltres teníem tota la raó, que vostès tenen molt poca memòria i, si em permet i amb tots 
els respectes, més aviat en pla ironia, és que em sembla que vostès tenen molta barra i només busquen 
oportunisme electoral, com s’ha demostrat amb tota una sèrie de mocions que últimament han portat 
aquí. 
 
Miri, anem a veure, anem a fer una miqueta de memòria entre tots. Els socialistes, que precisament han 
matxucat el petit comerç de casa amb tota mena d’impostos, que han destrossat el consum –vull 
recordar que vostès van ser els primers que es van atrevir a congelar les pensions en aquest país i que 
van ser els primer que es van atrevir a rebaixar salaris– vostès, a més a més, juntament amb el Partit 
Popular van regularitzar milions d’immigrants, van enfonsar la indústria d’aquest país, han enfonsat el 
petit comerç obrint les portes a tota mena de productes d’ínfima qualitat i sense cap tipus de control 
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vinguts de tot arreu. 
 
Vostès els socialistes, juntament amb el Partit Popular, han fomentat la competència deslleial donant 
llicències d’obertura a tot tipus de comerços, sense cap tipus de control horari, laboral i fiscal. De fet, 
avui mateix, em sembla que era avui, la premsa comentava que tota una sèrie de comerços, locutoris, 
basars i no recordo ara exactament que més deia, que una part d’aquests diners que ingressaven 
anaven a parar al radicalisme islàmic. Això ho deia la premsa, no ho diu Plataforma per Catalunya. 
 
Bé, continuem. La veritat és que venir aquí, a tres mesos d’unes eleccions municipals, a defensar allò 
que vostès van enfonsar, perquè és així, home, la veritat és que a mi em fa vergonya, la veritat. 
 
No li diré tot el que penso, senyor Roig, perquè si li dic tot el que penso el senyor alcalde em farà fora de 
la sala, però..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no. Per mi vagi fent, eh. No es preocupi. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde..., però escolti’m, aquesta moció, 
senyor Roig, fa molta pudor, però molta. 
 
El petit comerç de casa ja sap qui el defensa, i no són vostès precisament ni altres grups polítics aquí 
representats. 
 
Plataforma per Catalunya sempre hem tingut molt clar que hem defensat, defensem i defensarem el 
nostre comerç i els nostres productes, els productes de la nostra terra i els productes de casa. 
 
Aquesta moció, senyor Roig, a més d’oportunista i electoralista, és una aixecada de camisa al petit 
comerç de Tortosa que els comerciants no mereixen.  
 
No podem fer altra cosa, perquè sinó la diria molt grossa, que mostrar la nostra abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo solament una 
postil·la, no? Em sorprenc de la capacita d’influència que té el partit Popular, no? És l’ànima mater dels 
socialistes, de Convergència i Unió, de tothom, no?, estem darrera, vull dir, mira. 
 
Bé, la importància del petit comerç per a nosaltres és evident i està fora de qualsevol dubte, de cap 
dubte. I el debat que hi ha envers si cal defensar-lo d’ell mateix, és a dir, del seu concepte històric i 
també de les grans superfícies –que són principals enemigues del petit comerç–, fins el carrer, inclús 
està entre els estaments que governen aquest país o a l’Estat espanyol. 
 
El que està fora de qualsevol debat és la importància que té el petit comerç, bé contribuint a vertebrar 
els barris i els petit pobles, bé garantint la proximitat entre les botigues i els consumidors, bé aportant 
un millor servei de postvenda i, o en el seu cas també, una major seguretat als carrers, o bé garantint i 
creant llocs de treball o, com diu la moció, col·laborant al foment del turisme o a desenvolupar l’esperit 
d’emprenedoria, entre moltes altres facetes. 
 
Avui el petit comerç s’enfronta a una situació difícil derivada de la greu crisi econòmica que patim, tot i 
que hi ha que ressenyar que pareix que estem començant a remuntar-la. I també el problema que té de 
la necessitat d’adaptació i modernització i, a la fi, de la competència que, torno a dir, té des de les grans 
superfícies. 
 
Qualsevol ajut és poc. Qualsevol proposta és bona de valorar. I segons aquesta valoració, adoptar-la o 
no.  
 



                                   

 
-  Pàg. 44 / 77 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

De les propostes que la moció planteja, jo en vull destacar una, la sisena, en el sentit de que, sempre 
que sigui factible legalment, l’Ajuntament compri al petit comerç com, sortint-me’n ja de la moció en sí, 
stricto sensu, impulsi que en qualsevol obra municipal s’empri el major nombre de treballadors o 
treballadores empadronats a la ciutat. 
 
I permeti’m que em prengui la llibertat “d’inclosar” en l’aire d’aquesta sala  de plens una setena 
proposta: cal millorar l’accessibilitat al petit comerç de la ciutat. Entre altres mesures, em refereixo als 
aparcaments. Cal establir una estratègia per oferir al comprador una ràpida, fàcil i, sobretot, sobretot, 
repeteixo, barata accessibilitat al petit comerç que, com vostès saben, generalment està en els centres 
de les ciutats, un espai normalment mancat de places d’aparcament per la seva configuració física, 
però sobretot, torno a insistir, una accessibilitat barata del comprador, del consumidor al comerç. 
 
No obstant, jo també vull dir aquí i vull remarcar –votarem a favor de la d’això perquè en el fons creiem 
que és correcte el que es planteja–, però també volem dir que ens pareix que hi ha en la presentació, 
no en el contingut, en la presentació de la moció un gran percentatge d’oportunisme electoral. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, bé, des del nostre grup 
municipal, Iniciativa Entesa per Tortosa, entenem la importància del petit i mitjà comerç, tan tradicional 
a la nostra ciutat des de segles i segles que età present i que, de fet, la caracteritza. 
 
És important que es doni suport al petit i mitjà comerç. Un petit i mitjà comerç afectat per la crisi, 
aquesta crisi que afecta als més petits en tots els aspectes i, en el tema comercial, malauradament 
també està afectant, doncs això, a les petites botigues, als petits comerç. 
 
A més a més, davant d’una ferotge competència cada vegada més gran amb les grans superfícies a 
nivell no només de la nostra ciutat, sinó també del nostre país, a nivell europeu, cada vegada hi ha 
companyies tan i tan grans que, malauradament, estan destrossant tot el petit comerç. 
 
I també aquest petit comerç que és tan important no només per la creació de riquesa sinó, també s’ha 
dit aquí, per la cohesió social, la convivència a les ciutats. No és el mateix estar a una ciutat com la 
nostra, on no hi hagin pràcticament botigues per alguns carrers, que a una ciutat on hi hagin, doncs 
això, no?, molts comerços oberts, com també aquí a la nostra ciutat encara hi ha molts llocs. 
 
Per tant, és molt important que, per a que una ciutat sigui atractiva, sigui una ciutat viva, 
mantinguéssim entre tots aquest petit i mitjà comerç. 
 
En relació a aquest tema, el nostre grup municipal també durant tots aquests anys hem fet diverses 
propostes. Propostes en relació a bonificacions, propostes també en relació als aparcaments, etc., que 
ara no ve al cas tornar-les a repetir. Simplement manifestar, no?, que des del nostre grup municipal hem 
intentat també fer aportacions al respecte. 
 
I, en general, entenem que sí, que és necessari que hi hagi un pla d’actuació de suport al petit i mitjà 
comerç de la nostra ciutat. 
 
Sempre hem dit, i ho mantenim, que aquest pla d’actuació per al comerç o per a qualsevol altre sector 
econòmic de la nostra ciutat hauria d’estar englobat dins un pla estratègic de ciutat. Un pla estratègic 
de ciutat que marquès les línies prioritàries de desenvolupament de Tortosa per als propers 10 anys. I 
que a partir d’allí i de manera consensuada i dialogada, es fessin tota una sèrie d’actuacions, però no a 
curt termini, sinó a llarg termini.  
 
I, per tant, en aquest sentit no podem fer res més que donar suport, tenint en compte això, no? que el 
comerç s’ha de protegir, que el comerç petit s’ha de promoure i, per tant, és realitat, no?, que necessita 
aquest impuls que vostès reclamen. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, respecte a la proposta que vostès fan, al punt primer: que l’Ajuntament de Tortosa reconegui el petit 
comerç del municipi com a sector estratègic i d’interès socioeconòmic, jo crec que això “cae por su 
propio peso” que diuen els castellans, no? Això ja deu ser així. No entra al cap de cap ajuntament, de 
cap municipi que no reconegui això. 
 
Després, el segon punt deia que l’Ajuntament impulsi la creació d’un consell municipal de comerç en el 
que estiguin representat totes les associacions. Això li podríem dir consell municipal o taula del comerç. 
És una cosa que Esquerra Republicana de Catalunya a nivell de Tortosa ens sembla perfecte. 
 
En quant al tercer punt, que es porti a terme un estudi sobre la situació real del petit comerç de la 
ciutat. Que fruit d’aquest estudi, s’elabori un pla d’actuació i que s’implementi. Això és una cosa que 
des de la Direcció General de Comerç, Esquerra de Republicana de Catalunya va impulsar ja en 
legislatures anteriors. 
 
Es va impulsar i jo recordo que això no va tirar endavant perquè precisament el regidor de Comerç 
d’aquest Ajuntament ho va fer fracassar, és així de clar. 
 
I inclús recordo que el senyor alcalde em v dir, a un debat d’abans de les eleccions municipals, 
anteriors, que per proposar això jo tenia idees de bomber. Me’n recordo, de veritat, i em va doldre molt. 
Perquè crec que això seria una cosa bona i necessària.  
 
Aquell pla de dinamització del comerç de la ciutat proposava fer un diagnòstic, la Direcció General 
pagava el diagnòstic. Implementar-lo en 5 anys i cada any la Direcció General de Comerç aportava, de 
més a menys, començava en un 60% i anava baixant. 
 
Per tant, això que vostès proposen ens sembla adequat. I si es fes ara, doncs, fantàstic. I suposo que si 
s’arribés a un..., que la Direcció General de Comerç pogués ajudar a tot això, doncs millor, perquè sinó 
no hauria de sortir tot dels pressupostos municipals que, com tots sabem, són escassos. Per tant, li 
donem suport. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Abans de continuar, i per al·lusions, al senyor Monclús, quan m’ha dit que l’anterior regidor de Comerç 
ho va fer fracassar, estava dient l’anterior regidor de Comerç de l’anterior Govern? Del Govern en que 
estava Esquerra Republicana? Del Govern en que el tinent d’alcalde responsable de l’àrea de Promoció 
Econòmica era d’Esquerra Republicana? Aquest Govern? No, no, és que..., ja em contestarà, senyor 
Monclús. Que el regidor d’Esquerra, que el regidor de Comerç, sota la tutela del tinent d’alcalde 
d’Esquerra Republicana havia fet..., estic entenent el que m’està dient? Perquè a mi Esquerra 
Republicana no m’ho va plantejar mai. I, mentre vostès eren al Govern, ni se’ls hi va ocórrer dir-me això. 
I en cap moment el tinent d’alcalde responsable de l’àrea, que era d’Esquerra Republicana, va plantejar 
res d’això. 
 
És que clar, el de les idees de bomber potser ens ho haurem de fer mirar. O sigui, m’està dient que 
“algo” va fracassar, cosa que després ara li rebatré que no és veritat, d’una àrea que el coordinador era 
d’Esquerra Republicana. És que potser sí que tindran la raó, potser, la resta de portaveus en tot el que li 
estan dient avui, eh? Que Esquerra Republicana és aquell partit que no assumeix més responsabilitats.  
 
Quan és Govern, perquè aquesta àrea no la porto encara que jo sigui el responsable de tota l’àrea; no, 
és que aquesta regidoria no la porto. Quan està a l’oposició, perquè està a l’oposició. Quan aprova els 
pressupostos, perquè aprova els pressupostos, però jo no vull saber res, però jo he aprovat els 
pressupostos i no he presentat esmenes i les presento a altres llocs. I sempre la culpa és dels demés.  
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Sempre, fins quan tens la màxima responsabilitat de l’àrea. Jo crec que això estem descobrint una nova 
fórmula de fer política. Perquè, essent el responsable de l’àrea de Promoció Econòmica –que incloïa 
Comerç– dir que no sé què, perquè ja ni vull entrar, “algo” va fracassar.  
 
I el que jo li he dit en converses públiques i privades, i li tornaré a reiterar, és que l’administració pública 
ha de fer d’administració pública, i els sector privats han de fer de sectors privats. I la Federació de 
Comerç a Tortosa es crea quan els comerciants creuen que és necessari que es creï, no quan a un 
director de serveis territorials se li ha ocorregut que ha de crear-se, perquè això és l’associacionisme 
privat. I la iniciativa privada sap sempre el que li convé. I la pública ha d’acompanyar i procurar no 
destorbar.  
 
Ara, jo senyor Monclús, això que ha fet aquí, quan vostès, quan vostès, quan Esquerra Republicana, que 
la gent ho entengui, eh, quan Esquerra Republicana era el responsable de l’àrea, o sigui, la regidoria de 
Comerç estava penjant sobre l’àrea de Promoció Econòmica, això ja..., això és boníssim això eh, això és 
per a llibre, és per a llibre. 
 
Clar, després li diuen el que li diuen i encara es queden curts tots els seus companys, perquè tenen raó. 
És allò de “repicando y en procesión”. Doncs, quan s’està a la processó no es toca la campana, i quan 
es toca la campana no s’està a la processó. Vostès estan a la processó i, per molt que els hi dolgui, amb 
el Govern anterior, amb el Govern municipal anterior vostès formaven part d’aquest Govern, senyor 
Monclús. Esquerra Republicana formava part d’aquest Govern. Esquerra Republicana mai va plantejar 
cap problema amb això. I, a més, jo crec sincerament que van fer bona feina, van fer bona feina. 
 
I avui, a la Generalitat de Catalunya, qui aprova els pressupostos és Esquerra Republicana. I no se n’han 
de donar vergonya. Han d’explicar el que és. Digui: no, és que els pressupostos i el que es fa no va amb 
nosaltres. Home, doncs, com això: no, és que el que es feia en Comerç a l’anterior Govern municipal no 
anava amb nosaltres. Déu n’hi do, Déu n’hi do. Bé, com deia aquell: vivir para ver. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, si algú ha cregut 
i ha treballat i està treballant pel comerç d’aquesta ciutat és aquest Govern donant, per exemple suport 
a la Federació de Comerç de la nostra ciutat i a les diferents associacions de comerç del nostre 
municipi, amb la col·laboració i les campanyes i tot el que fem conjuntament. 
 
Per tant, no ens cal cap moció per reconèixer, com diu al primer punt, el petit comerç del nostre 
municipi, perquè així ho estem fent des del primer dia. I si tanquen alguns comerços malauradament, 
també n’obrin de nous, això tampoc ho ha dit. I només cal veure que també en van obrint, gràcies a 
Déu, molts als nostres carrers de Tortosa. I cada dia va venint més gent d’altres municipis de les Terres 
de l’Ebre i de fora de les Terres de l’Ebre. 
 
Existeix una taula de debat pel que fa al comerç de la nostra ciutat. També tot això se li va explicar a la 
comissió, perquè vostè, i ara veurem alguns dels exemples a la moció, se li expliquen les coses a la 
comissió però no deu escoltar perquè clar, als regidors no els deu escoltar el que li expliquen perquè 
després ens presenta mocions de coses que ja se li han explicat. Perquè el que demana, la major part 
de les coses s’està treballant. 
 
Després ens parla d’un pla específic d’actuació al nucli antic. Si algú ha apostat pel nucli antic i pel 
comerç del nucli antic a aquesta ciutat ha sigut aquest Govern, perquè només cal veure com estava el 
comerç al nucli antic al 2007 quan vam entrar a governar i com està el comerç i com està el nucli antic 
a dia d’avui, que no té rés a veure. Perquè, a més a més, s’ha impulsat i s’ha treballat conjuntament, 
s’ha ajudat a la creació de l’associació de comerciants, tenen un local a disposició d’ells que no tenien i, 
per tant, podem treballa conjuntament i, a més, ens alegrem molt de poder-ho fer, d’anar fent diferents 
campanyes, a més a més de tenir un tècnic de dinamització ocupat al nucli antic. Per tant, efectivament 
que estem treballant en el nucli antic, i treballem i molt. 
 
A banda d’això, mesures com atenció als emprenedors que s’estan fent des de la unitat de Comerç; 
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increment de les aportacions a les associacions de comerç i a la Federació, abans només se 
subvencionava una associació, ara se subvencionen totes i, a més, s’han anat incrementant amb el 
temps; implantació del règim de comunicació per facilitar l’obertura de comerços a la nostra ciutat; 
bonificació de les llicències d’obertura al nucli antic; reducció de la taxa d’escombraries i, a més a més, 
convenis amb les quatre associacions de comerç de la ciutat i amb la Federació. Coses que abans no 
existien, mesures per tal de donar suport al comerç, que és el que pertoca a dia d’avui. 
 
Per tant, ara sí que es dóna suport al comerç, ara sí que es creu en el comerç a la nostra ciutat i així 
continuarem treballant en aquest sentit i, per tant, no ens cal cap moció que ens digui coses que ja 
estem fent a dia d’avui. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Evidentment, agrair als portaveus dels grups municipals que han donat suport a la moció.  
 
I, senyor Dalmau, a veure, miri, el Govern ha de governar fins a l’últim dia, que serà al mes de juny, en 
que sigui Govern de la ciutat. I l’oposició hem de fer oposició des del primer dia fins l’últim dia. I és lícit 
que presentéssim propostes. 
 
Sap què li passa a vostè, al Partit Popular? Que ni està, ni se’ls espera. Perquè no estan, no presenten 
mocions, no estan al carrer, no “pulsen” el que diu la ciutadania. Nosaltres estem al carrer, presentem 
mocions, 99, avui amb aquesta fem 99.  
 
Clar, el que no em pot dir és que per les propostes que fem totes són electoralistes perquè ara estem en 
època..., en precampanya electoral i clar, diu escolti...., treballem. El que hem de fer és presentar 
propostes.  
 
I com he dit: el Govern ha de governar i l’oposició hem de fer d’oposició des del primer dia fins a l’últim 
dia. El que no pot ser és que, com vam dir l’últim dia en l’últim Ple, que potser hauríem de deixar fer 
plens ja, perquè si cada vegada que presentéssim propostes, ara se’ns ha de titllar als grups que 
presentem propostes d’electoralisme, dons bé, bé, doncs deixem-ho estar ja, no?, anem-nos-en cap a 
casa. Però la ciutadania ens ha escollit per a això, em sembla. 
 
Senyora Roigé, miri, és que vostè té una agror sempre, té una agror. És que clar, diu: vostè escolti. 
Escolti, jo escolto. Nosaltres hem preguntat: com funciona la taula de comerç? I se’ns ha respost: no, la 
taula de comerç sabeu que passa?, que ja no la convoquem, però com ja estan les associacions, hi ha 
federacions de comerciants, ja n’hi ha sis, ja funcionen elles i no fa falta convocar la taula de comerç. 
Aquesta és la resposta que se’ns ha donat a la comissió, aquesta és la resposta. Que no passa res, 
l’únic que nosaltres avui li estem dient és que si la taula de comerç no funciona perquè hi ha altres 
tipus d’associacions, el que pensem és que no només en el sector privat ha de fer funcionar el comerç, 
sinó que des del sector públic es poden fer moltes coses. I que des del sector públic podem incentivar i 
promoure un consell on estiguin aquesta Federació de Comerç, associacions de comerç i altra gent 
interessada, i altra gent que té coses a dir. 
 
Per tant, aquí sempre tornem a tenir allò del color de rosa, no? Vostès diuen que ho fan tot i nosaltres 
considerem que passegem per Tortosa, passegem pel Coll de Sant Joan, que els comerços van tancant 
constantment i que, per tant, entenem que hem de fer “algo”. I hem de fer “algo” urgent ja, per a que no 
se’ns ensorri el petit comerç. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor roig, només una puntualització, acabi vostè. El Coll 
de Sant Joan és el carrer Sant Blai? Digui’m un local que estigui buit. No. Ni un, senyor Roig.  
 
Passegi més. No li digui all senyor Dalmau que no va pel carrer. Potser és vostè que no va pel carrer. 
Digui’m un local que estigui buit al carrer Sant Blai. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: El primer número del carrer Sant Blai pujant a mà dreta està buit. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Això és la plaça de l’Àngel. Carrer Sant Blai. Carrer Sant Blai, 
una botiga que entri pel carrer Sant Blai, senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, si vostès el que volen és no donar, no donar-
se’n compte de que les propostes en positiu es poden tirar endavant i entre tots hem d’aixecar Tortosa, 
facin el que vulguin. Sempre la política del “i tu més”. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Ha quedat acreditat el coneixement del comerç a Tortosa. 
 
Queda rebutjada la... ah, perdó, perdó, perdó. Senyor Dalmau, per al·lusions havia dit vostè? No? 
 
No, no, no. Sí, com vostè comprendrà, si no me l’ha demanat. Sí, sí, bé, té la paraula, té la paraula. No, 
no, jo si no la volen... 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo li agraeixo, li agraeixo. Ja que “s’empenya”, doncs ho 
farem. Escolti.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no. Jo no m’empenyo amb res, eh. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: No, no, ja. 
  
Bé, jo, senyor Roig, aquella dita llatina que diu “excusiatio non petita, accusatio manifesta”, no?, quan 
vostè s’intenta excusar tant, atacant d’aquesta forma en aquest cas al Partit Popular o a la meva 
persona, vol dir que no té la consciència tranquil·la. 
 
Amb el tema de les mocions. Miri, jo el tema de les mocions sempre sóc partidari de fer les necessàries, 
no més, no més, no més, no més. Avui vostè ens en porta aquí un munt. Una d’elles té 7 o 8 pàgines. 
L’altre dia igual. Escolti, no fa falta coses que tots sabem, coses que tots sabem i que vostè, aquí se li ha 
dit abans, eh, són purament electoralistes, eh. Electoralistes. I ja està és així. No és qüestió de fer 
política, és qüestió de fer gestió i punt i ja està. 
 
I el que li volia dir és, que bé, que jo no li dic el d’oportunisme electoralista com una crítica i tal. 
Simplement li dic, home, ara vostè ens comença a portar aquí un munt de mocions, no?, i mocions que, 
a més, les motiva i tal. I bé, que tampoc és això, tampoc és això, eh. 
 
Potser nosaltres ens en passem de poc, però vostè se’n passa de llarg. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Jo voldria fer una petita reflexió a propòsit del que diu el 
senyor alcalde, perquè crec que la funció d’un Govern a qualsevol nivell és acompanyar, però també 
impulsar.  
 
I també voldria recordar –una altra reflexió– que, si no ho tinc malentès, la màxima autoritat d’un 
Ajuntament és l’alcalde. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Mai podia haver estat tan d’acord com vostè, senyor 
Monclús. Mai. La màxima autoritat és l’alcalde. 
 
I l’alcalde, aquest alcalde referenda tot el que han fet tots els seus regidors, també els d’Esquerra 
Republicana, perquè ho han fet en honestedat i lleialtat. I, segurament, s’hauran equivocat com ens 
hem equivocat nosaltres, però aquest alcalde es fa responsable de tot. També del que fan els regidors 
d’Esquerra Republicana quan governen amb ell. 
 
No, no. Els regidors d’Esquerra Republicana, senyor Monclús, jo em faig responsable.... Tindrà la 
paraula quan..., senyor Monclús.... 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El regidor era d’Unió. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Monclús, quan jo li donaré la paraula, tindrà la 
paraula. 
 
Jo em faig responsable de tot el que fan els regidors del meu Govern, siguin del partit que siguin, inclús 
quan són d’Esquerra Republicana. I el responsable de l’àrea de Promoció Econòmica era d’Esquerra 
Republicana i ho va fer esplèndidament bé. I jo estic molt agraït de la feina que es va fer. 
 
Però jo no sóc com altres que diuen: no, és que aquests no són del meu partit; estem al mateix Govern 
però no són del meu partit. No, no. Jo em faig responsable de tot i m’he fet responsable de tot. També 
del que van fer els regidors d’Esquerra Republicana, que van fer molt bona feina. Segurament, més 
reconeguda i agraïda fora del seu partit que al propi partit. 
 
Però, en tot cas, té la paraula el senyor Roig. Sí, senyor Monclús, té la paraula el senyor Roig i després 
tindrà la paraula vostè. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Senyor Dalmau, vostè mateix ho ha dit. Diu: potser nosaltres ens passem de massa poc. Home, poc del 
tot. Diu: les justes i necessàries. Per a vostè les necessàries deuen de ser molt poques, evidentment, en 
aquests casi bé 4 anys.  
 
Però deixem-ho estar aquí perquè no hem d’entrar. Nosaltres no hem de justificar res. Només dir que 
nosaltres, l’oposició, entenem que aquest és el nostre paper, entenem que aquesta és la nostra manera 
de fer política, vostè discrepa, discrepa, pensa que hi ha una altra manera que és no fent res i esperar. 
Bé doncs, a partir d’aquí lícit, tal qual, una cosa com l’altra. 
 
La moció estava feta amb la intenció de donar suport al comerç tortosí, una de les activitats de principal 
promoció econòmica de la ciutat, perquè entenem que hem de fer una ciutat més assequible, més 
amable, i el petit comerç hi contribueix. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Senyor Casanova, és que al final un es perd. Vostè s’abstenia, no? 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 



                                   

 
-  Pàg. 50 / 77 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; 
i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1). 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A L’ADOPCIÓ DE 
MESURES PER DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL A TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que els diferents organismes i han constatat en els seus darrers informes sobre la inclusió social 
com una gran part de la població del país pateix privacions, un accés limitat als serveis bàsics o se sent 
exclosa de la societat.  
 
Atès que  cada cop hi ha més persones que viuen en risc de caure en la pobresa en els propers anys, i 
que el problema de la pobresa extrema és cada vegada més important i augmenta el nombre de 
persones que pateixen pobresa absoluta.  
 
Atès que per combatre aquesta situació que la crisi financera i econòmica mundial ha intensificat i 
agreujat, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social la UE ha dictat un conjunt de referències i objectius 
explícits dels seus òrgans de govern que recullen com objectius fonamentals per a la protecció social i 
la inclusió el fomentar la cohesió social, la igualtat entre homes i dones i la igualtat d’oportunitats per a 
tots a través de sistemes de protecció social i polítiques d’inclusió social adequades, accessibles, 
financerament viables, adaptables i eficients; fomentar la interacció efectiva i mútua entre els objectius 
de Lisboa de major creixement econòmic, més i millor llocs de treball i una major cohesió social, amb 
l’estratègia de desenvolupament sostenible de la UE; fomentar una bona governança, la transparència i 
la implicació dels interessats en el disseny, l’execució i la supervisió de la política d’inclusió social.  
 
Atès que des del grup municipal del Partit dels Socialistes de Tortosa entenem que  ha de ser tasca de 
totes les administracions públiques, i també de les entitats municipals el contribuir decisivament a 
l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social, assegurant la inclusió social activa de totes les persones, 
promovent la participació en el mercat laboral i lluitant contra la pobresa i l’exclusió entre les persones i 
els col·lectius més marginats.  
 
Atès que des del grup municipal Socialista de Tortosa entenem que així es garantirà l’accés de tots als 
recursos, drets i serveis socials bàsics per a la participació en la societat, abordant al mateix temps les 
formes extremes d’exclusió i combatent totes les formes de discriminació que porten a la marginació.  
 
Atès que des del grup municipal Socialista de Tortosa entenem que per assegurar la bona coordinació 
de les polítiques d’inclusió cal implicar tots els nivells de govern i als agents pertinents, incloses les 
persones en situació d’exclusió social.  
 
Atès que en el marc de la configuració de la política d’inclusió social des del grup municipal Socialista 
de Tortosa entenem que es necessari treballar en l’escenari  de transformació dels serveis socials, 
configurant aquests progressivament com un dels pilars del l’estat del benestar social, junt amb 
l’educació, la sanitat i les pensions.  
 
Atès que des del grup municipal Socialista de Tortosa entenem els serveis socials han d’estructurar-se 
com a xarxa de protecció social per a les persones en situació vulnerable, platejant-ne nous reptes: com 
l’atenció a noves necessitats socials (dependència); l’atribució de responsabilitats que requereixen d’un 
enfocament integral (lluita contra l’exclusió social) i l’atenció a les persones immigrants, entre d’altres.  
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Atès que des del grup municipal del Partit Socialista de Tortosa entenem la necessitat de reforçar el 
paper dels serveis socials no només com a prestadors de serveis sinó com estructures de treball des de 
les quals articular l’acció social en el territori, procurant el benestar individual i social de les persones 
mitjançant l’ajuda personal i facilitant una xarxa de suport comunitari.  
 
Atès que des del grup municipal del Partit Socialista de Tortosa entenem que tal i com recomana la UE 
s’ha de prestar una atenció especial a determinats grups socials que tenen riscos específics de patir 
situacions d’exclusió social, tenint cura especialment del risc de creixement de la pobresa en la 
població infantil, essent necessari incrementar els nivells de protecció social i d’atenció a les famílies 
per trencar amb la transmissió de la pobresa de generació en generació.  
 
Atès que és necessari reduir les taxes de pobresa de la població femenina mitjançant polítiques actives 
transversals al conjunt de mesures i accions d’inclusió social, prestant atenció especial als àmbits en 
què es produeix major discriminació, com és l’àmbit laboral, i als grups de població que pateixen major 
risc de pobresa i exclusió social (famílies monomarentals).  
 
Atès que des del grup municipal Socialista de Tortosa entenem especialment greu el risc 
d’empobriment de les persones grans, motiu pel qual hem de garantir els nivells de cobertura d’aquesta 
població i promoure serveis, en el marc de suport a la dependència, que siguin adequats als nivells de 
renda i eximeixin de pagament a les persones amb rendes més baixes. 
 
Atès que, existeix el  compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya per fomentar una estratègia 
d’inclusió i cohesió social a tot el territori  
 
Atès que des del grup municipal Socialista de Tortosa entenem que en els moments actuals és més 
necessari que mai impulsar, incentivar i generar recursos per a l’elaboració d’un seguit de mesures  per 
tal d’afavorir la Inclusió Social en l’àmbit local.  
 
Atès que des del grup municipal Socialista de Tortosa entenem que els ens locals són uns operadors 
claus per al desenvolupament de l’acció per a la inclusió social en el territori.   
 
Atès que des del grup municipal Socialista de Tortosa entenem que el paper reservat als ens locals en 
el marc d’aquest procés estratègic d’inclusió no pot reduir-se al d’executors i articuladors territorials de 
les polítiques d’àmbit autonòmic, sinó que se’ls ha d’atribuir un rol actiu tant a nivell conceptual com 
substantiu.  
 
És per aquests motius 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. Que es posi en marxa un observatori de la inclusió social a Tortosa per permetre una 
aproximació al coneixement de la realitat social del municipi en funció dels àmbits vinculats a la inclusió 
social: sociodemogràfic, laboral, econòmic, formatiu, relacional, residencial, sanitari i de ciutadania, per 
tal de conèixer millor la realitat del municipi. 
 
SEGON. Que es posin en marxa un conjunt d’accions a favor de la inclusió social destinades a la 
formació de les persones relacionades en els diferents àmbits de tractament, jornades, suport a 
campanyes solidàries, tallers, etc. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament de Tortosa es comprometi a impulsar i donar suport al treball en xarxa per la 
inclusió social entre les institucions, entitats i persones, portant a terme, o consolidant entre d’altres les 
següents accions:  
 
1. Consolidació de la xarxa d’entitats per la distribució d’aliments de Tortosa  per avançar en un 

sistema més equitatiu, just i promocional, recolzant de forma clara i decidida, al incrementar les 
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seves subvencions les accions de Càritas, Creu Roja i qualsevol altra entitat, ONG i plataforma amb 
objectius finalitats similars.  

 
2. Crear un programa de gestió alimentària responsable per a la recuperació d’aliments frescos per a 

persones sense recursos econòmics, impulsat per l’àrea de Serveis a les Persones. 
 
3. Crear un programa d’integració a través de l’esport, anomenat  Xarxa Esports als barris, que tindria 

com a objectiu l’educació, la cohesió i la inclusió social dels infants, adolescents i joves a través de 
la pràctica esportiva (futbol, bàsquet, balls, etc.). Aquest programa estaria impulsat per l’àrea de 
Serveis a les Persones i els serveis de Tortosa Esports i diverses entitats esportives i associatives de 
la ciutat. 

 
4. Millorar la convivència i la cohesió social en l’espai públic a través de projectes conjunts entre l’àrea 

de les Persones i de l’Espai Públic amb la participació de les associacions, agents socials, ciutadans. 
 
5. Accions per la inclusió social de la gent gran: en col·laboració de l’àrea de Servei a les Persones, a 

través del Consell Municipal de la Gent Gran, que treballés les relacions  intergeneracionals (Joves - 
gent gran) i la problemàtica de la soledat. 

 
6. Creació d’una taula del poble gitano per l'anàlisi, el debat, l'elaboració de propostes, el seguiment 

d'activitats i de projectes per la promoció social del poble gitano. 
 
7. Creació d’un pla d’atenció a persones sense sostre en situacions d’onada de fred a través d’un 

protocol de treball entre l l’àrea de Servei a les Persones, la Policia Local, Creu Roja i Càritas. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors 
regidors, les coses ja no poden continuar com fins ara.  La política que hem conegut i hem patit els 
últims temps ha anat directament contra els interessos de la majoria, aquella gent que més ho està 
passant malament. 
 
La sanitat, l'educació, els serveis bàsics, pilars de la nostra societat i garanties d'igualtat i llibertat, 
veuen reduït el seu valor com a béns públics i de qualitat.  
 
Les retallades dia sí, dia també, austeritat contra els més febles, desnonaments i impossibilitat de 
materialitzar el dret a l'habitatge, el dret al treball i el que és més important, el dret a una vida digna, 
configuren avui una part del paisatge de la nostra societat, de la nostra ciutat. 
 
Ni l'opinió pública contrària a l'actual rumb de la política, ni les multitudinàries i contínues 
manifestacions en defensa de la sanitat, l'educació i l'habitatge han suposat modificacions per part dels 
governs de dretes del Partit Popular i de Convergència i Unió. Nosaltres entenem que no escolten i 
continuen actuant al marge de la majoria.  
 
Per aquesta raó entenem que hem de canviar la situació i hem d’actuar, no ens podem quedar de 
braços creuats. Per aquesta raó, demanem a l’Ajuntament de Tortosa que posi en marxa un observatori 
de la inclusió social per permetre una aproximació al coneixement de la realitat social del municipi, ara, 
després de tots aquests anys de crisi en que, sense dubte, la configuració social de la nostra ciutat ha 
canviat. 
 
Posar en marxa un conjunt d’accions a favor de la inclusió social destinades a la formació de les 
persones relacionades en els diferents àmbits de tractament com jornades, suport, campanyes 
solidàries o tallers. 
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Que l’Ajuntament de Tortosa es comprometi a impulsar i donar suport al treball en xarxa per a la inclusió 
social entre les institucions, entitats i persones, portant a terme o consolidant entre elles altres accions, 
com poden ser aquestes:  
 
La consolidació de la xarxa d’entitats per la distribució d’aliments de Tortosa  per avançar en un sistema 
més equitatiu i millorar el sistema que actualment s’està fent. 
 
Crear un programa de gestió alimentària responsable per a la recuperació d’aliments frescos per a 
persones sense recursos econòmics. 
 
Crear un programa d’integració a través de l’esport, anomenat  xarxa esports als barris, que tindrà com 
a objectiu l’educació, la cohesió i la inclusió social dels xiquets, adolescents i joves a través de la 
pràctica esportiva. 
 
Millorar la convivència i la cohesió social en l’espai públic a través de projectes conjunts entre les àrees 
de Serveis a les Persones i Espai Públic, amb la participació d’associacions, agents socials, ciutadans. 
 
Accions per a la inclusió social de la gent gran, amb col·laboració de l’àrea de Serveis a les Persones a 
través del Consell Municipal de la Gent Gran, que treballés les relacions  intergeneracionals –joves, 
grans– i la problemàtica de la soledat. 
 
Creació d’una taula del poble gitano per l'anàlisi, debat i elaboració de propostes, el seguiment 
d'activitats i de projectes per a la promoció social del poble gitano. 
 
La creació d’un pla d’atenció a persones sense sostre en situacions d’onada de fred, a través d’un 
protocol de treball entre la regidoria d’Acció Social, la Policia Local, la Creu Roja i Càritas, cosa que ara 
no existeix.  
 
Pensem que són un conjunt d’accions, que no representen gaire despesa social i que contribuirien  molt 
a treballar la inclusió social. Treballant en xarxa, coordinadament, amb els objectius d’una estratègia 
comuna, tal com he dit, donat que en els últims anys la situació a la nostra ciutat a nivell social, degut a 
la crisi, ha canviat substancialment. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Roig, pel que ha dit vostè abans, aquesta és la moció número 100. I, la veritat, és que no hi ha gaire a 
celebrar, eh. 
 
Bé, anem al que toca. Miri, senyor Roig, cada moció que presenten se superen, se superen. Hem parlat 
avui ja d’eleccions electoralistes, de mocions fora de lloc i de temps, de mocions que fan pudor, però 
aquesta ja frega el patetisme. 
 
Anem a veure. Que el socialistes vinguin aquí a  parlar d’exclusió social, quan van ser ells els que van 
esfondrar tot un país, van deixar més de 5 milions d’aturats, 1,4 milions de famílies amb tots els seus 
membres a l’atur. Venir aquí amb aquesta moció, senyor Roig, és fotre-se’n de la gent. I li dic així de clar. 
Jo acostumo a ser molt clar, però és que clar, quan veus aquestes coses es que te poses malalt. 
 
Li explicaré més coses encara, senyor Roig. Miri, vostès van portar un país, pràcticament, a una situació 
de “quiebra” tècnica. Vostès han creat l’exclusió social, vostès han destrossat, han destrossat les 
classes mitjanes i les classes populars perquè molta gent que fa uns anys estaven a la classe mitjana o 
classes populars, ara aquesta gent són els que estan en exclusió social. Són gent que ho han perdut tot, 
han perdut la feina, han perdut salaris, han perdut la casa, ho han perdut tot. 
 
Vostè se’n recorda d’aquella ministra que tenien, la senyora Chacon, se’n recorda? Que anava donant 
saltirons per totes les televisions, tota contenta i feliç, tota alegre ella a totes les televisions, explicant 
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que farien o que havien fet uns jutjats especialment per als desnonaments exprés i així fotien a la gent 
fora de casa més de pressa? Que no se’n recorda d’això, senyor Roig? Perquè jo me’n recordo, jo encara 
ho tinc aquí, al cap. 
 
Vostès, senyor Roig, encara n’hi diré més, vostès també han estat coresponsables, com altres eh, no 
només vostès sols, d’esfondrar bancs i caixes d’estalvi, perquè vostès tenien allí consellers. I vostès han 
sigut responsables del que ha passat amb el sistema bancari espanyol. Vostès també hi eren, eh. Jo, 
abans li deia al senyor Monclús que Esquerra Republicana hi era, però és que vostès, amb tot això que li 
dic, vostès manaven. Vostès estaven al Govern i va passar tot això que li dic. No m’invento res, eh. 
 
Miri, senyor Roig, que vingui aquí amb aquestes mocions per demanar allò que vostès van ser incapaços 
de fer, van ser incapaços de fer i ara vinguin aquí amb aquestes mocions que ja no se les creu ningú, 
home, per favor. 
 
Jo ja li he dit abans, que hi ha mocions que em produeixen vergonya i aquesta és una d’elles. No es pot 
venir aquí, senyor Roig, a prendre el pèl a la gent. Vostès deuen pensar que a la gent els hi passa com a 
vostès, que la gent no té memòria. Però la gent sí que en té de memòria i la gent se’n recorda del que 
va passar 4 o 5 anys, i vostè ho sap, vull dir, la gent se’n recorda. No vinguessim aquí a prendre el pèl a 
la gent. 
 
Escolti, miri senyor Roig, el socialisme, i això no li dic jo, això només cal sortir al carrer, vull dir, el 
socialisme pràcticament per tota Europa està mort i enterrat. És així. Fins i tot a França, que encara avui 
té un Govern socialista, és un Govern que de socialista ja no li queda res perquè ha fet exactament el 
que ha fet el Partit Popular a Espanya, o sigui, que de socialisme a Europa ja no en queda. Està mort i 
enterrat. I molt m’hauria d’equivocar, però em sembla que el socialisme difícilment tornarà a tocar 
poder. 
 
Miri, n’hi podria dir moltes de coses, però és que tampoc no vull fer-ho llarg. No vull fer-ho llarg perquè ja 
les fa vostè prou llargues les mocions, només faltaria que nosaltres encara ho allarguéssim més. 
 
Jo només li repeteixo el que dic. Jo no seré còmplice de ningú que vingui aquí a prendre el pèl a la gent, 
per tant, com ja hem fet amb les anteriors mocions que avui ha presentat, també ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, senyor Roig, jo la veritat 
és que miri, amb la moció aquesta i per abreujar, perquè són molt llargues, la 13a., que és la que ve 
després sobre els parcs infantils, bé, estem d’acord amb el contingut, i no podem deixar d’estar d’acord 
amb el contingut, però escolti, és una hipocresia que fa por la que vostè exerceix en aquestes mocions. 
 
Miri, del 2000, li donaré dades per a que se’n recordi, perquè vostè té una memòria de moixonet. Del 
2003 al 2011, any que va començar, per cert, a governar un altre partit, el Partit Popular, s’havia passat 
de 2.200.000 aturats a 5.000.000, eh. Del 2003 al 2011, li dic per a que ho sàpiga, que potser és..., 
no, no, home, i després ens ve..., que són directament causants de les exclusions socials, l’atur és un 
dels principals motius d’aquestes situacions. 
 
Abans del 2011 hi havia, i li recordo perquè hi ha una moció després que parla de l’atur juvenil, 
800.000 joves en atur, eh, abans del 2011. I no dic qui governava, perquè és lògic, governaven vostès, 
800.000 joves en atur. I l’atur juvenil creixia a una taxa anual del 6%, val?, estem d’acord? 
 
Clar, que vostè ens digui ara en una moció de l’exclusió social, quan vostès, pel que pareix i les dades 
que tenim aquí, són els principals responsables del que està passant, home, s’ha de ser un poquet, i 
amb tot el “carinyo” i respecte, un poquet hipòcrita. 
 
Per culpa de com es governava abans del 2011 vam estar a punt d’entrar en recessió i de ser rescatats, 
eh, val? La prima de risc en aquells moments estava disparada, com avui ja no, està per baix dels 100 
punts percentuals. 
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Espanya, a més, li recordo que va ser un país de la OCDE en el que més va créixer la desigualtat 
generada per la destrucció de llocs de treball entre els anys 2007 i 2011, curiosament. I això, entre 
altres moltes coses, ha sigut l’origen de, en gran part, de l’exclusió social que vostè ara ve i ens diu: 
escolteu, que això està molt malament, que hem de lluitar, que hem de fer el possible i tal. 
 
Mira, a mi, estic d’acord i per això jo li votaré a favor, perquè el tema en si..., no, no, el tema en si, el 
tema en si no es pot prendre a broma. L’exclusió social no es pot prendre a broma, eh, i vostè planteja 
unes mesures. I tot el que convingui i tot el que es pugui fer per evitar i reduir l’exclusió social, nosaltres 
estarem al costat. No són temes per riure, són temes per mirar el que es pot fer, eh. I per això li votaré 
que sí, però és que ja li he dit tot el que vostès han fet. 
 
Són dos temes –i l’altre, el dels parcs i tal li votaré també, perquè també, bé, aquí està–, són dos temes 
importants i estan argumentades. Però, al menys en el nostre cas, podria haver-se estalviat les 
amplíssimes exposicions, ja que dóna la sensació de que estan motivades, més pel tema de la moció en 
si, per l’efecte escènic electoralista. 
 
Vostè presenta mocions i, com diu el company senyor Casanova, doncs, si n’ha presentat 100, escolti, 
Déu n’hi do, moltes d’elles, per cert, copiades eh, perquè algunes són clavadetes a altres que estan 
presentant els seus companys a altres ajuntaments, no? Però bé, té el seu mèrit, són 100, ja està bé, 
no? 
 
Ara, el que li dic i vull deixar ben clar perquè jo li aprovo aquesta moció de l’exclusió social perquè, torno 
a dir, és un problema gravíssim que no permet cap tipus de broma amb ell, i que permet que qualsevol 
actuació com les que vostè planteja aquí, doncs sigui acceptada i sigui ficada en pràctica, si es pot. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, intentaré posar una 
mica de serietat, no?, davant d’aquest Ple que se’n riu i que se’n burla –en general, eh, parlo–, sobre un 
tema que jo crec que és molt important, com és l’exclusió social i tota la pobresa que hi ha a la nostra 
ciutat. 
 
Hem de recordar, malauradament, que a la nostra ciutat hi ha un nivell de pobresa molt elevat, està per 
damunt de la mitja del nostre país, de Catalunya. I que també, en quant a l’atur, hi ha un nivell superior 
en quant a la mitja del nostre país.  
 
I, sincerament, penso que totes aquelles persones que puguin estar veient, observant aquest Ple a 
través de la televisió i que estan en una situació d’exclusió social o estan a l’atur, sentirien vergonya de 
l’actitud de molts dels regidors aquí presents i així ho expresso. 
 
Dit això, és cert que aquesta situació d’exclusió i de pobresa que hi ha a la nostra ciutat és una situació 
que és global. Global a partir de la crisi econòmica que va aparèixer a l’any 2008 a partir dels Estats 
Units, que després va arribar a tota Europa. I sobretot, una crisi que els diferents governs, tant 
socialistes o socialdemòcrates i liberals o de dretes han intentat solucionar d’una manera errònia al que 
és el nostre continent, a Europa, perquè en lloc de solucionar aquesta crisi, el que s’han carregat és la 
classe mitjana i han portat a la pobresa a moltíssimes persones. 
 
Per tant, sí que és cert, al senyor Enric Roig, que el Partit Socialista a nivell de l’Estat espanyol, al igual 
que a nivell de tota Europa, és també coresponsable de l’actual situació social, perquè ha donat suport 
als diferents partits de dretes a l’hora de fer una sortida de la crisi com la que estem tenint: amb 
polítiques de retallades, d’austeritat; mentre que no s’està exigint absolutament res als qui més tenen. 
De fet, vostès a nivell europeu estan donant suport al primer partit, al partit liberal o el Partit Popular 
Europeu i també són coresponsables. 
 
Dit això, que és una qüestió més a nivell global, independentment d’aquesta observació, és cert que 
des dels ajuntaments, perquè aquí estem a un ajuntament, es poden fer diferents actuacions per 
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intentar pal·liar aquesta situació i que, per tant, la institució que està més propera als ciutadans i 
ciutadanes, com en aquest cas és el nostre Ajuntament, intentar buscar-hi solucions, i entenc que és 
aquí on vostès intenten fer propostes al respecte. 
 
Fan moltes propostes i jo em quedo amb dos, que penso que són positives. La primera, la creació 
d’aquest observatori de la inclusió social a Tortosa, un observatori que intentaria analitzar de manera 
periòdica quina és la realitat social de la nostra ciutat en diferents àmbits, la situació que viuen moltes 
persones en quant a habitatge, en quant a pobresa, en quant a educació, en quant a situació 
sociolaboral, i que aquest observatori existeix a molts ajuntaments que, precisament, per copsar més la 
realitat social de la seva ciutat o del seu poble, els han creat durant aquests últims anys per intentar 
aplicar unes polítiques millors. I, per tant, entenc que aquesta proposta que s’està realitzant a molts 
ajuntaments del nostre país –tenir un observatori social– és positiva perquè permetria per part de 
l’Ajuntament conèixer la realitat de molts ciutadans i ciutadanes que estan patint. 
 
I la segona proposta que també em sembla molt positiva és aquesta proposta que vostès fan en relació 
als aliments frescos. És a dir, moltíssima gent de la nostra ciutat no té accés als aliments frescos, no té 
accés a tenir un mínim de verdura, un mínim de peix, un mínim de carn, un mínim de fruita de manera 
periòdica. I en aquest sentit, diferents institucions al nostre país han intentat buscar solucions a 
partir de diferents programes, un programa de tiquets per intentar repartir un mínim d’aquests 
aliments –l’alimentació és un altre dels drets bàsics que hi ha a l’Organització de les Nacions Unides, a 
la Declaració dels drets humans. Abans parlàvem de la sanitat, i el dret a l’alimentació és un altre–, i a 
la nostra ciutat, malauradament, això no s’està fent. El nostre grup va presentar una moció al respecte i 
l’equip de Govern, amb majoria absoluta, la va tombar. 
 
Això, en canvi, sí que es fa per exemple a la resta de la comarca, perquè el Consell Comarcal sí que ha 
implementat aquest repartiment de productes frescos per totes les poblacions del Baix Ebre, a excepció 
de Tortosa, o també en el cas de la ciutat d’Amposta s’està tirant endavant amb un conveni amb els 
paradistes del mercat de la ciutat veïna. 
 
Per tant, en aquest sentit, recordant que el Partit Socialista i el socialisme ha donat una resposta 
no correcta a la sortida de la crisi econòmica a nivell europeu, a nivell espanyol, per això 
precisament –torno a posar un exemple internacional– a Grècia han patit una davallada important, el 
Partit Socialista, quedant-se en una minoria, mentre que una nova coalició d’esquerres amb una 
resposta diferent està governant i està donant solucions per salvar primer a les persones, tot i que 
entenem que vostès s’han equivocat o la seva família política s’ha equivocat, entenem que les 
propostes que fan avui aquí per intentar solucionar des de l’àmbit local aquesta situació són positives i 
per això votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Senyor Enric Roig, referent a l’argumentari que vostès fan, en principi res a dir. Pensem que la situació 
en la que avui en dia estem, moltes famílies, desgraciadament, estan abocades a l’exclusió social. Que 
també la joventut, les dones i les famílies monoparentals són col·lectius que estan en situació de risc, 
això no és nou i res que no estigui a la boca de tothom. 
 
Potser menys certa o menys encertada és la referència que fan els serveis adreçats a la dependència, 
ja que actualment a la nostra ciutat hi ha els que toca per llei i, probablement, algun més. Podria 
anomenar-los, però crec que no cal, no? 
 
Altre tema és el referent a la proposta final que fan. Ja fa molts anys, crec que era pel 2006 que es van 
iniciar, a proposta de la Generalitat, del Departament de Benestar –la Generalitat també té, com he dit 
abans, l’objectiu de fomentar, d’incentivar–, bé doncs, al 2006 es van iniciar, a proposta de la 
Generalitat, els plans locals d’inclusió social. Estaven cofinançats pel Departament i als quals nosaltres 
no ens vam acollir. Possiblement, a “toro” passat podríem dir que va ser un error, però que és 
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rectificable, ja que hi podem accedir en qualsevol moment i van en la línia de la seva proposta. 
 
També, respecte al programa d’aliments frescos és una bona idea, és una idea que ja fa el Consell 
Comarcal a la resta de la comarca. El que veiem és que hi ha una sèrie de punts que proposen, que tot 
està molt barrejat, barregen coses, unes es fan, altres no es fan, per tant, pensem que és una proposta 
una mica demagògica. I per aprofitar totes aquelles coses que no es fan i que es podrien fer, el nostre 
vot, el del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya serà favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, jo 
crec que aquesta és la típica moció que gairebé asseguraria –i suposo que no m’ho dirà– que és la que 
li passen des del Partit. I amb això afegeix aquí totes les coses, parla absolutament de tot només per 
voler expressar o demostrar o fer veure que són els que més pensen amb els que més ho necessiten, 
quan tots sabem què és el que ha fet el Partit Socialista quan ha governat. Però en tot cas, a més a més 
ho fa malament perquè ho mescla tot i diu coses que ja s’estan fent.  
 
De nou, li tornaria a demanar que atengués més a les comissions informative, que preguntés a la 
regidora de Serveis Socials i als tècnics que els hi han explicat moltes de les coses que avui estan 
demanant i que ja s’estan fent per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Perquè s’està treballant en xarxa, cosa que vostè ens demana, això ja s’està fent. I perquè s’està 
treballant per tal d’evitar el risc d’exclusió social. I li explicaré algunes de les coses que ens demana i 
que ja s’estan fent. 
 
En el marc de l’acció comunitària de Tortosa hi ha un projecte d’intervenció comunitària intercultural 
que es va iniciar al 2010 i que, dintre d’aquest marc, s’ha creat un espai de relació institucional, on 
institucions públiques, universitats, entitats del tercer sector es van comprometre a treballar 
conjuntament en xarxa per tal de millorar la convivència i per tal de millorar i ajudar a aquelles persones 
que més pateixen, per tant, ja existeix això, ja se li ha explicat en comissió. Aquí està l’Ajuntament, està 
el Govern de la Generalitat, està la Diputació, està el Consell Comarcal, estan les universitats: la 
Universitat Rovira i Virgili, la UOC, la UNED, EUSES, Creu Roja, Càritas, Acisi, l’Espai Blanquerna, 
Atzavara Arrels, Amics i Amigues de la Unesco, la Fundació de La Caixa, totes aquestes entitats estan 
col·laborant i treballant conjuntament amb l’Ajuntament en xarxa per tal de poder arribar als que més 
pateixen i resoldre les situacions dels que més pateixen. 
 
I aquest mes de febrer concretament, i també se’ls ho va informar, pretenen anar més enllà en aquest 
acord que hi ha per tal de poder millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa. 
 
I un dels treballs prioritaris de treball comunitari és la xarxa entre entitats i associacions, el treball 
transversal i coordinat i també aquesta existència de xarxa de convivència a Tortosa. 
 
També, el que van fer aquestes entitats va ser la confecció de la monografia per la convivència de 
Tortosa. I es van crear diferents grups de treball, que avui vostès ens han demanat però ja estan creats. 
L’equip de treball socioeducatiu amb el programa 6-16, un programa que està funcionant molt bé a la 
nostra ciutat. O per garantir, un grup de treball per garantir les necessitat bàsiques, coordinat amb Creu 
Roja, per tal de poder arribar a aquells que més ho necessiten en quant a aliments i en quant a material 
escolar. O un grup de treball de salut comunitari, o un grup de treball i ocupació d’habitatge i, 
recentment, el grup de treball d’espai públic. També s’ha posat en marxa un programa compartit entre 
Creu Roja i Càritas per tal de distribució d’aliments.  
 
Ens demana també que tractem l’esport i la integració. I s’està fent. Des dels Serveis Socials hi ha una 
coordinació amb el servei d’esports, amb la regidoria d’esports de la nostra ciutat, amb Tortosasport, 
per tal d’implementar-ho i portar-ho a terme. I amb això es porten diferents projectes, com per exemple 
el Projecte futbol o els diferents projectes de campus que hi ha al llarg de l’any. I es tracta aquí amb 
joves, i es tracta també amb joves d’ètnia gitana per tal de millorar la seva integració i ajudar-les amb 
allò que necessiten, amb un programa de formació de joves des d’una perspectiva integral, familiar. 
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També es disposa d’un Pla d’ocupació al treball de barris de suport, escolarització dels infants i joves de 
la comunitat gitana. També hi ha previsió d’acció de mediador pel que fa a aquesta comunitat. 
 
En el marc del treball comunitari i per a aquella gent gran que està sola s’ha posat en funcionament el 
servei de “Sempre acompanyats” per tal de que, juntament amb Creu roja, per tal de que aquella gent 
que està gran i que vol..., que és gran i que està sola i vol continuar estant sola, no se senti sola, sinó 
que estigui sempre lligada als Serveis Socials i, per tant, es pugui garantir que aquesta gent està bé, 
està en condicions d’estar bé.  
 
I, a més a més, ja sap que tenim la Casa d’Acollida, tenim el menjador social que col·laborem, 
l’Ajuntament de Tortosa, per tal d’acollir a aquelles persones que no tenen o no poden accedir a menjar 
o que no tenen capacitat de poder tenir sostre per tal de poder dormir. 
 
I, a més a més, amb el Govern de la Generaliltat i també conjuntament amb l’Ajuntament s’ha posat en 
funcionament una casa per a infants, en aquells infants que puguin tenir algun risc d’exclusió o algun 
risc de patir algun problema i que, per tant, se’ls està ajudant en aquesta casa dels infants que, a més a 
més, és una gran iniciativa que està funcionant molt bé a la nostra ciutat. 
 
Per tant, tot el que ens està demanant aquí tot s’està fent, tot s’està treballant, tot s’està fent amb 
excel·lents professionals que tenim al departament de Serveis Socials de la nostra ciutat i, per tant, avui 
ens torna a presentar una moció que suposo que és allò d’anar a pes, com ha dit ara, aquesta és la 
100, doncs, anem a pes. Anem fent mocions, fent mocions i al final deu haver algun premi a qui més 
presenta mocions. Però, en tot cas, el que hem de fer és presentar mocions que realment siguin..., que 
aportin “algo” i que aportin el que la ciutat necessita, no mocions per presentar i, simplement, tenir aquí 
un paper de 5 folis que, al final, no ens acaba dient res que no s’estigui fent a dia d’avui. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. 
 
En primer lloc, agrair als grups municipals que han donat suport a la moció i, en especial, a Iniciativa 
per Catalunya perquè ha posat seny en un batibull que ha passat en aquest Ple i que, com ell ha dit, el 
senyor Jordan, si algú ens estava veient pensaria que aquí no estem per treballar per la ciutat i que el 
que estàvem parlant no era un tema seriós, sinó que era un tema de riure. 
 
Mirin, la realitat és la que és. La gent ho està passant malament i molt malament. I la gent continua 
passant-ho molt malament.  
 
I també li vaig a dir, agraeixo en aquesta moció el seu to, senyora Roigé, perquè quan li dic que el to és 
agre, li dic. I en aquesta moció vostè ha contrastat. Discrepo del que ha dit vostè però, evidentment, ha 
respost en un to molt correcte. 
 
I li vaig a dir, senyor Dalmau, a veure, vostès han fet la reforma laboral més dura que en un país s’ha 
pogut fer. I que s’han carregat, però, un munt de llocs de treball amb aquesta reforma laboral. I vostès 
ara aquí ens vénen dient, bé, doncs que no passa “nada” i que la culpa tota és nostra, no? És allò de 
sempre dir. la culpa és dels socialistes, la culpa és dels socialistes, la culpa és dels socialistes. 
 
Evidentment, quan algú governa encerta i s’equivoca. Segur, segur que tal, però tothom n’ha fet 
d’encerts i tothom n’ha fet d’errors. Tothom, tothom. Però el que s’ha de fer és treballar. Treballar i 
treballar i treballar. I demà treballar més, i treballar més, i treballar més. El que no podem fer és 
esperar-nos asseguts i que algú solucioni els problemes que té la gent. 
 
I nosaltres, aquí estem per fer propostes des de l’àmbit municipal. Estem per fer política des de l’àmbit 
municipal i per tal de proposar mesures per a que, amb treball i amb xarxa i col·lectivament, poguéssim 
veure quin és el canvi que està tenint socialment la nostra ciutat. 
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La nostra ciutat que, degut a aquesta crisi econòmica, estic segur que té un munt de paradigmes 
diferents dels que teníem fa 4 anys, 5 anys, 6 anys. I és aquí on nosaltres fem aquesta proposta. 
 
I, senyora Roigé, la realitat és la que és. Vostè diu: això ho fem. Bé, jo no estic tan d’acord. Això també 
ho fem, tot ho fem. Vull dir, hi ha uns programes d’aquests que vostès contínuament van dient, que 
donen per a tot. El 6-16 dóna per a això, per a això, per a això, per a lo altre, per a lo altre, vull dir, van 
dient-ho així, no?  
 
A la comissió, li pot dir la regidora, que jo estic molt atent, eh. Li pot dir, la regidora. I és de les persones 
que no falla a la comissió, inclús fa propostes. Per tant, per tant no diguéssim el que no és. 
 
Però la realitat és la que és. I la realitat continua essent que la gent s’ho està passant molt malament. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor Roig, la gent s’ho passa molt malament, diu 
vostè, no? Però quan jo he intentat explicar el sentit del meu vot a favor de la seva moció, després 
d’haver-li tot el que vostès no van fer, encara que diuen que això ho fa tothom –no ho van fer– se’n reia. 
Vostè se’n reia. Com es reia algú més aquí. Se’n reien, eh. 
 
I com molt bé ha dit el senyor Jordan, i jo també ho he dit, en un tema d’aquest calibre, d’aquesta 
transcendència, no se’n pot riure ningú i menys un servidor i representant públic, com som tots els que 
estem aquí, eh. Vergonyós el que ha passat en aquesta sala, vergonyós, eh.  
 
I vostè ja ho diu molt clarament, la gent ho passa molt malament. Però vostè se’n reia quan jo explicava 
el meu sentit del vot, i altres companys i companyes. Vergonyós. 
 
I molt bé ha dit el senyor Jordan, que en un tema tan delicat no es pot fer ni broma, ni riure’s, ni res de 
res. 
 
Jo, torno a dir, eh, li he dit: escolti, el problema de l’exclusió social, en molta gran part, és culpa de qui 
governava abans del 2011. I li he donat dates, eh. Vostè se les creurà o no, perquè vostè sols es creu el 
que vol i el que no, no s’ho creu. Li he donat dates, però li he dit: malgrat això, com vostè planteja una 
sèrie de mesures per atacar i llevar l’exclusió social, jo li dono el meu vot favorable perquè s’ha fer tot el 
possible, s’ha d’intentar tot el possible per evitar o disminuir l’exclusió social. Tot menys riure’s, eh. Tot 
menys riure’s, val, senyor Roig?  
 
Vostè és molt solidari, vostè fa moltes mocions, vostè surt molt pel carrer però després no fa el que diu. 
A vostè el cor li va per una banda, el cervell li va per l’altra i moltes coses, al final, no s’aclareix no vostè 
mateix.  
 
Jo, simplement, vull insistiren que és un tema molt delicat i que jo he dit: jo li voto a vostè, “pese” a tot 
que són vostès el cinisme i la hipocresia personificada. I li he donat dates. Però li voto perquè s’ha de 
fer tot el possible contra aquesta lacra, com també contra l’atur, contra el que sigui, m’entén? Però 
sobretot, insisteixo, vergonyós l’espectacle que ha donat aquest consistori, no tot, gràcies a Déu. Hi ha 
hagut qui ha sabut el que estàvem fent i s’ha mostrat caut i no ha dit res. Però el demés, home, no, no, 
que aquí ens estant veient, eh. Aquí ens estan veient. I això és l’exclusió social, eh. Per favor, home, per 
favor. 
 
Intervenció del Sr. Roig  
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Miri, senyor Dalmau, si electoralisme és presentar mocions, 
digui’m vostè el que està fent en aquest moment. Digui’m vostè el que està fent. Digui’m, digui’m què 
està fent en aquest moment. 
 
Perquè a mesura que s’avança el dia 24, aquí fent teatre davant les camares.... 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, després li donaré la paraula, no es 
preocupi. Continuï, senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: És així. Digui’m, digui’m. 
 
Aquí, sembla ser que, com el dia 24 de maig hi ha eleccions, aquí sembla que ara fem teatre. 
 
Miri, jo no me’n puc riure d’una moció que he presentat jo. Jo no me’n puc riure. I no me n’he rigut de la 
moció que he presentat jo, perquè és molt seria, perquè sinó no l’haguéssim presentat. 
 
I, a partir d’aquí, vostè pensa el que vulgui, però jo..., i vostè em coneix personalment de fa molts anys, 
sóc una persona conseqüent, intento complir amb allò que jo crec que són les meves conviccions. I en 
aquest tema no s’hi val a dir tot el que vostè ha dit. 
 
Però bé, entendré que és un moment de “calentón” que ha tingut vostè, degut a que, com hi ha 
càmeres, ara el que toca és dir que, evidentment, el Partit Socialista porta cua i porta banyes, perquè és 
el que està passant aquí aquesta nit; que totes les culpes i tots els mals d’aquest país, com s’ha arribat 
a dir, que la crisi econòmica també és del Partit Socialista la culpa. I aquí ningú té més culpa que el 
Partit Socialista.  
 
Doncs bé, vostès quedin-se amb aquesta postura i ja veurem, ja veurem. 
 
Miri, nosaltres fem propostes per a que a la nostra ciutat poguéssim solucionar els problemes de la 
nostra ciutat. I com li he dit abans, amb encerts més o menys. I la gent que ens ha governat en altres 
àmbits ho ha fet millor o ho ha fet pitjor, però sempre, entenc jo, des d’una cohesió del servei públic per 
tal de que els nostres conciutadans, que estan patint una greu crisi econòmica, puguin viure millor. I 
aquesta és la voluntat d’aquest grup municipal, d’aquests 3 regidors: del senyor Sabaté, la senyora 
Dolors Bel i del meu propi, per tal de treballar per a la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Insisteixo en que la gent ho passa molt malament, però vostè 
se’n reia, se’n reia. I bé, i altres, no? 
 
Jo no dic que el Partit Socialista, eh, el que vostè ha dit. Això jo no ho dic. Però vostè en aquest moment 
o en un moment fa poquet, pocs minuts, ha actuat com no tenia que haver actuat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo els hi recordo que acabarà cloent el debat el senyor Roig 
com a proposant. Jo els hi donaré les paraules tantes vegades m’ho demanin, però en aquest cas el 
proposant de la moció és el senyor Roig i, per tant, ha de concloure el debat el senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Miri, senyor Dalmau, jo no li diré si vostè ha actuat com no 
tenia que haver actuat, com vostè no crec que m’hagi de dir a mi si he actuat com jo no havia d’actuar. 
 
Li insisteixo en que el que hem de fer és treballar tots junts per a que la ciutat tiri endavant. 
 
I el que no pot ser, el que no pot ser és voler ridiculitzar constantment a aquella gent que fem propostes 
i a aquella gent que presentem propostes per a que la ciutat millori. I vostès, com no tenen altra arma, 
perquè feina no en fan i propostes no en fan, que intentar ridiculitzar-nos als altres, el que volen és això. 
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Per tant, a partir d’aquí li dic: agraeixo i li he agraït el seu vot a favor, i li he agraït, perquè he agraït a tots 
els grups municipals el vot a favor, però crec que no s’hi val a aquesta manera de jugar. I deixem-ho 
estar. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; 
i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1). 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA  PER RECLAMAR AL GOVERN 
DE LA GENERALITAT L’AJUT D’URGÈNCIA PER A LA DESTRUCCIÓ DE LA CLEMENTINA AL CAMP I QUE EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA AUGMENTI EL CONTINGENT DE RETIRADA DE LA MANDARINA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa. 
 
“ Durant les darreres setmanes hem vist com el sector dels cítrics reclamava tant al Ministerio de 
Agricultura com el Govern de la Generalitat que activés plans d’emergència per trobar la millor solució a 
la problemàtica sense precedents de la campanya de recollida de la clementina al nostre territori. 
 
Segons les dades del sector entre el 30 i el 40% de la producció d'aquest any pot quedar sense sortida 
si no s'activen els ajuts especials per solucionar el problema. 
 
A part, aquest fet, pot provocar que més de la meitat dels 4000 treballadors temporals que utilitza el 
sector per a la recollida, perdin el seu lloc de treball abans del que és habitual en una campanya 
normal. 
 
Atès que tant el Govern estatal com català subvenciona a Agroseguro, i aquest qüestiona les quantitats 
a percebre pels pagesos. 
 
Atès que el sector primari a les nostres terres ha de ser un valor afegit de qualitat i preservació de 
l'entorn. 
 
Atès que les solucions que es demanen són de caràcter urgent i per un problema puntual d’emergència 
provocat pels episodis de forts vents durant la campanya de recollida de la clementina. 
 
Atès que si no se soluciona aquest fet pot tenir repercussions sanitàries vegetals per a la propera 
campanya. 
 
El grup municipal d’Iniciativa - Entesa per Tortosa, proposa els següents acords en el Ple municipal: 
 
PRIMER - Reclamar que el Govern de la Generalitat activi un ajut d’urgència per a la destrucció de la 
clementina al camp acordat amb els agents del territori. 
 
SEGON - Reclamar al Ministerio de Agricultura que augmenti el contingent de retirada de les 
mandarines que cobreixi les necessitats reals. 
 
TERCER - Reclamar que l'Administració controli els peritatges que Agroseguro esta realitzant a les 
explotacions i es fiqui al costat del sector cítric per garantir la viabilitat d'aquestes. 
 
QUART - Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat, Unió de Pagesos, 
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CCOO i UGT.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem aquesta moció 
perquè el sector agrícola a la nostra ciutat i al nostre territori té un pes important i en aquests moments 
de crisi econòmica en general, a més a més, està patint i, concretament el sector dels cítrics i de la 
mandarina, una situació excepcional a partir de les inclemències climatològiques dels últims dies i, 
sobretot, de les diferents ventades, que han provocat que moltes de les mandarines dels nostres camps 
de les nostre comarques hagin caigut dels diferents arbres. 
 
I, precisament, és per això que el sector afectat, a partir de diferents sindicats i de diferents 
cooperatives, estan reclamant, amb diferents mobilitzacions durant aquests últims dies i també el 
proper cap de setmana, solucions per a que s’intenti fer alguna cosa al respecte. 
 
En aquest sentit, hem de recordar que els diferents sindicats manifesten que entre el 30 i el 40% de la 
producció de mandarina de les nostres comarques, arran d’aquesta situació de ventades, no trobarà 
sortida al mercat i, per tant, això provoca uns danys, evidentment, a tots aquests pagesos que, entre 
altres coses, estarà també afectant als diferents temporers que treballen a la nostra ciutat i al nostre 
territori, unes 4000 persones que, com no s’han de recollir ja aquestes mandarines, si no es busca 
alguna solució hauran de deixar de treballar abans d’hora. 
 
En aquest sentit, tant el Govern estatal com el Govern català, el Govern del nostre país, subvenciona a 
Agroseguro i des d’aquest sector agrícola ens estan dient que s’estan qüestionant les quantitats a 
percebre per part d’aquesta gran asseguradora en relació als pagesos i a les mandarines que estan 
danyades. 
 
Entenem que el sector agrari a la nostra ciutat i al nostre territori és important, no només per 
l’economia que genera sinó també per la preservació de l’entorn i del territori i del nostre paisatge. 
Entenem que les reclamacions que efectuen aquests col·lectius són urgents i excepcionals davant 
d’aquesta problemàtica de la caiguda de les mandarines arran de les ventades. 
 
I, per tot això, hem volgut portar al Ple una moció per a que el nostre Ajuntament, estant també al costat 
de la pagesia, estant també al costat d’aquest sector de la nostra economia tan important, es posicioni 
a favor i faci les seves les diferents demandes que s’estan expressant en aquests últims dies. 
 
És per això que portem a aprovació aquesta moció, on hi ha quatre acords, el primer dels quals seria: 
Reclamar que el Govern de la Generalitat activi un ajut d’urgència per a la destrucció de la clementina 
al camp, un ajut acordat amb els diferents agents implicats del territori. 
 
En segon lloc, també reclamar al Ministeri d’Agricultura del Govern central que augmenti el contingent 
de retirada de les mandarines  i que cobreixi, per tant, les necessitats reals. 
 
Un tercer punt és reclamar que l'Administració intenti controlar els peritatges que s’estan fent  
d’Agroseguro i posant-se, com a mínim, no?, de mediadora entre els pagesos i aquesta gran companyia.  
 
I finalment també, evidentment un quart punt, si aquesta moció és aprovada, traslladar-se tant al 
Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, com als tres sindicats que s’han manifestat al respecte, 
en aquest cas Unió de Pagesos, CCOO i la UGT. 
 
Per tant, posem a consideració de tots vostès l’aprovació d’aquesta moció. 
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Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, ja 
avancem que donarem suport a la moció, però sí que m’agradaria comentar, de forma molt breu... Miri, 
tal com diu la moció, pensem i entenem i estem totalment d’acord en que els nostres productes, els 
productes d’aquí, de casa, doncs, tinguin totes les ajudes necessàries tan per part de la Generalitat com 
de l’Estat. 
 
I cal també, naturalment, que els peritatges de les assegurances siguin el màxim acurats possible i que 
es tingui en compte les condicions climatològiques, tal com diu la moció. 
 
Sí que voldria fer un comentari, sempre des d’un punt de vista constructiu, i és que a mi no em va 
agradar, la veritat, veure com es xafava la fruita al mig de la carretera. Jo em sembla que hagués sigut 
millor, encara que sigui per fer sucs, que aquest producte s’hagués repartit entre la població. A mi em 
sembla que hagués sigut un gest que, bé, que molt gent hauria vist amb simpatia i crec que això va fer 
falta. 
 
Dit això, doncs ja tal i com hem dit, votarem a favor de la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, la nostra postura és favorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, ens sembla oportú donar recolzament a aquesta moció 
que presenta el grup d’Iniciativa. De totes maneres, pensem que es queda una mica curta. A nosaltres 
ens hagués agradat que s’hagués ficat algun altre punt, de manera que s’augmentessin les 
aportacions, o sigui, demanar al Govern central i a l’autonòmic que s’augmentin les aportacions que fan 
a Agroseguro per a que permeti rebaixar el preu i accedir a una major cobertura als productors. 
 
I també ens agradaria que s’hagués introduït un altre punt que digués que se sol·licités l’aplicació de la 
reducció del mòdul corresponent a l’índex de rendiment net aplicable a l’IRPF. 
 
Per això, donat que pensem que s’han quedat una mica curts, i a part de que li donarem suport, el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya entrarà una pregunta parlamentària el dimecres per abordar 
aquest tema i interpel·larem al conseller per a que doni una resposta ràpida a aquest problema tan 
important que està sofrint la gent, els agricultors de les Terres de l’Ebre i també els agricultors de 
Tortosa, concretament de la zona de l’Horta de Pimpí i de Bítem. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja li avanço, 
senyor Jordan, que aquesta .... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó. Perdó, perdó. No voldria que se m’acusés d’excloure-li de 
la capacitat d’intervenir en aquest Ple, per tant, m’excusarà per haver-me saltat tot l’ordre 
d’intervencions. Té la paraula el senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, no ho he pensat, ni ho pensaré mai que vostè 
pot fer això. No es preocupi. 
 
Senyor Jordan, votarem a favor de la seva moció i, evidentment, després del que hem vist avui, no 
perquè penséssim que no és bona la moció, ni pensarem que és electoralista, ni aquestes coses que 
avui han sortit per aquí, perquè ara sembla que qualsevol proposta és electoralista. 
 
I és perquè realment aquesta temporada, degut als factors climatològics, unes 400.000 tones de 
mandarina s’han fet malbé i no són aptes per a la venda i el consum de fruita. Quan la mandarina no es 
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pot vendre, ja sabem tots que el consum de fruita, normalment, es ven per fer sucs.  
 
El problema, com diu la moció, és que la quantitat màxima autoritzada per a venda de sucs ve 
controlada pels “cupos” de l'Estat, i molta d’aquesta producció va destinada al Banc d'Aliments. 
 
A banda, la mandarina no és pot quedar sense collir. I si es queda a l'arbre o es malmet a terra es 
converteix en un niu de mosca en forma de plaga que afecta a la producció i la collita de l'any següent, 
fent que aquesta sigui més baixa i amb menys beneficis per als pagesos. Avui, recollir aquesta 
mandarina no apta per al consum li suposa als pagesos uns costos econòmics que no redunden 
després en beneficis. 
 
Actualment existeix una subvenció de la Unió Europea que atorga 13 cèntims per quilo per la mandarina 
recollida. Per això, l'altra part que faria falta cobrir dels costos hauria de fer a càrrec de la Generalitat o 
l'Estat. Això suposa uns dos milions –dos milions i mig– per ajudar als pagesos de la mandarina. 
 
Davant d’això el Govern de la Generalitat diu que no té diners i, per tant, de moment no està recollint 
allò que els pagesos demanen. I entenem que ajudar al camp en aquest moment suposa ajudar als 
nostres pagesos en un moment que tenen grans pèrdues i deixar els camps en condicions òptimes per 
a les properes collites. 
 
És per això que demanen la implicació del Departament d’Agricultura per solucionar el problema, sigui 
directament o mitjançant el Consorci d'assegurances públic, que el paguem tots els catalans i 
catalanes. 
 
Cal recordar que en altres moments el Govern de la Generalitat en altres zones de Catalunya ha actuat i 
per això entenem que ho ha de fer també aquí a Terres de l’Ebre, i donant suport a un sector tan 
important com és el sector dels cítrics a la nostra economia local. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde.  
 
Aquesta és una moció que ja els hi avanço, com he dit, que comptarà amb el nostre suport perquè és 
evident que els cítrics, i especialment la clementina, és un sector clau en el sector primari de les nostres 
terres, del nostre municipi. La campanya està a la seva recta final, però encara queda molta fruita als 
arbres. 
 
Entenem i compartim la lògica preocupació dels agricultors que veuen que aquest fruit, si s’acaba fent 
malbé a l’arbre, pot acabar generant focus d’infeccions i, per tant, ens consta que des del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat s’està treballant amb totes les parts per trobar una solució a aquesta 
problemàtica que no és gens fàcil i que té diverses parts implicades. 
 
Malauradament, és el Govern de l’Estat a dia d’avui encara qui determina les quantitats de fruites que 
subvenciona per destinar a suc i, per tant, no és que es tracti de buscar responsables, sinó de donar 
solucions aquesta problemàtica puntual i, per tant, treballar amb tota la celeritat i de manera 
satisfactòria per tal de poder tenir aquesta solució. 
 
Sabem que s’ha demanat expressament al Ministeri l’augment del contingent de retirada, que s’ha 
aconseguit parcialment, que no s’ha donat tot el que es demanava. I sabem que se segueix reclamant 
per part del Govern de l’Estat que s’incrementi.  
 
I també s’ha creat un grup de treball específic per abordar les millores a les assegurances agràries del 
sector del cítric. I també una taula sectorial per tractar aquest tema i seguir treballant per aconseguir el 
màxim de suport de la Comunitat Europea a través de les competències que a dia d’avui, com he dit, 
continua tenint el Ministeri, no el Govern de la Generalitat. 
 
Per tant, tot el suport del nostre grup de Convergència i Unió per tal de poder resoldre aquesta 
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problemàtica. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair a 
tots els grups municipals del nostre Ajuntament que hagin entès la intenció d’aquesta moció, que no era 
cap altra que mostrar el suport a la pagesia i, concretament, al sector dels cítrics de la nostra ciutat i del 
nostre territori que estan passant aquesta situació. 
 
En relació al comentari que feia el senyor Casanova de que li sabia mal que s’havia tirat la mandarina a 
l’Eix de l’Ebre, dir-li, perquè ho sé de primera mà, que les mandarines que es van tirar eren no aptes per 
al consum, ni per fer sucs i que, per tant, ja es va prendre una decisió al respecte. 
 
I en relació també a les esmenes que ha fet el grup d’Esquerra Republicana les acceptem en positiu, 
crec que queden a l’acta i, per tant, no cal modificar els acords. Però vostès diuen que entraran una 
pregunta al conseller la propera setmana. Jo l’informo que el nostre grup a nivell del Parlament de 
Catalunya no farà cap pregunta, sinó que ha entrat per escrit una proposta de resolució on la 
Generalitat es comprometi a destinar ajuts concrets en el debat dels pressupostos que està negociant, 
precisament, Convergència amb Esquerra Republicana. I, per tant, a l’igual que li deia en el tema de la 
sanitat, l’animo a que el seu grup a nivell del Parlament de Catalunya voti a favor de la proposta que el 
grup d’Iniciativa per Catalunya ja ha registrat al Parlament, i que si per tant s’aprova això voldrà dir que 
la Generalitat destinarà recursos econòmics aquí al nostre territori per aquesta situació. 
 
Demà tinc entès que hi ha una altra roda de premsa dels diferents sindicats que explicaran com en 
aquests moments estan les negociacions amb el Govern de la Generalitat i amb el Govern de l’Estat. Per 
tant, penso que és més important encara que avui s’hagi aprovat per part del nostre Ajuntament 
aquesta moció donant suport i essent sensible a aquesta situació. 
 
I, evidentment, recordar que si la Generalitat en èpoques passades, quan hi ha hagut situacions 
similars en altres territoris com, per exemple, a Lleida, que té un pes molt important en el sector 
agrícola, ha donat solució, esperem que ara també el Govern de la Generalitat doni solució a aquesta 
problemàtica que està vivint el nostre territori, les Terres de l’Ebre. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan.  
 
M’ha paregut entendre que acceptava les esmenes de.... Doncs, llavors hem de parar el Ple i ....  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, he dit que acceptava les esmenes 
introduïdes a l’acta i que, per tant, no calia modificar els acords. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No. Anem a veure, senyor Jordan, o si s’accepta les esmenes, hi 
ha un altres acords, per tant, hem de redactar els acords.  
 
O es mantenen els acords que hi ha o, sinó, això d’acceptar les esmenes sense tocar els acords no...,bé, 
el senyor secretari ens ho dirà. No és possible, per tant, si vostès em diuen que accepta les esmenes, 
me les.... , parem un momentet el Ple, les redactem, les passem als portaveus, mirem com queden i 
queda incorporat als acords. Però no és això de: acceptem les esmenes.  
 
Ho havíem parlat en Junta de Portaveus. És veritat que el senyor Monclús en Junta de Portaveus només 
n’havia fet una de les dos, però si és així, doncs.... Si accepten les esmenes, parem el Ple. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, a partir de la seva reflexió, no accepto les 
esmenes per no haver d’aturar el Ple i haver-les de modificar i fer tots aquests tràmits i, de manera 
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genèrica, entenc el que diu el grup d’Esquerra Republicana, tot i que no les accepto en el nou articulat. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: D’acord. Per tant, suposo que tots els portaveus també 
entenen totes les reflexions i de forma genèrica, però entenc, senyor secretari, que el que es vota i, per 
tant, el que després es transmet als diferents organismes que s’ha transmès és, simplement, la moció 
que havia Iniciativa sense cap de les esmenes d’Esquerra Republicana. Moltes gràcies.  
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE EL 
MANTENIMENT DELS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“Atès que en l'actualitat alguns dels parcs infantils del nostre municipi tenen deficiències, tant a nivell 
de seguretat, manteniment i neteja com en l'obsolescència de molts dels aparells de joc per a nens que 
hi ha (gronxadors, tobogans, etc.). 
 
Atès que en relació a les deficiències més importants, en el que a manteniment i neteja es refereix, 
trobem manques tan greus com és el paviment de les zones de joc, on alguns dels parcs infantils no 
tenen sòl de cautxú amortidor de les caigudes, les zones de terra i pedra no es renoven i la brutícia és 
palesa, prestant-li especial atenció al fet que en alguns d'ells s’han trobat excrements canins, així com 
altres mostres de brutícia (plàstics, vidres trencats, papers, etc.).  
 
Atès que pel que fa a la seguretat d'aquests parcs infantils mereix la pena destacar que alguns d'ells no 
estan barrats ni es respecta la distància mínima de 30 metres pel que fa al tràfic rodat, tal com 
recomana la normativa europea. 
 
Atès que pel que fa als aparells de joc infantils tals com a tobogans, gronxadors, etc., s'observa, en 
algunes d'aquestes àrees de joc, que aquests són obsolets i en alguns casos estan trencats, 
representant un risc per als xiquets i xiquetes que facin ús d'aquestes instal·lacions. 
 
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. Que els parcs infantils del municipi estiguin perfectament protegits de riscos externs, com pot 
ser el tràfic rodat, i es compleixin les distàncies recomanades entre elements de joc.  
 
SEGON. Que les zones de terra i pedra d'aquests parcs infantils siguin substituïdes de forma 
progressiva per paviment de cautxú amortidor de caigudes. 
 
TERCER. Que als parcs infantils del municipi es garanteixi l'adequada conservació i higiene, així com 
que s'impedeixi l'entrada d'animals.  
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Per a complir aquest punt es tindran en compte les següents mesures:  
 
1. L'Ajuntament de Tortosa encarregarà a l'empresa municipal de neteja un pla de xoc per a la neteja 

de les zones infantils. 
 
2. L'Ajuntament de Tortosa elaborarà un pla específic de neteja i manteniment de les zones infantils, 

encarregant l'execució del mateix a l'empresa municipal de neteja.  
 
3. L'Ajuntament de Tortosa adoptarà els acords necessaris per a la urgent reposició i arranjament dels 

diferents jocs de les zones infantils. 
 
El manteniment preventiu dels parcs haurà de comptar amb:  
 
- Inspeccions oculars de rutina, cada dos dies com a màxim, amb la finalitat de detectar possibles 

anomalies i disfuncions abans que els jocs es deteriorin i deixin de funcionar.  
 

- Inspeccions funcionals, almenys una vegada al mes, amb un examen detallat dels equips de joc i del 
recinte per comprovar la seva funcionalitat i possibles mostres de desgast. 
 

- Inspecció anual, a manera d’auditoria tècnica, on es comprovarà el nivell de seguretat, els 
fonaments, les superfícies i les possibles variacions del nivell dels equipaments objecte de 
reparacions.  
 

- Neteja de jocs. Coincidint amb les inspeccions es retiraran restes de brutícia en equips i paviments 
cada dos dies com a màxim.  
 

- Neteja de pintades, amb una la periodicitat de dues vegades a la setmana.  
 

- Pintat dels jocs que pel seu estat ho requereixin i com a mínim una vegada a l'any.  
 

- Manteniment de la superfície de l'àrea de jocs en recintes de material solt (sorra, terra etc.) o 
material sintètic. En cas de superfícies de material solt, i fins a la seva substitució, es procedirà a la 
seva neteja amb periodicitat trimestral a l'airejat i anivellació de la sorra amb una profunditat de 30 
cm, especialment a les àrees de joc més compactades com les sortides de tobogan, sota els 
gronxadors, etc. En superfícies sintètiques, es procedirà també amb periodicitat trimestral a la neteja 
de les mateixes mitjançant màquina de doll d'aigua calenta a pressió.  
 

- Aportació de material solt fins a la seva substitució. Una vegada a l'any es realitzarà l'aportació del 
material solt necessari per reposar els nivells de seguretat. En cas de sòls molt deteriorats o que no 
compleixin amb els espessors necessaris es realitzarà, cada vegada que calgui, la substitució 
completa del sòl de seguretat, incloent l'excavació de la caixa. 
 

- Reparacions d'urgència. Quan es detecti algun problema que per la seva possible perillositat hagi de 
considerar-se d'urgent reparació, es repararà el desperfecte de forma immediata. 

 
El manteniment correctiu dels parcs haurà d’actuar sobre qualsevol equip que requereixi reparacions i 
ha d'incloure les mesures necessàries per corregir defectes o per restablir el nivell de seguretat 
necessari per a la utilització dels equips i de les superfícies de les àrees de joc.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
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senyors regidors, els parcs infantils són els llocs per excel·lència on més temps passen els xiquets i 
xiquetes entre edats de 3 a 7 anys a l’espai públic. I són els llocs de l’espai públic on es produeixen, 
també, més gran nombre de lesions produïdes per cops i caigudes.  
 
Per a què aquests parcs infantils siguin segurs és important el manteniment i bon estat de cada 
equipament. I avui, alguns dels nostres parcs presenten deficiències, tant a nivell de seguretat, com de 
manteniment i neteja, especialment. 
 
Considerem que els ciutadans i les ciutadanes de Tortosa tenen el dret a demanar que els parcs 
infantils estiguin separats del trànsit rodat, bé mitjançant una distància mínima de 30 metres o 
mitjançant una separació per mitjans artificials que protegeixin als menors del perill d’un accés 
immediat a la calçada. 
 
Creiem que el ciutadans i les ciutadanes tenen dret a demanar el manteniment i la conservació dels 
seus parcs infantils. Un manteniment i una conservació que hauria de comptar amb inspeccions i 
revisions anuals per part del cos tècnic, que en aquests moments simplement no es fan. Creiem que el 
ciutadans i les ciutadanes tenen dret a demanar una adequada senyalització dels parcs, que en aquests 
moments no existeix.  
 
Moltes de les àrees de joc no compleixen part de la normativa en quant a les condicions bàsiques 
d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. Cap dels nostres parcs infantils té 
senyalització per a persones amb discapacitat visual. 
 
L'estat de conservació dels equipaments i superfícies de joc no és el més apropiat i el deteriorament 
dels mateixos, en general, és important. Alguns tenen problemes de seguretat presentant obertures 
perilloses i manca de mitjans de protecció en cas de caiguda, com succeeix en el Parc de la Fira a 
l’avinguda de Remolins.  
 
Molts dels nostres parcs infantils han quedat obsolets perquè ja no s’han adaptat a les noves 
normatives. Alguns no tenen superfície de cautxú i en molts dels que en disposen, aquesta s’ha produït 
un enduriment de les superfícies provocada pel pas del temps, provocant que el terra no sigui capaç 
d'amortir els cops en cas de caiguda. 
 
És per això que demanem que als parcs infantils del municipi es garanteixi l'adequada conservació i 
higiene.  
 
És per això que proposem que es realitzen inspeccions anuals per a que verifiquin que la superfície i 
equipaments de joc segueixin manteniment les condicions de seguretat que requereixen.  
 
És per això que demanem un pla de xoc, amb neteges periòdiques a les zones de joc i així, com 
manteniment d’equipaments i superfícies, reparant i reemplaçant aquelles instal·lacions per tal de no 
arribar al punt on es troben en l’actualitat.  
 
Com a conclusió final, creiem que la planificació de les àrees de joc s’ha d'ajustar més a la normativa, si 
volem unes zones de joc veritablement segures i de qualitat. Només així podrem evitar lesions i 
accidents als xiquets i xiquetes i així evitarem que tinguin conseqüències fatals per a tota la seva vida, 
perquè entenem que la seguretat és per a tots i per a totes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, 
només per manifestar la nostra abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, o sigui, que és favorable també. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, també és per manifestar el nostre vot 
favorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, fa 
exactament 1 any, el dia 3 de..., avui és dia 2?, el dia 3 de febrer vam parlar, de l’any passat, vam parlar 
de parcs infantils també per part del Partit Socialista. Ho dic perquè, tant en aquesta moció com la 
següent, ara ja no ens còpia el PAM, ara presenta mocions de coses que ja n’hem parlat en aquest Ple, 
però bé, cap problema, en tornarem a parlar. 
 
Els parcs infantils, tal i com li vaig dir fa un any i li torno a dir, no és que hagin millorat amb aquest 
Govern, sinó que han començat a existir com a tals, amb condicions per als xiquets i xiquetes de 
Tortosa, cosa que abans no estava. Per tant, sembla absurd que ens presenti una moció demanant que 
es millorin els parcs infantils quan qui ha aportat pels parcs infantils hem sigut aquest Govern, i 
continuem apostant allà on implementem àrees noves. 
 
I li recordaré el que hem anat fent, perquè s’han fet dos parcs nous al parc Teodoro González, un a la 
plaça Mestre Monclús, un a la plaça Pius XII, dos als Reguers, un a Vinallop, un a Remolins. O s’han 
arranjat els existents, canviant els materials i adaptant-los a Ferreries, al Temple, al Grup del Temple i 
també un altre al barri de Remolins.  
 
Per tant, vetllant per la seguretat, millorant tots els espais, posant cautxú allà on podíem, els nous 
espais tots estan més arreglats i, per tant, vetllant també per la seva neteja amb un Pla que hi ha de 
manteniment i de xoc amb actuacions directes en aquells parcs que més ho necessiten.  
 
Per tant, ho estem fent. La regidoria d’Espai Públic crec que s’informa periòdicament d’això i, per tant, 
també se li ha informat d’això en Comissió i, per tant, si algú creu en els parcs públics i en els parcs 
infantils som nosaltres i, per tant, no compartim ni creiem que sigui necessària aquesta moció que ens 
presenta a dia d’avui. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. 
 
Agrair el vot favorable dels grups municipals que així ho han manifestat, perquè entenem que veuen la 
necessitat de fer aquestes inspeccions periòdiques. 
 
Senyora Roigé, jo no li he qüestionat si vostè no aposta o no pels parcs infantils, o si n’han fet més o 
n’han fet menys. Aquí torna a sortir el de sempre: i tu més, la política del i tu més. 
 
Està clar que si es revisen tenen mancances en les zones de joc. Està clar que n’hi ha, n’he mencionat 
un només, eh, vostè vagi a veure aquest que he mencionat i veurà com està aquest parc infantil.  
 
I està clar que el que proposem nosaltres és, per a que no tinguéssim que arribar a aquest extrem de 
com està aquest parc infantil que he mencionat –que és al Parc de la Fira, al barri de Remolins–, que 
poguéssim fer unes revisions periòdiques, amb un manteniment periòdic. Res més. 
 
El de vostè són paraules: que tot ho fem, tot ho fem bé, tot ho fem bé. El que estic dient són fets. Anem i 
mirem-ho. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; 
i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC (1). 
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14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA POSADA EN 
MARXA D’UN PLA D’OCUPACIÓ JUVENIL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de manifest la 
precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels col·lectius més vulnerables enfront la 
dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica. 
 
Atès que la taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un 45,93%. 
L'atur entre la població de 16 a 19 anys arriba fins al 61,44%. L'atur de llarga durada pels joves de 16 a 
24 anys és del 19,3%, el que representa només una mica menys de la meitat del total dels joves aturats 
(42%). L'atur de llarga durada afecta més als joves 19,3% que als adults 15,2%, deixant de ser un 
fenomen exclusiu dels majors de 45 anys. 
 
Atès que a les Terres de l’Ebre i a la nostra ciutat les dades segueixen la mateixa tendència amb unes 
xifres que aniran en augment en els propers mesos, ja que cada dia són molts els joves que han de 
marxar de les Terres de l'Ebre per lluitar pel seu futur. 
 
Atès que l'anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de la població activa 
(EPA), ja que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió laboral, desencadenant exclusió 
social i veient minvades les seves possibilitats d'emancipació. Segurament la generació millor 
preparada és una generació hipotecada de per vida davant la inactivitat dels actuals governs per a 
trobar solucions i treballar pel present i el futur del país. 
 
Atès que davant d'aquesta situació el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa va proposar, el mes 
de juliol de 2013, una moció que va ser aprovada per aquest plenari amb els vots a favor tots els grups 
municipals excepte l’abstenció dels grups municipals d'ERC i PxC. 
 
Atès que en aquell Ple es va acordar: impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l'atur juvenil que, de 
manera transversal, impliquin totes les àrees de l’Ajuntament, prioritzant les polítiques de promoció 
econòmica i creació d'ocupació adreçades especialment als i les joves; impulsar mesures per incentivar 
l'ocupació del viver d'empreses dirigides als emprenedors joves i adoptar mesures per l'impuls de 
l'activitat comercial per part dels joves emprenedors. 
 
Atès que novament aquest acord ha estat conculcat pel Govern municipal, el qual no ha efectuat ni una 
sola d’aquestes polítiques que ell mateix va aprovar.  
 
Atès que la situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a pal·liar la situació 
laboral entre els i les joves, la taxa d'atur i la taxa d'ocupació.  
 
Atès que la situació de les persones joves que s'amaguen darrere les dades no poden ser oblidades 
pels governs i que cal concentrar els esforços de tot un país en la lluita contra l'atur juvenil.  
 
Atès que no invertir en la joventut implica no invertir en el país, esdevenint un problema col·lectiu que 
necessita solucions reals si no volem que Catalunya deixi de ser un país per a joves. 
 
És per aquests motius que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
ÚNIC. Instar a l’Ajuntament de Tortosa a donar compliment a allò aprovat pel Ple municipal 9/2013, d’1 
de juliol, per tal d’impulsar mesures contra l'atur juvenil que, de manera transversal, impliquin totes les 
àrees de l’ajuntament, prioritzant les polítiques de promoció econòmica i creació d'ocupació adreçades 
especialment als i les joves i més concretament:  
 
1. Crear un programa específic per incentivar l'ocupació del viver d’empreses dirigides als joves 

emprenedors. 
 
2. Crear un programa per implementar mesures per l'impuls de l'activitat comercial per part dels 

emprenedors joves. 
 
3. Crear un programa de pràctiques professionals per a promoure la inserció laboral de persones 

desocupades mitjançant el contacte directe amb un lloc de treball.  
 
4. Crear un sistema pel que l’Ajuntament ofereixi la primera experiència laboral per joves sense 

experiència laboral, a través de 20 beques formatives anuals. 
 
5. Crear un programa de ajudes a la iniciativa empresarial per a joves, destinant  100.000 € per 

finançar projectes empresarials de menors de 30 anys, i 35 en el cas de dones joves. 
 
6. Crear una oficina d'ocupació i emprenedoria amb l'objectiu d'oferir un servei integral i proper 

d'assessorament, a tots els demandants, amb una especialització en els joves a la promoció de 
l’auto ocupació.  

 
Iniciar, mitjançant el Centre de Formació Ocupacional, noves accions formatives, a més de les que es 
realitzen actualment, de requalificació adreçades a la població jove mitjançant formació presencial i 
formació "on line", especialitzant les seves tasques en el turisme i el sector serveis. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, està clar que en un país on taxa d’atur de més de 50 punts entre els joves menors de 
24 anys, que arriba a 77% per cent en la franja dels 16 al 19, la lluita contra aquesta lacra hauria de ser 
la nostra primera prioritat.  
 
És una prioritat que no podem deixar de banda justificant-nos en que és un problema d’altres 
administracions i, per tant, entenc que des de l’Ajuntament hem de fer, hem de fer coses. 
 
En la lluita per el futur dels nostres joves no podem escatimar esforços. No només com a país, sinó 
també com a ciutat, no ens podem permetre perdre una generació. I la sensació que tenim és que 
l’estem perdent. Estem perdent una generació de joves que, sense futur, s’estan veient obligats a 
marxar a altres llocs per fer la seva vida i això, entenem nosaltres, que ho acabarem pagant, i ho 
acabarem pagant molt car. 
 
Tortosa té molts joves entre 16 i 35 anys a l’atur. Cada vegada més els joves de les Terres de l’Ebre es 
veuen obligats a marxar de casa seva per lluitar pel seu futur. I cada dia molts dels nostres fills marxen 
i, és ben trist, la majoria no tornaran. 
 
Però la realitat va una mica més enllà. Molts dels joves que es queden a casa nostra sense feina, al 
convertir-se en aturats de llarga durada es veuen abocats a l’exclusió social. Una de les generacions 
millor preparades de la nostra història s’està perdent. I no entenem la inactivitat de certs governs que 
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estan fent, i és alarmant. Davant d’això, de forma urgent  calen mesures que siguin valentes, perquè 
parlem de persones, parlem de vides que s’estan truncant, parlem dels nostres fills, d’alguns dels 
nostres nets, dels nostres amics. 
 
No invertir en la joventut implica, al nostre entendre, no invertir en el país, no invertir en Tortosa. Davant 
d'aquesta situació el PSC va proposar una moció el mes de juliol de 2013, una moció que va ser 
aprovada per aquest plenari amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte l’abstenció 
d’Esquerra Republicana i Plataforma per Catalunya. 
 
En aquell Ple es va acordar impulsar, des de l'Ajuntament, mesures contra l'atur juvenil, prioritzant les 
polítiques de promoció econòmica i creació d'ocupació adreçades especialment als joves.  
 
Una vegada més, no s’han complit els acords de Ple. El Govern municipal, al nostre entendre, no ha 
efectuat el suficient, ni una sola d’aquestes polítiques hem vist que s’hagi posat en marxa. 
 
Per aquesta raó, des del PSC de Tortosa proposem novament que l’Ajuntament iniciï un pla d’ocupació 
juvenil, creant un programa específic per incentivar l'ocupació del Viver d'Empreses dirigides a 
emprenedors joves. Creant un programa per implementar mesures per a l'impuls de l'activitat comercial 
per part de joves emprenedors. Creant un programa de pràctiques professionals per promoure la 
inserció laboral mitjançant el contacte directe amb un lloc de treball. Creant un sistema de beques 
formatives per a 20 joves cada any. Creant un programa d’ajudes a la iniciativa empresarial per a joves, 
destinant 100.000 € per finançar projectes empresarials. Creant una oficina d'ocupació i emprenedoria. 
Iniciant accions formatives de requalificació de joves mitjançant formació presencial o formació "on 
line“. 
 
Sense dubte, resta molt de treball per fer, i nosaltres el que volem fer és apostar pels joves perquè 
creiem que es mereixen aquest esforç que poguéssim fer. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, com 
acaba de recordar el senyor Roig, el nostre grup municipal ja es va abstenir a la moció de l’any 2013. 
 
Tot i així, abans de posicionar-nos ara, sí que m’agradaria fer una mica de memòria als ciutadans. 
Donaré unes quantes dades, dades que són públiques, dades que no les dic jo ni les diu Plataforma per 
Catalunya, simplement són dades que són públiques i es poden consultar molt fàcilment. Miri, l’any 
2004 a l’Estat hi havia un 11% d’aturats. L’any 2011, després de dos legislatures de Govern socialista, 
hi havia 5.274.000 parats, un 22%, s’havia doblat. 
 
Més dades. Després de dos legislatures de Govern socialista, l’atur juvenil estava al 46%. Després de 
dos legislatures de Govern socialista la inflació va créixer un 22,8%, pràcticament un 3% cada any. Tot 
això mentre es congelaven pensions i s’abaixaven salaris. 
 
Més dades. L’any 2010, amb el senyor Zapatero al Govern, es va produir la més gran retallada en 
despesa social fins aquell moment de tota la història de la democràcia: 15.000 milions d’euros. Així 
mateix, es va produir l’apujada més brutal d’impostos de tota la història fins aquell moment de la 
democràcia espanyola: 15.000 milions d’euros. 
 
Sí que és evident, i això és així de clar, que governs posteriors tant a Madrid com a Barcelona han fet 
exactament el mateix o, fins i tot en alguns casos, pitjor. Això és innegable, però al menys no vénen aquí 
amb una moció com aquesta. 
 
Més dades. El Govern Zapatero va deixar 1,4 milions de famílies amb tots els seus membres a l’atur. 
Encara diré, afegirem alguna cosa més. El Govern del senyor Felipe González, un Govern que va acabar 
com el rosari de l’aurora i amb moltíssimes sospites de corrupció, va deixar 3,7 milions d’aturats. Els 
governs dels senyors Calvo Sotelo i Aznar van deixar 2,8 milions d’aturats. El Govern del senyor Zapatero 
més de 5 milions. 
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Clar, senyor Roig, després de tot això que li he dit –i ja li he dit que són dades públiques, que són molt 
fàcils de consultar–, clar, que vostè vingui aquí a parlar de plans d’ocupació juvenil és com si jo vingués 
aquí demà a parlar del “papeles para todos”, clar, vostè seria el primer que em diria: home, senyor 
Casanova, ara s’ha passat, ara ens ha vingut aquí a prendre el pèl. I home, doncs no, això no pot ser. 
 
I clar, amb totes aquestes mocions que vostè ha presentat avui, i ja fa una temporada que va per aquest 
camí, jo la veritat és que no tinc..., a veure, per molt esforços que faci, no tinc altre remei que, com ja he 
fet abans, abstenir-nos. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, regidors, bé, senyor Roig, 
nosaltres al Ple de l’1 de juliol, que vostè fa referència, del 2013, que fa referència a la moció, vam 
donar suport a aquella moció que vostè va presentar per impulsar mesures contra l’atur juvenil. I ho 
vam fer conscients de la importància del tema i conscients del greu problema que existia en aquest 
àmbit juvenil. 
 
Llavors ja recordàvem el que li he dit fa un moment abans, que del 2003 al 2011, any en que va 
començar –al novembre, concretament, del 2011– a governar el Partit Popular, s’havia passat de 
2.200.000 aturats a 5.000.000. És la seva herència en aquesta parcel·la. 
 
Avui, des de la prudència més estricta i segons –la majoria– els anàlisis econòmics, l’atur en els 
diferents àmbits comença a cedir pas al treball. Queda molt camí que fer, i això ho hem de tenir molt 
clar i no hem de tirar campanes al vol, sinó el que hem de fer és un camí de treball seriós i constant. 
 
Aquella moció com aquesta, estan plenes de bona voluntat que, sense dubte, reconeixem i compartim. 
Però també li diré i li insisteixo, com en totes les mocions que vostè està presentant, d’electoralisme. En 
fa moltes, moltes d’elles, insisteixo, copiades o subministrades pel seu partit, però en fa moltes, ja està 
bé. 
 
Però sols amb això, amb bona voluntat, no n’hi prou per solucionar els problemes, i encara més quan 
són força feixucs. Cal treballar d’una forma seriosa, d’una forma constant i cal reduir la política al seu 
nivell més oportú i, en canvi, apujar cap a dalt la gestió. Sols així es pot aconseguir, per exemple, que al 
novembre passat, l’atur juvenil entre menors de 25 anys hagi caigut, per exemple novembre de l’any 
passat, en 51.308 joves, la qual és una xifra important i que segueix incrementant-se “l’empleo” juvenil. 
I el treball estable va créixer fins a un 24%. O també gràcies a aquest treball seriós, tranquil i, sobretot, 
seriós i rigorós, els contractes en pràctiques han crescut en un 30%. O també, en via d’exemple, a 
crescut el treball en totes les províncies i en tots els sectors.  
 
Una xifra: s’ha augmentat 625.000 llocs de treballs, amb la fonamental repercussió positiva per a la 
Seguretat Social. Al 2014 s’ha computat 418.000 afiliats més. 
 
No obstant, repeteixo, prudència, que ha mancat, senyor Roig, la prudència ha mancat, i molt, en 
èpoques pretèrites en aquest país. Prudència, treball i confiança i, ho dic sempre, menys política.  
 
Unes dades per fer-li memòria, que algunes ja li he avançat abans, i és que abans del 2011, és a dir, 
abans de governar el Partit Popular hi havia 800.000 joves en atur. I l’atur juvenil, li he dit abans, creixia 
a una taxa del 6% anual. 
 
O des d’un altre punt de vista, vam estar a punt d’entrar en recessió, li han recordat fa un moment per 
aquí, i  de ser rescatats quan la prima de risc estava pels núvols i ens costava un ull de la cara, com es 
diu vulgarment. Avui en dia, la prima de risc està per baix dels 100 punts percentuals i som l’Estat que, 
a més, avui en dia –ho poden vostès veure per la premsa o per on vulguin– més creix de la Unió 
Europea. Avui en dia, no quan vostès estaven al Govern. 
 
Li puc donar més dades per a la seva memòria històrica, perquè veig que és petita, no és massa grossa, 
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però acabo recordant-li allò que ja sap però que, com sempre, calla i que li he dit abans: Espanya va ser 
el país de l’OCDE en el que més va créixer la desigualtat generada per la destrucció de llocs de treball 
entre els anys 2007 a 2011. Vostè ja sap qui estava governant l’Estat espanyol. 
 
Jo, torno a la moció en la que, com vam fer llavors, ens posicionarem favorablement, però tenint en 
compte sols que, en temes tan importants com el de l’exclusió social que vostè tan se’n reia –i a més, 
després d’haver presentat la moció, que és gros el tema– hi ha que fer, en temes tan importants hi ha 
que fer el que calgui per solucionar aquests problemes. Hi ha que fer pinya i hi ha que treballar tots 
junts, però el que no s’ha de fer mai és política electoralista i menys com avui, jo he viscut aquí, riure’s 
d’una forma totalment hipòcrita.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, debatem una moció 
per intentar implementar un pla local d’ocupació per als joves de la nostra ciutat. 
 
En aquest sentit, algunes reflexions al respecte. Ja ho hem dit abans també en alguns altres debats que 
avui mateix hem tingut en aquest Ple, que una qüestió és la recepta que s’ha aplicat als diferents països 
d’Europa en relació a la crisi econòmica dels últims anys. Una recepta que majoritàriament han 
compartit els governs liberals, els governs de dretes, però també de la maneta dels governs socialistes. I 
aquesta recepta, que aquí a l’Estat espanyol es va poder veure amb la modificació de la Constitució en 
un cap de setmana, el que ha provocat ha sigut una situació d’emergència social molt greu, un augment 
de la pobresa escandalós i, evidentment, també malauradament ha provocat que molts de joves del 
nostre país i de la nostra ciutat no tinguin futur al nostre territori i hagin d’emigrar. 
 
Dit això, és evident que el que cal és un canvi de polítiques a nivell d’Europa. Un canvi de polítiques dels 
diferents partits majoritaris, del Partit Socialista Europeu, del Partit Popular i del Partit Liberal Europeu 
per canviar absolutament aquesta situació i, especialment, aquesta situació que vivim els països del 
sud d’Europa: Itàlia, Grècia, Catalunya, l’Estat l’espanyol. 
 
Torno a insistir en les eleccions de Grècia d’aquests últims dies i de les lliçons, al nostre entendre, que 
ens està donant el Govern de Grècia, amb mesures totalment diferents, que tenen a veure amb buscar 
salvar a les persones abans que salvar els bancs. Que tenen a veure amb augmentar els impostos als 
rics, que cada vegada són més rics, i no com els governs socialistes i populars que han augmentat els 
impostos a les classes populars i a les classes mitges. Que tenen a veure en lluitar contra el frau fiscal 
de les grans empreses i de les fortunes que cada dia roben, segons els mateixos sindicats d’Hisenda, 
mils i mils de milions, es calcula que a l’Estat espanyol 80.000 milions a l’any. 
 
I també és el moment d’aplicar mesures per aturar l’especulació que els bancs estan fent amb el deute 
dels diferents països i, per tant, buscar solucions reestructurant el deute. 
 
Dit això, que és una qüestió global i que, evidentment, l’hem d’explicar –perquè ens afecta– entenem, 
una altra vegada, que des del grup municipal del PSC s’intentin buscar actuacions a nivell local per 
intentar buscar, també, llocs de treball o creació de riquesa, concretament per al col·lectiu jove. 
 
Un col·lectiu que a la nostra ciutat, independentment de la crisi econòmica, tradicionalment i 
desgraciadament ha hagut de marxar, no?, a altres ciutats dels país perquè no ha hagut mai, i 
repeteixo: mai, –i aquí s’ha de fer una autocrítica de tots els governs– prou inversió per part dels 
governs de Barcelona o de Madrid per a que hi hagi un reequilibri territorial i que les nostres terres 
tinguin futur. 
 
En aquest sentit, entenem que vostès volen fer accions a nivell local. Nosaltres votarem favorablement 
perquè sí que pensem que hi ha un marge de maniobra per part de l’Ajuntament per buscar solucions 
concretes per fer més atractiva la nostra ciutat per als joves amb moltes oportunitats, i també dins la 
crisi s’estan obrint oportunitats. Però, una vegada més, per fer això es necessita un pla estratègic de 
ciutat, es necessita voluntat, es necessita diàleg, es necessita consens i es necessita saber cap on es 
va, que és el que, al nostre entendre, aquesta ciutat no sap.  
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Per tant, votarem favorablement la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: el nostre grup entén que aquesta moció, de fet, l’entren 
per donar compliment a una moció que ja es va aprovar. Per tant, aquí el que queda palès és que en 
algunes ocasions no es porta a la pràctica el que s’acaba aprovant. I pensem que aquest és el quid de 
la qüestió, perquè això ja es va discutir. I, a més, l’atur juvenil continua pujant. 
 
Per tant, pensem que donem suport a la moció que vostès plantegen. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, demanaria 
també al senyor Monclús que llegís els acords presos al seu moment en aquella moció, perquè jo 
considero que sí, que s’han complert en tot moment, més que res perquè tot era molt genèric, tot era 
d’impulsar, demanar a la Generalitat, a l’Estat, a tothom. Per tant, entenem que s’han complert i el que 
està fent l’Ajuntament també s’està portant a terme. 
 
En aquest cas, el senyor Roig ens presenta una nova moció, la última ja del Ple, que vol tornar a aprovar 
una cosa, o reitera una cosa que ja es va aprovar al seu moment, al juliol del 2013. Ja ho he dit abans, 
eh, ara no presenten mocions de coses que fa el Govern, del PAM, sinó presenten mocions de coses 
que ja hem fet nosaltres amb unes altres mocions. Però bé, és igual. 
 
I ens demana actuacions que ja s’estan portant a terme o que ja estan fetes. I, a més a més, ens 
demana gastar però no sabem d’on ho gastarem. I, en tot cas, ens demana, per exemple, al primer punt 
que s’impulsi el Viver d’Empresa. I jo li diria que avui mateix hi ha un punt de l’Ordre del Dia d’aquest 
Ple, que hem aprovat tots per unanimitat, que hem aprovat una tarifa reduïda per ocupar el Viver, que 
suposa bonificar un descompte del 25% respecte a les tarifes, per exemple, per a aturats de llarga 
aturada o per a viveristes que creen ocupació, o per a viveristes que ocupen més espai. Per tant, suport 
absolut al Viver d’Empreses, Viver –li recordo– creat per aquest Govern. 
 
O també el progama Sefed, que dóna la possiblitat de fer pràctiques a empreses a un 60 alumnes cada 
any. O el propi Ajuntament també té contractes en pràctiques, lligats en col·laboració amb la Universitat.  
 
També des de la unitat de Comerç, com des del Viver d’Empreses, tenim el servei d’assessorament i 
tutel·la a l’hora d’iniciar una activitat. I estem ajudant a nous emprenedors a poder portar a terme 
empreses que s’han constituït al nostre municipi. 
 
També, des del Centre de Formació Ocupacional, es porten a terme programes específics concrets per a 
joves, que també sé que els tècnics mateixos, no el regidor, sinó els tècnics li van explicar en comissió. 
El “Fem ocupació per a joves”, amb 78 joves de menys de 30 anys a la nostra ciutat. O “Joves per 
l’ocupació” que són joves que només disposen de la ESO i, per tant, se’ls ajuda a formar-se més i 
accedir al lloc, al mercat laboral. O també dispositius d’inserció del Centre de Formació Ocupacional. O 
una casa d’oficis adreçada a joves menors de 25 anys. 
 
Per tant, s’està treballant, s’està treballant amb els joves, s’està treballant a través del Departament de 
Promoció Econòmica, s’està treballant a través del Viver d’Empreses per tal d’ajudar a aquells joves que 
necessitem aquest suport per part del Govern municipal, dintre de les nostres competències. Però el 
que no ens ha dit és d’on traurà aquests recursos, aquests, vaig sentir que ho quantificava vostè mateix 
–avui no ho ha dit– en més de 600.000€, no entenem d’on ho trau però, en tot cas, suposo que això és 
el típic del Partit Socialista, ja ho pagarà algú, o típic del senyor Roig, ja ho pagarà algú, anem creant 
beques i anem creant ajuts i anem creant de tot, que suposa una despesa però desprès no sabem d’on 
ho traurem i, per tant, a nosaltres, senyor Roig, no ens trobarà en una situació on suposa no tenir els 
recursos pertinents, anar gastant sense saber d’on ho traurà i, a més a més, tenint en compte que no 
contempla tot el que estem fent pels joves de la nostra ciutat. 
 



                                   

 
-  Pàg. 76 / 77 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, evidentment, agrair el vot favorable als regidors i regidores dels grups municipals que així ho 
han fet, perquè entenc, i al nostre grup entenem, que la millor manera de posar-nos a treballar, posar fil  
a l’agulla per pal·liar una situació greu que tenim a la ciutat, que són els nostres joves i la seva feina, 
està aprovant aquesta moció. 
 
Miri, senyora Roigé, vostè sempre el mateix discurs, el mateix discurs, el mateix discurs, és allò de dir: 
ves dient, ves dient, ves dient que “algo” queda, no? 
 
Però no entraré en polèmiques, perquè entenc que no...., que no...., vostès tot ho fan, tot ho fan be, 
compleixen de tot, però la realitat és aquesta. Molts joves han de marxar i, com ha dit el senyor Jordan, 
no ara sinó des de fa molt de temps i amb la situació econòmica que s’està vivint al nostre país, això 
encara s’agreuja més. 
 
I clar, quan també després diem dades d’atur, i d’atur juvenil, clar que no hi ha dades d’atur perquè tots 
se’n han anat, ja no s’apunten. Quantes vegades al carrer ens han dit: és que ma filla ja no s’ha apuntat 
ni a l’atur, ja no està a l’atur apuntada perquè tampoc trobarà feina i tal. Per tant, avui en dia ja sabem 
tots que les dades bones són aquelles que són les dades d’ocupació activa, no les de l’atur, perquè les 
de l’atur hi ha molta gent i molts joves que ja no s’apunten perquè creuen que no val la pena. Això és 
així. 
 
Respecte als diners, vostè ho sap i li he dit moltes vegades, que nosaltres no..., i ho hem proposat en 
qüestions concretes, de dir, vostès volen tornar 5 milions i mig, o 5 milions cada any als bancs, 
anticipant així el deute que han anat deixant i, per tant, nosaltres entenem que d’aquí és un lloc que 
s’ha de traure. Hem fet diverses propostes en aquesta línia, cada vegada ens diuen que no és la seva 
política. Ho entenc. La política és una i cadascú utilitza les seves mesures, però nosaltres sí que hem 
donat la solució d’on traure-ho. 
 
Per tant, res. Reiterar que cal fer moltes coses per la gent jove. Que la nostra ciutat s’està quedant 
sense gent jove perquè ha de marxar fora per trobar feina i que els que es queden tenen el risc, com he 
dit, d’exclusió social. Moltes gràcies. 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
15 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
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- 62/2014, de 29/12/2014 
- 1/2015, de 12/01/2015 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 3026/2014 a la 3358 /2014 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
16 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
17- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
No se’n formula cap. 

 
 

*-*-* 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-dos 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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	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, a l’hora de referir-nos a aquesta moció voldríem fer dos consideracions, una de fons i una de procediment. 
	 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc li demanaria al senyor Roig que retirés aquesta moció perquè no té cap tipus de sentit, li han dit tots els portaveus i també li ha dit l’alcalde. Entenc que –no em mira– li demanaria si em podria contestar, suposo que no la vol retirar i la vol mantenir. D’acord. 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	A continuació segueix amb el seu torn la paraula la senyora Roigé: D’acord. 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	I sisè i últim: L'Ajuntament comunicarà de forma immediata els presents acords a la comunitat islàmica de Tortosa, de Roquetes, i a la comunitat islàmica de Catalunya, així com a les associacions de veïns de la ciutat. Gràcies. 
	 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Casanova 



	“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
	PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
	 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, un incís per al senyor Dalmau abans de començar a parlar de la moció, perquè suposo que quan deu parlar de visites vergonyants de cap de setmana es deu referir a la visita del senyor Rajoy, perquè clar, si algú maltracta els ebrencs i els catalans, entenc que és el Partit Popular. Per tant, una mica, altra vegada, de respecte pel que fa a la classe política que diu vostè perquè, al final, vostè també és polític, com tots els que estem aquí asseguts. 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Hi votarem en contra. 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Senyor Roig, en sap tant del que és deixar de pagar i amagar factures a un calaix que al final ho va traient vostè a cada Ple encara que jo no li digui, però bé, en tot cas no parlava amb vostè. En aquest cas és una moció del senyor Monclús, però bé, en tot cas, si vol li recordo tot el que la gestió que va portar el Partir Socialista, la gestió que va portar vostè essent alt càrrec de confiança del Govern tripartit en aquell moment i tota la despesa i forat que va deixar, i que avui ens suposa que més de 700 milions d’euros d’aquest Departament que acaba de citar del Govern de la Generalitat, del Departament  de Territori, sigui per pagar obres que estan fetes i que no s’han fet ara ni s’han programat ara, sinó que estan fetes des de fa ja molt temps i que les seguirem pagant any rera any. 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, com vostès ja saben, la situació econòmica actual que està patint aquest país, en general, i aquestes terres i la ciutat, en particular, ens obliga a haver de replantejar-nos cadascuna de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat.  
	 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, si algú ha cregut i ha treballat i està treballant pel comerç d’aquesta ciutat és aquest Govern donant, per exemple suport a la Federació de Comerç de la nostra ciutat i a les diferents associacions de comerç del nostre municipi, amb la col·laboració i les campanyes i tot el que fem conjuntament. 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, les coses ja no poden continuar com fins ara.  La política que hem conegut i hem patit els últims temps ha anat directament contra els interessos de la majoria, aquella gent que més ho està passant malament. 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, jo crec que aquesta és la típica moció que gairebé asseguraria –i suposo que no m’ho dirà– que és la que li passen des del Partit. I amb això afegeix aquí totes les coses, parla absolutament de tot només per voler expressar o demostrar o fer veure que són els que més pensen amb els que més ho necessiten, quan tots sabem què és el que ha fet el Partit Socialista quan ha governat. Però en tot cas, a més a més ho fa malament perquè ho mescla tot i diu coses que ja s’estan fent.  
	 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Roig  
	Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Miri, senyor Dalmau, si electoralisme és presentar mocions, digui’m vostè el que està fent en aquest moment. Digui’m vostè el que està fent. Digui’m, digui’m què està fent en aquest moment. 
	 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Roig 
	 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per Tortosa, senyor Jordi Jordan Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem aquesta moció perquè el sector agrícola a la nostra ciutat i al nostre territori té un pes important i en aquests moments de crisi econòmica en general, a més a més, està patint i, concretament el sector dels cítrics i de la mandarina, una situació excepcional a partir de les inclemències climatològiques dels últims dies i, sobretot, de les diferents ventades, que han provocat que moltes de les mandarines dels nostres camps de les nostre comarques hagin caigut dels diferents arbres. 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja li avanço, senyor Jordan, que aquesta .... 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde.  
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	A continuació pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, fa exactament 1 any, el dia 3 de..., avui és dia 2?, el dia 3 de febrer vam parlar, de l’any passat, vam parlar de parcs infantils també per part del Partit Socialista. Ho dic perquè, tant en aquesta moció com la següent, ara ja no ens còpia el PAM, ara presenta mocions de coses que ja n’hem parlat en aquest Ple, però bé, cap problema, en tornarem a parlar. 
	Intervenció del Sr. Roig 
	 
	Intervenció del Sr. Roig 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, senyor Enric Roig Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, està clar que en un país on taxa d’atur de més de 50 punts entre els joves menors de 24 anys, que arriba a 77% per cent en la franja dels 16 al 19, la lluita contra aquesta lacra hauria de ser la nostra primera prioritat.  
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Intervenció del Sr. Jordan 
	Intervenció del Sr. Monclús 
	Intervenció de la Sra. Roigé 
	Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, demanaria també al senyor Monclús que llegís els acords presos al seu moment en aquella moció, perquè jo considero que sí, que s’han complert en tot moment, més que res perquè tot era molt genèric, tot era d’impulsar, demanar a la Generalitat, a l’Estat, a tothom. Per tant, entenem que s’han complert i el que està fent l’Ajuntament també s’està portant a terme. 
	Intervenció del Sr. Roig 
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