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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
17 / 2015 

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

 
 
Tortosa, essent les divuit hores del dia catorze de 
setembre 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 les següents actes: 
  
− Sessió constitutiva nova corporació 12/2015, de 13 de juny. 
− Extraordinària 13/2015, de 18 de juny. 
− Ordinària 14/2015, de 06 de juliol. 
− Extraordinària 15/2015, de 30 de juliol. 
− Extraordinària 16/2015, de 31 d’agost. 
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PRESIDÈNCIA 
 

02 – Proposta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de moció de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.   
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

03 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de cessió gratuïta en favor de la Generalitat de 
Catalunya  de la finca de propietat municipal núm. 10.604 on està ubicat l’Institut Politècnic de 
Formació Professional, IES de l’Ebre. 
 
04 - Dictamen de proposta d’acord de declaració de nul·litat de l’acte administratiu d’aprovació 
definitiva  del Projecte de reparcel·lació de la UA núm. 5.2 de Sant Llàtzer. 

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Tortosa 
corresponent a l’exercici 2014. 
 
06 - Dació de compte de l’informe de l’interventor en compliment de l’article 12.3 de la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector públic. 
 
07 - Dació de compte de l’informe de l’interventor en compliment de l’article 218.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
08 - Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de 2015. 
 
09 - Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de 2015. 
 
10 - Dictamen de proposta d’acord regulador de la justificació de les dotacions econòmiques a grups 
polítics municipals. 
 
11 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
12 - Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya 
sobre el servei de la Comissaria de la Policia Nacional a Tortosa. 
 
13 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de suport a la proposta de cabals 
ecològics pel tram final del riu Ebre i el Delta, aprovada per la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre. 
 
14 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya davant la crisi de refugiats: som un 
municipi d’acollida i solidari, en una societat d’acollida i solidària. 
 
15 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a que es procedeixi amb la 
licitació del contracte del Servei d’Ajut a Domicili (SAD). 
 
16 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a l’adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi 
per a l’acolliment de persones refugiades. 
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17 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a realització de millores i noves propostes a la 
Festa del Renaixement. 
 
18 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per millorar l’espai urbà de la 
ciutat mitjançant una plantada de 400 arbres. 
 
19 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la proposta de 
cabals ecològics pel tram final del riu Ebre i el Delta, aprovada per la Comissió per la Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre. 
 
20 - Proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de suport a l’acollida de 
població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 
 
21 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per suprimir l’ús 
del glifosat i productes similars en espais públics. 
 
22 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista perquè Tortosa 
es converteixi en ciutat acollidora. 
 
23 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per instar a l’Ajuntament de 
Tortosa a la seva adhesió a la Plataforma d’Ajuntaments per a l’Habitatge Digne i Contra la Pobresa 
Energètica. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
24 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
- 30/2015, de 29/06/2015 
- 31/2015, de 06/07/2015 
- 32/2015, de 14/07/2015 
- 33/2015, de 20/07/2015 
- 34/2015, de 27/07/2015 
- 35/2015, de 03/08/2015 
- 36/2015, de 10/08/2015 
- 37/2015, de 17/08/2015 
- 38/2015, de 20/08/2015 
- 39/2015, de 24/08/2015 
- 40/2015, de 31/08/2015 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
- De la 1267/2015 a la 1902/2015 
 
 
25 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
26 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
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*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde:  
Hi ha algunes alteracions perquè hi ha algunes mocions –que després comentaré– que han estat 
retirades i algunes que podrem agrupar a efectes de la seva discussió i votació. 
 
En tot cas, ja ho comentarem a posteriori, senyor secretari. 
 
 
 

 
SECRETARIA 

 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Sessió constitutiva nova corporació 12/2015, de 13 de juny. 
− Extraordinària 13/2015, de 18 de juny. 
− Ordinària 14/2015, de 06 de juliol. 
− Extraordinària 15/2015, de 30 de juliol. 
− Extraordinària 16/2015, de 31 d’agost. 
 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02 – PROPOSTA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE MOCIÓ DE SUPORT A 
L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.   
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte, 
subscrit per tots els grups municipals: 
 
“ El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que 
està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 
2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat 
provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit 
mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que 
destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de 
Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels 
esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment 
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en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   arran 
de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis 
catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 
- Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la 

dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

- Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de 
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

- Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots 
dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir 
els drets que aquest estatut preveu. 
 

- Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una 
Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

- Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la 
ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

- Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 
places d'acollida. 
 

- Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de 
persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu 
vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 
 

- Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin resposta a 
la situació dels refugiats. 

 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Tortosa, es proposa l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 
Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració 
social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la 
gestió descentralitzada. 
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en 
les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants 
d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 
 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 
28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament. 
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les 
persones sol·licitants. 
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Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 
refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, garantint els drets de totes les persones. 
 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o 
comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les 
persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, 
celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una 
vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 
Assistència en les rutes de fugida 
Suport als municipis de la ruta 
Planificació i gestió de l’acollida  
Acollida a Catalunya  
 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a 
través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu 
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern 
de l’Estat espanyol. ”. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem a l’apartat de Presidència: proposta de 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Fons Català de 
Cooperació i Desenvolupament de moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrània. 
 
Aquesta proposta, que ve avalada per les dos entitats municipalistes del nostre país més el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, ha estat subscrita íntegrament per tots els grups 
municipals i, per tant, es tramita des de Presidència. 
 
Això fa que altres propostes, concretament la 14, la 16, la 20 i la 22 de l’Ordre del dia, els grups 
proposants l’han retirat. 
 
Ara, si els hi sembla, faríem un torn de portaveus, de menor a major i fixarien no tant posició de vot, 
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que s’entén que serà favorable ja que està subscrita per tots, però sí que puguin fer els comentaris 
oportuns. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
la nostra postura, com ja ha dit vostè, és favorable a aquesta moció, sense cap dubte, tot i que hi ha 
que pensar de que ens enfronten en un problema molt greu, un problema gravíssim, un problema de 
conseqüències actuals però futures, a mig i a llarg termini, no sols per a Catalunya, sinó també per a 
Espanya, per a la Comunitat Europea i potser per a tot el món. 
 
I això requereix, per a nosaltres, no una política fofa, una política “mira, hem de fer això perquè queda 
bé i tal”, sinó una política o, millor dit, una solidaritat real i efectiva. 
 
Solidaritat real i efectiva que s’està construint i nosaltres pensem que no s’acaba d’enfilar bé pel que 
és la Comunitat Europea, hi ha molts problemes –també és lògic, som 28 països– i si en aquest país, 
el nostre, tenim, amb 17 comunitats autònomes, problemes, imaginem-nos en 28 països els 
problemes que hi ha. Però hi ha que superar-ho com sigui i això passa per què tots els països 
assumeixin la seva quota de solidaritat real i efectiva. 
 
En aquest sentit, jo vull dir que Espanya, l’Estat espanyol, a títol d’exemple és el tercer país en nombre 
de refugiats, en total ens tocaran, de moment –i ressalto i subratllo el “de moment”, perquè tots 
sabem que ara s’estan repartint o es volen repartir 160.000 persones– però que la cosa va per a molt 
més en quant al nombre, no? Ja es parla de 800.000 refugiats i es parlen de molts més refugiats, 
independentment dels que estan traslladats dins del seu territori, de Síria, i altres que se han anat cap 
a països que no són pròpiament els europeus, no? 
 
Nosaltres ja tenim un número de refugiats assignat important. I també és important que l’Estat 
espanyol, Catalunya també ens organitzéssim per poder rebre i mantenir fins que, en el seu moment, 
es resolgui el problema a tota d’això. 
 
Això exigeix, per davant de tot, una política global de tots els països europeus, i això implica invertir en 
solucions llarg termini, –és important entendre que això no és, com he dit al principi, un problema 
d’aquí, de 5 anys, d’aquí a 10, és un problema molt més llarg– invertir o preparar una cooperació al 
desenvolupament dels països d’origen –Síria, Líbia i tots els demés, el problema està allí, el problema 
no està aquí–, hem d’aconseguir, com a països desenvolupats i basant-nos en aquest sentit de 
solidaritat i no en el sentit de política, de fer política i parlar i tal, no, de solidaritat, hem d’aconseguir 
que aquests països, al seu país es desenvolupen. Jo no sé com, no sabem com, però bé, hi ha que 
aconseguir que els països no desenvolupats o els països que tenen enfrontaments importants de tipus 
ètnic, de tipus religiós i tal, doncs, superin aquest problema. I els països que tenen problemes 
econòmics, que superin aquest problema amb l’ajuda d’Europa i, sobretot, en el sentit final de 
defensar els drets de la persona humana, els drets humans, que és el més important i és el que molta 
gent, molts ens omplim la boca i es parla molt però es fa molt poc. 
 
És hora de fer més del que s’està fent i em refereixo, sobretot, al mercat comú, a la Comunitat 
Europea que, com sabem, encara no estan trobant el camí per tirar endavant o enfrontar aquest 
problema. I, sobretot, una solució urgent a Síria i a Líbia. 
 
Hi ha que dir que l’Estat espanyol ha adaptat la capacitat d’acollida d’asil per adaptar-lo a les xifres 
dels sol·licitants, que s’ha multiplicat per 5 des del 2012. S’han quintuplicat els recursos per a 
programes d’acollida, amb 53 milions que hi havia als Pressupostos generals de l’Estat, se sumaran 
una xifra de 200 milions, que no és suficient però, bé, ja és un començament de començar a caminar. 
S’ha creat una comissió interministerial per coordinar les acollides de refugiats dintre de les 
comunitats autònomes i dintre els municipis. 
 
Jo crec que Espanya és un país que en aquest moment, dintre de tots els problemes que té Espanya i 
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que té Alemanya i que té .... bé, està intentant fer el que es pot, no?, i s’ha de fer més, lògicament. 
 
Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea, del mercat comú on viuen més estrangers en 
proporció al número d’habitants, per tant, això és un punt que té que pesar en el moment de fer un 
repartiment, no?, perquè a Espanya, malauradament, a més, és el país que té un índex d’atur més 
elevat del mercat comú. A Espanya hi ha 3 milions d’estrangers en situació legal i més del 10% de la 
nostra força laboral està composada per estrangers. 
 
Tot això són dades que jo fico aquí damunt per a que, bé, penséssim que la cosa no és fàcil i no és de 
fàcil resolució. No obstant, lògicament, jo, el meu vot és total i absolutament favorable a aquesta 
d’això perquè crec que aquí ve la resposta de Catalunya, ve la resposta de la municipalitat de 
Catalunya en defensa, en la solidaritat amb les persones que ho estan passant malament i en defensa 
dels drets humans. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, per una vegada i, si pot ser, que no consti en acta, 
coincidirem amb el PP de que el problema va més enllà d’aquesta situació que estem vivint 
actualment. El problema es diu capitalisme, el problema es diu model econòmic que es basa en 
l’explotació d’altres països i d’altres persones per al benefici del gran capital. Fins que no acabem amb 
aquest model econòmic, el problema o la realitat de les persones que han d’emigrar per qüestions de 
guerres, ambientals o econòmiques continuarà existint. 
 
I tenim una Unió Europea que l’únic que fa és tancar les portes a les persones –el que sí facilita és 
l’entrada de mercaderies–, tenim una Unió Europea que la seva política d’immigració es diu “Frontex” 
que, simplement, es basa en adquirir material militar, policial i d’espionatge per impedir que les 
persones immigrades puguin accedir a tenir una vida més digna, una Europa que ara es preocupa pels 
sirians i les sirianes però pareix oblidar-se de totes les persones que, dia a dia, moren intentant creuar 
el Mediterrani per arribar al nord promès, al paradís promès i somniat. 
 
De totes maneres, com a CUP Alternativa Ecologista, celebrem aquest procés de sensibilització 
institucional que ve perquè la societat, una vegada més, que va per davant de les institucions, s’ha 
mobilitzat i exigeix que es tracti a les persones com el que són, com a persones en condicions dignes. 
 
Per això, votarem a favor de la moció, tot i que hem intentat que s’incloguéssim alguns punts per a 
que aquesta moció tingués més contingut de caràcter polític. 
 
A nivell de l’Estat, havíem demanat que s’inclogués a la moció que es tractés de la mateixa manera els 
refugiats com els immigrants, perquè entenem que no hi ha persones que marxen d’un lloc de primera 
o de segona, i que s’està buscant garantir uns drets als refugiats per qüestions polítiques o de 
guerres, però hi ha molta gent que està emigrant per les mateixes raons, encara que siguin 
econòmiques o ambientals, perquè són pobres i busquen un futur millor per a ells i per a les seves 
famílies.  
 
En segon lloc, també a nivell municipal demanàvem que Tortosa s’impliqués i que promocionés també 
la xarxa de municipis acollidors. No només que reconegués la seva existència de que Tortosa es 
constituís com a ciutat acollidora, sinó que també s’impulsés aquesta xarxa que està en procés 
embrionari. 
 
En tercer lloc demanar, perquè aquesta moció està molt bé, però és un exemple més del que és la 
política municipal de les mocions. En realitat, és una moció que no obliga absolutament a res a 
l’Ajuntament, més enllà d’obrir un correu electrònic i de destinar una persona que treballa a Serveis 
Socials a coordinar possibles voluntaris que hi hagin, perquè aquest Ajuntament no té capacitat ni la 
intenció de fer un esforç econòmic per acollir aquestes persones. I vam demanar que al Pla d’acollida 
als refugiats municipal es dotés de pressupost –era una de les modificacions que demanàvem a la 
instància–, però tampoc ha existit aquesta voluntat des de la Presidència de l’Ajuntament. 
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I per últim també, i donat que sembla ser que tant l’equip de Govern com el partit que li dóna suport, 
té una major sensibilitat amb la població immigrant, també demanàvem que a les persones que estan 
vivint aquí a Tortosa se’ls empadronés per garantir que puguin tenir unes condicions de vida dignes i 
que poguessin tenir dret a la salut i a l’educació per a les seves famílies, que creiem que és el mínim 
que s’hauria de garantir per a qualsevol persona que estigui  vivint a Tortosa. 
 
Cap d’aquestes propostes s’ha acceptat, tot i així nosaltres donarem el suport. Però tornem a insistir 
que és una moció que té un contingut merament simbòlic, ens farem la foto, direm que som molt 
solidaris però, a l’hora de la veritat, no obliga absolutament a res al municipi. 
 
I a la població de Tortosa li diem que avui a les set la xarxa per la convivència ha convocat una reunió a 
la Biblioteca i que, si realment li preocupa la qüestió de les persones refugiades, farà molta més feina 
allí de la que farem nosaltres aprovant aquesta moció.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, però vostè la signa la moció? 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Ho he dit dos vegades, que la CUP Alternativa 
Ecologista ho signa, tot i el seu caràcter.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: La signa, o sigui, es fa la foto? 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres no serem la notícia de que la CUP no recolza 
la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors és evident, com aquí s’ha dit, que ens trobem davant d’una veritable situació d’emergència 
social. Fins fa ben poc coneixíem la situació dels refugiats per fotografies i imatges a les notícies sobre 
Àsia o Àfrica. 
 
Ja la crisi d’Ucraïna ens va apropar aquesta realitat a Europa i han estat els darrers dies, amb la crisi 
dels refugiats sirians, que ens hem adonat del problema. Com sempre, tard i malament. 
 
Aquesta crisi ha evidenciat la manca de polítiques de migració de la Unió Europea i, tal i com han 
demostrat amb les actuacions alguns governs –que han estat totalment reprovables–, o reaccions 
com la d’Hongria aixecant una tanca de la vergonya, una altra tanca de la vergonya. O inclús Alemanya, 
que darrerament, en poques hores tanca les seves fronteres. 
 
Són contínues les reaccions, i a corre cuita, per posar fre a aquesta situació. Avui mateix es reunien els 
ministres d’interior de la Unió Europea per parlar-ne. 
 
Cal deixar clar que no estem davant d'un fenomen d’immigració, sinó d’un fet i una situació 
excepcional. Són refugiats i refugiades, persones de totes edats, que intenten escapar del desastre de 
la guerra i la fam en els seus països d'origen. 
 
Tots recordem les imatges en blanc i negre dels espanyols que, a conseqüència de la Guerra Civil, van 
haver de fugir cap a Europa acabant, molts d’ells, en camps de concentració ja que estava a punt 
d’esclatar la Segona Guerra Mundial. Ara revivim aquelles mateixes imatges però en color i ben entrat 
el segle XXI. 
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No podem seguir contemplant aquest drama amb la indiferència i passivitat actuals i per això creiem 
que són necessàries accions al respecte, com la moció que debatem o la que hem presentat el grup 
socialista i que ens hem sumat, evidentment, a aquesta moció 
 
Per aquest motiu, com no podia ser d’altra manera, donem suport a la moció del Fons de Cooperació, 
de l’ACM i de la Federació de Municipis de Catalunya, tot i que creiem també que el Govern espanyol 
ha d’aprovar al més aviat possible el Reglament de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, que regula el 
dret d’asil i la protecció subsidiària, per tal de poder fer front a situacions com la que estem vivint i, 
així, considerar el veritable dret d’asil als refugiats. 
 
És just i necessari que des de totes les administracions de l’Estat, de la Generalitat i dels ens locals –
municipals i supramunicipals– fem tots els esforços per posar solució a aquest drama i ser solidaris, 
sense oblidar que molts dels nostres compatriotes van haver de sofrir aquesta situació no fa tants 
anys. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostres grup 
municipal, des de Movem Tortosa fa unes setmanes ja vam anunciar també que presentàvem una 
moció per a que la nostra ciutat seguís el camí que altres ciutats, sobretot a partir de que la capital de 
Catalunya, Barcelona ho anunciés, es convertís també en una ciutat d’acollida de tots els refugiats 
que, com tothom sap, aquests dies malauradament estem veient per totes les televisions que podem 
veure al nostre país. 
 
En aquest sentit, des del nostre grup municipal també considerem oportú retirar la nostra moció i 
sumar-nos a aquesta moció col·lectiva que han tirat endavant les dos grans entitats municipalistes que 
aglutinen a tots els ajuntaments del nostre país i que té tota una sèrie de punts que penso que, ja que 
ningú ho ha fet, és important recordar. 
 
Una moció que insta al Govern de l’Estat espanyol a que es demani una major dotació de recursos a la 
Unió Europea i que coordini tota l’ajuda per poder fer possible l’acollida de tots aquests refugiats. 
Entre altres mesures, també es demana que augmenti el nombre de places d’asil al que és el nostre 
continent. 
 
En un segon bloc, aquesta moció també insta al Govern de la Generalitat a que actualitzi la dotació 
pressupostària del Pla de protecció internacional de Catalunya, adequant-se a la situació que estem 
vivint en aquests moments. I que també la Generalitat de Catalunya es coordini amb tots aquells 
municipis que volen, com el nostre, col·laborar en aquesta crisi humanitària tan gran. 
 
En un tercer punt, parlem també que a nivell local s’haurà d’elaborar un Pla d’acollida municipal i, per 
tant, també manifestem com a ciutat que estem en disposició de treballar en aquesta línia. O també 
s’haurà de definir quin suport i quines infraestructures i serveis la ciutat de Tortosa podrà oferir en 
relació a aquesta crisi humanitària. 
 
Per tant, ens adherim a aquesta proposta, però també abans voldríem fer, per finalitzar, algunes 
reflexions. I és que, més enllà de la resposta que estem donant ara des d’un punt de vista solidari, 
també ens hem de preguntar per què hem arribat a aquesta situació. I també, s’ha dit molt bé aquí, 
que si arribem a aquesta situació és per un model econòmic i polític determinat, pel model capitalista 
que està impregnat a la nostra societat i també perquè, precisament, arran d’aquest model hem de 
saber i hem de recordar que el nostre país, Catalunya, i també el nostre Estat, l’Estat espanyol 
col·labora, per exemple, amb la venda d’armament a la guerra que en aquests moments s’està 
produint a Síria, o que molts del bancs catalans i espanyols en aquest moment estan finançant 
l’armament que està matant en aquests moments vides a Síria i a molts altres països del món. I que, 
per tant, també –ens agradi o no– hem d’entendre, com a societat, les contradiccions que tenim i 
també les responsabilitats. I per tant, també, més enllà de manifestar com a ciutat aquesta solidaritat, 
hem de recordar la nostra responsabilitat al respecte. 
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I, finalment, les altres dos reflexions són: una que ja vam explicar públicament, que pensem que 
també avui, en un dia com aquest l’Ajuntament públicament ha de recordar que Tortosa està 
agermana amb una ciutat siriana, amb Tartus. I en aquest sentit pensem que, més enllà de la situació 
política que viu aquesta ciutat, els habitants de Tartus es mereixen que des de la nostra ciutat 
recordéssim que estan vivint aquesta situació. 
 
I, finalment, també recordar l’exili que molts tortosins, tortosines, molts catalans i catalanes van viure 
al final de la Guerra Civil espanyola, perquè també van acabar essent víctimes d’un conflicte bèl·lic 
patrocinat a nivell intern, però també amb suport internacional, i van acabar repartint-se, no?, per tots 
els països europeus i americans. 
 
Per tant, donem suport a aquesta moció i afegim aquestes petites reflexions. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Puigdomènech 
A continuació pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Hola, bona tarde. Senyor alcalde, senyores 
regidores i senyores regidors, des d’Esquerra també volem acollir-nos al text proposat pel Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 
 
L’estatut jurídic dels refugiats està regulat a través del dret internacional humanitari per part de les 
Nacions Unides. En concret, el protocol relatiu a l’estatus dels refugiats, que és de l’any 1967 i, per 
tant, ja gairebé té 50 anys, determina tres condicions per a que una persona sigui considerada 
refugiat, més enllà del fet de que hagi canviat de país. I és: primer, ha de trobar-se fora del seu país; 
segon, que hi ha d’haver motius justificats pels quals té por de ser perseguit en el propi país –per 
raons de raça, religió, nacionalitat o pertinença a algun grup social o idees polítiques–; i, en tercer lloc, 
que no pot acceptar la protecció del seu país o no pot tornar-hi perquè no té cap garantia de que la 
persecució no continuï. 
 
Hi ha casos en que aquestes condicions, aquestes tres condicions són d’aplicació dubtosa. Ara bé, en 
el cas dels refugiats que arriben a Europa des de Síria o des del Líban o des de Somàlia, és evident 
que se’ls pot aplicar aquesta condició perquè no hi ha cap dubte de que són refugiats. 
 
En concret, en el cas de Síria, dels 23 milions de persones que hi vivien al 2011 –que és quan va 
començar tota la situació actual–, actualment hi ha 7 milions i mig de desplaçats interns i 4 milions de 
desplaçats fora de les seves fronteres, de manera que tenim que la meitat de la població de Síria no 
està on vivia fa quatre anys, per a que tinguem en compte la dimensió, en aquest cas, de la catàstrofe 
humanitària. 
 
Llavors, en una situació com aquesta, un país democràtic i solidari com el nostre té el deure de donar-
hi resposta, com vam fer amb la guerra de Bòsnia, que molts recordem dels que som aquí, o com 
havia passat abans amb els catalans i espanyols que fugien de la Guerra Civil que, mentre alguns 
estats els hi giraven l’esquena, d’altres els hi van donar acollida. I aquest és un deure que tenim com 
a Estat i, per tant, també com a ciutat. 
 
A partir d’aquí, creiem que cal fer memòria, perquè per afrontar un problema no n’hi ha prou en 
afrontar les causes i prou. Ai, la causa!, les conseqüències, perdó. Cal anar a buscar quines són les 
seves causes. Al setembre del 2011, aquest plenari va aprovar una moció d’Esquerra, precisament, 
ara fa 4 anys, condemnant la repressió del règim d’al-Asat i demanat al Govern espanyol, a la Unió 
Europea i a l’ONU que s’actués en defensa dels drets humans en un moment en què la situació era 
bàsicament de manifestacions. 
 
A Tortosa teníem present, com bé comentava el senyor Jordan ara fa un moment, el cas de Tartus, que 
és la ciutat amb la qual estem agermanats des de l’any 2006. Malgrat que aquesta va ser una crida 
tant d’aquest Ajuntament com, en general, bastant extensa durant aquell any, Europa va fer el que, 
per desgràcia, a vegades fa, que és mirar cap una altra banda i es va limitar, precisament, a fer un 
embargament d’armes a les parts en conflicte i res més. 
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Però no tothom va mirar cap una altra banda. Alguns països han utilitzat Síria com un camp de batalla 
internacional en defensa dels seus interessos geopolítics i econòmics, que bé comentaven alguns 
altres dels portaveus que han parlat prèviament a mi. Durant tot aquest temps, el que va començar 
com una revolta, ha acabat en una guerra civil amb 230.000 morts i ciutats arrasades i, com 
comentava fa un moment, amb la meitat de la població vivint fora de casa seva perquè, en molts 
casos, directament ha estat destruïda. 
 
Tenim el règim d’ al-Àssad que ha rebut i continua rebent suport militar d’Hezbolà, d’Iran i també de 
Rússia, precisament a través de la base militar que Rússia té a Tartus, que és la nostra ciutat 
agermanada i que aquests dies està tenint bastanta activitat, per cert. L’oposició, que inclou des de 
milícies moderades fins a l’Estat Islàmic i Al-Qaida –que estan enfrontats entre ells, per cert– rep el 
suport de les dictadures del Golf Pèrsic. I els kurds sirians han estat pràcticament abandonats 
completament per part de la comunitat internacional fins a la baralla de Kobane d’ara fa uns mesos. 
 
Per tant, acollir refugiats? És clar que sí, i tant, els que calguin, siguin alauites de Tartus o sunnites 
d’Homs o cristians d’Al-Hasakah o de la nacionalitat i ètnia que siguin dins de Síria o també de fora: o 
de Líbia o Somàlia, si és el cas, si són refugiats que, per desgràcia, així són en la immensa majoria 
dels casos. 
 
Pressió a les institucions democràtiques europees tota la que calgui, però la solució no passa per 
traslladar la població de tots aquests països a Europa. La solució per a això passa per acabar amb la 
guerra i reconstruir el país, passa per fer pressió en aquests països que estan provocant aquesta 
situació –que, com comentava, els principals que podríem trobar serien l’Iran, Rússia i els països del 
Golf Pèrsic– i també per la implicació dels Estats Units, que van ser aquells que van desestabilitzar la 
regió –no ho oblidéssim– amb la guerra de l’Iraq després del trio de las Açores.  
 
Per tant, aquí de responsable n’hi ha molts i cal fer-hi front a les causes i cal lluitar contra aquestes 
causes per buscar una solució. I davant d’aquesta situació, des de Tortosa manquem de competències 
i recursos, però hem de fer la nostra contribució per acollir refugiats d’acord amb la resta d’institucions 
democràtiques del nostra país i europees. 
 
No podem continuar impassibles davant del que passa al món i, per aquest motiu, també des 
d’Esquerra proposem actuar en la línia que proposa el Fons Català de Cooperació. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, tots tenim presents 
les imatges que ens arriben de refugiats víctimes de conflictes armats, no només a la guerra de Síria –
com fa constar la moció que avui subscrivim–, sinó també d’altres conflictes internacionals que 
arriben a Europa. 
 
Avui estem disposats a actuar, i així s’ha fet per part de l’Ajuntament de Tortosa, estem esperant quina 
és l’assignació de refugiats de guerra que li pertoca a l’Estat espanyol i també a Catalunya, i fins 
llavors no sabrem quina és la..., el que podem disposar, el que podem rebre a Tortosa. 
 
Mentrestant, per tal d’estar preparats l’Ajuntament ha posat en marxa una oficina de refugiats, amb 
l’objectiu de gestionar i canalitzat els oferiments i propostes de col·laboració de la ciutadania perquè 
Tortosa és una ciutat acollidora i solidaria, així està demostrat, i s’ha demostrat cada vegada que es fa 
una crida per tal de portar a terme activitats solidàries amb els més desafavorits. 
 
L’Ajuntament ha estat sempre al costat dels que més ho necessiten des del començament de la crisi, 
ajudant a aquells que més pateixen i, per tant,  avui també estem al costat d’aquells refugiats que 
poden arribar a venir a la nostra ciutat. 
 
Dit això, cal recordar que, una vegada més, quan se’ns assigna aquest nombre de refugiats que hem 
d’atendre, el Govern de l’estat, que és qui pertoca, ha d’estar a l’alçada de les circumstàncies i, per 
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tant, ha d’establir també aquell suport econòmic, solidari als municipis receptors. 
 
D’altra banda, com s’ha comentat, és cert que estem agermanats amb Tartus i, per tant, lamentem 
també el que està passant en aquella ciutat, però també ens hem de remetre a que aquest 
agermanament prové de l’any 2005, on una delegació de l’Ajuntament de Tortosa encapçalada per 
l’alcalde –en aquell moment Joan Sabaté– es va desplaçar a Tartus amb l’objectiu d’iniciar uns 
primers contactes que haurien de conduir a l’agermanament de la mateixa ciutat, que es va produir 
uns mesos després. Però el que és evident és que la realitat és que des d’aquell primer contacte, 
d’aquell viatge que va anar l’exalcalde i alguns regidors, no va passar absolutament res, no va anar 
més enllà. I l’únic que tenim a dia d’avui són fotografies d’aquell dia que es va anar a fer aquell 
agermanament, que es va fer aquell viatge. Concretament, unes fotografies de l’exalcalde en una sala 
presidida per la gran imatge del dictador Sirià Bashar al-Àssad i, per tant, a partir d’això no ha tingut 
cap altra cosa més, no hi ha hagut cap altre contacte més amb aquella ciutat. 
 
Tartus és una de les ciutats que ha estat històricament més fidel al monarca, al dictador sanguinari 
que ha fet els estralls entre la seva pròpia població. Tanmateix, des del nostre grup entenem que s’ha 
de mostrar el suport a aquesta ciutat que ha patit tant, però també a la resta de municipis que, com 
hem dit, pateixen aquesta situació, tant a Síria com a la resta de conflictes internacionals que s’estan 
produint. 
 
Per tant, compartim, evidentment, i subscrivim el que proposa aquesta moció consensuada entre el 
Fons Català de Cooperació i també les dos entitats municipalistes, la Federació de Municipis i 
l’Associació Catalana de Municipis i, per tant, a la vegada ens afegim a les demandes vers l’Estat i la 
Generalitat amb el compromís d’actuar, com ja hem començar a fer des del nostre Ajuntament, dintre 
de la mesura de les nostres possibilitats. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Abans de passar, si hi ha alguna, segona intervenció, que 
sí, li donaré al senyor roig, dos qüestions, tres qüestions si em permeten. Una, jo crec que també ara la 
matisava la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, aquesta és una moció amb una 
amplitud de mires, no és una moció només per als refugiats de guerra de Síria, sinó que és una moció 
per a tota la població refugiada víctima dels conflictes armats a tota la Mediterrània, com també 
assenyalava abans el portaveu d’Esquerra Republicana en aquesta moció. 
 
Segona qüestió. Aquesta és una moció, un acord consensuat entre el Fons Català de Cooperació, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis. I són mocions que 
transmeten, una vegada consensuades amb totes les formacions polítiques representades a aquestes 
entitats –que en aquest cas són totes les que estan representades a l’Ajuntament de Tortosa– i allí 
cadascú fa les seves aportacions per a que siguin aprovades, per tant, no són mocions.... vostès de 
cara a la galeria poden dir el que vulguin, “jo ficaria això, ficaria allò”, però si la subscrivim, la 
subscrivim perquè ja ha estat pactada prèviament, sempre ho hem fet així i jo he mantingut aquest 
criteri. Avui, quan algú ho ha preguntat en Junta de Portaveus, tothom l’ha acceptat i, després, n’hi ha 
alguns que, bé, volen sortir a la foto i sortir quan no està a la foto. Clar, quan vols sortir a la foto i quan 
no estàs a la foto, doncs, tens un problema. 
 
En quant a incloure els punts que deia el portaveu de la CUP, doncs, ja queda clar per a uns i per als 
altres. És una moció que ens envien, la subscrivim i cadascú és lliure de presentar les altres mocions i 
de mantenir-les si creuen convenient. Si vostès han cregut convenient retirar-les, jo l’únic que puc fer 
és agrair-ho, agrair-ho en ares a un posicionament unànime, però matisos en poden tenir tots: els que 
n’han presentat, els que no n’han presentat i els que ho diuen i els que no ho diuen. 
 
Més enllà d’això i més enllà de menysprear algunes de les accions que s’han tirat endavant des del 
Govern municipal, el portaveu de la CUP n’ha dit dos de bastant grosses que no puc evitar intervenir. 
Un, ficar en qüestió la sensibilitat d’aquest Govern municipal respecte a la població immigrant. Jo crec 
que això sobra, i pot dir el que vulgui, però la sensibilitat respecte la població immigrant també es 
demostra evitant els abusos que s’estan fent i que s’ha estat fent durant molts anys a la població 
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immigrant en aquesta ciutat de Tortosa, mentre uns quants miraven a una altra part, argumentant no 
sé què argumentaven. Moltes de les mesures que s’han pres, s’han pres en aquesta direcció. 
 
I després ha fet una cosa que en els 4 anys que porta en marxa la Xarxa per la Convivència no havia 
fet mai cap portaveu, d’intentar ficar a la Xarxa per la Convivència aquí al mig del debat públic. La 
Xarxa per la Convivència naix en un moment molt concret a la ciutat de Tortosa, recolzada per molts, 
també per aquest Ajuntament, recolzada financerament per algunes entitats –que algú té vergonya de 
dir-ho– i ningú n’ha fet qüestió política ni ningú n’ha volgut fer aprofitament polític. Jo demano que es 
mantingui aquest criteri, la Xarxa per la Convivència és d’absolutament tothom, tothom hi participa i 
ningú ha de fer cap intent d’apropiar-se d’aquesta. 
 
I respecte a les altres qüestions, en el tema..., estic també d’acord amb el tema de l’agermanament jo 
ja no en vull fer més guerra, això és un..., quan algú apel·la a l’agermanament amb Tartus, jo encara 
espero a algú que ens expliqui aquell agermanament on portava i què portava i per què es va fer. 
Perquè es va anar, es va fer i ja està, per tant, tot el que fem avui no és perquè estem o no estem..., jo 
al menys com alcalde no em sento ni més obligat ni menys obligat per estar agermanats. Un 
agermanament fictici amb Tartus que es va fer en aquell moment, per tant, ho fem perquè toca i, a la 
vegada, jo crec que també ja són diferents portaveus els que han marcat una mica quin ha estat el 
posicionament de la ciutat, sempre tenint en compte que una cosa és la ciutat i les seves institucions i 
l’altra cosa és la seva població, que molta d’ella doncs també segurament ha patit les situacions que 
han patit altres poblacions de Síria o altres poblacions que també han viscut o continuen vivint 
conflictes bèl·lics a tota la zona de la Mediterrània i que potser, per qüestions X, han passat molt 
desapercebudes, però que també han estat i continuen essent un problema real. 
 
En tot cas, agrair que aquesta proposta de les entitats municipalistes hagi estat recolzada, no 
solament aprovada, sinó recolzada per tots els grups municipals i continuarem treballant amb el que 
aquí es fixa i amb altres coses que no es fixen. El de...., bé, en tot cas hi havia alguna paraula 
demanada, em penso que el senyor Roig. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, gràcies. Vostè ha dit que no volia parlar més 
del tema de l’agermanament, però entengui que és lògic que jo sí que demani parlar-ne.  
 
Senyora Roigé, cada vegada que parlem del tema del poble, com va passar al 2011 quan la moció, 
surten amb les mateixes històries. Miri, l’agermanament de Tartus va sortir arran d’una proposta d’un 
col·lectiu de persones per un tema de, suposadament, d’un origen del nostre nom i una sèrie de 
relacions, val, com surten tots els agermanaments. 
 
Vostès han tingut, perdoni’m, des del 2016, que va ser al novembre de 2016, 2006 perdó, novembre 
de 2006 fins ara, gairebé 10 anys per assabentar-se’n de què va l’agermanament. Vostès van 
començar a governar al juny de 2007, per tant, han tingut 8 anys per desenvolupar una sèrie de 
prioritats. Per tant, no posem en qüestió. I més, el que em sap greu és que sempre parlem, llavors, de 
persones que aquí no estan, en aquest Ple, perquè cap de nosaltres –al menys nosaltres, eh–, el 
nostre grup no estava en aquell moment desenvolupant cap tasca política en referència a això. 
 
Per tant, els agermanaments si es volen es tiren endavant, i si no es volen no. I està clar que, en 
aquests 8 anys, no s’ha tirat cap acció endavant, poques en agermanaments, però amb alguna altra 
ciutat sí que se n’han fet i, en canvi, amb Tartus no hi ha hagut voluntat. I això ho dic perquè em sap 
greu, com he dit abans, per posar-ho en qüestió. 
 
I miri, i miri, li vaig a dir també, senyora Roigé, vostè diu “oh! és que una foto que presidia...”, aquestes 
coses que intenten, casi casi, com ridiculitzar, no? Escolti, l’exalcalde de Tortosa, Joan Sabaté, no es 
mereix que vostè digui que es va fer una foto davant del quadre del dictador, no. Els països estan 
manats per qui estan manats i, evidentment, la gent de Tartus potser hagués estat bé que des de 
Tortosa s’haguessin fet accions, no?, per tal de pal·liar aquestes situacions que pateixen aquesta gent 
d’allà, com ara hem vist. En aquest sentit, emprenent-nos els agermanaments, que l’origen dels 
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agermanaments surten, evidentment, d’un conflicte bèl·lic com és la Segona Guerra Mundial, on a tota 
Europa, per tal de que no tornés a passar més allò que havia passat, s’agermanen ciutats per 
compartir projectes i experiències comunes –sobretot, entre França i Alemanya–, i així tenen el sentit. 
També depèn de la voluntat que ho volguéssim tirar endavant. 
 
Per tant, jo penso que el senyor Jordan ha posat l’exemple de l’agermanament en el sentit de dir “és 
que és una població amb la que estem agermanats”, no res més. No fa falta després fer més, entre 
cometes, a la senyora Roigé dir-li: sang de que si l’agermanament, que me l’expliquen, que no me 
l’expliquen. Escolti, si volem saber-lo, fem, i potser ara seria el moment. Potser ara seria el moment de 
restablir algun tipus de relació per donar suport a una gent amb la qual la ciutat de Tortosa estem 
agermanats i, per tant, hauríem de veure què. 
 
Per tant, el conflicte és gran, el que estem d’acord aquí tots és que hem subscrit tots els grups 
municipals una moció per a que aquests refugiats que arribaran majoritàriament sirians, no pateixin, 
com he dit abans, allò que potser molts compatriotes nostres van patir.  
 
I també, també en aquest sentit, que ens poséssim a treballar tots junts per això evitar-ho. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Evidentment...., oh sí, perdó, té la 
paraula..., li tocaria haver intervingut abans. Si la demana quan li toca, llavors seguim l’ordre, perquè a 
vostè li tindria que haver tocat intervenir abans que al senyor Roig. Pot parlar el senyor Rodríguez i 
després.... 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Estic segur de que al senyor Roig no li ha importat parlar 
abans que a mi.  
 
Simplement, volia donar una dada que... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdoni, perdoni senyor Rodríguez, no és qüestió de que 
els importi o no els importi, és qüestió de seguir el Reglament orgànic. Si vostès han decidit que 
tampoc no han de seguir el Reglament orgànic, doncs, no hi ha cap problema. I si volen intervenir 
sense que li doni la paraula l’alcalde, tampoc no hi ha cap problema. Aquí som àcrates tots. Té la 
paraula. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sense comentaris. 
 
Simplement vull donar una dada de lo solidari que és aquest equip de Govern. Fins fa 
aproximadament un anys, no sabria desxifrar si quatre, s’aportava des de l’Ajuntament de Tortosa el 
0,7% del pressupost, uns 130.000€, al Fons Català per la Solidaritat. Actualment, des de l’Ajuntament 
de Tortosa es paga la quota, que és poc més de 1000€. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé, li contestaré aquesta matisació  
 
Primer, això es va deixar de consignar pressupostàriament quan hi havia unes necessitats imperioses, 
per les quals s’havia d’acudir també a gent de Tortosa per poder-ho fer. I, segona, a mesura que el 
pressupost ho ha permès, ho hem anat tornant a dotar. Aquest any ha hagut una aportació 
extraordinària –que a vostè no li deu constar però que està aprovada mitjançant modificació 
pressupostària– per fer un projecte concret que se’ns va sol·licitar a través d’una entitat de la ciutat de 
Tortosa. 
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Senyor Roig, vostè en vol parlar i n’hem de continuar parlant. Jo no l’he tret el tema de Tartus, l’ha tret 
el senyor Jordan, després l’ha seguit la senyora Roigé i vostè li segueix. Ara, jo he de tornar a 
continuar.  
 
Diu: vostès no han fer res per intentar fer “algo” amb aquest agermanament. Fals. Mentida. I vostè ho 
sap perquè ja ho hem tornat a dir i ja consta a les actes d’aquest Ple. El que jo estic esperant és que 
algú m’expliqui per què es va fer aquell agermanament. 
 
Diu: vostè –que té més coneixement de causa que jo, no sé si es que devia estar a la comissió 
aquesta– que hi havia una petició de la ciutadania. Jo n’he tingut no sé quantes de peticions de la 
ciutadania per agermanar-nos amb els “puestos” més estranys i, si hagués pensat en viatjar, ho 
hagués fet. Però un quan agermana ha de tenir un pla. Aquí no va existir absolutament res. Va anar 
una nodrida –i no ho ha dit ella, ja ho dic jo– una nodrida representació de regidors. Ni un, ni dos, ni 
tres, una nodrida. A altres agermanaments no s’ha fet així. 
 
Jo, les fotos que es van fer o no es van fer, cadascú se sap les fotos que es van fer. Si uns països 
estan governats per dictadors o no, no pot ser que per a segons quines coses valgui i segons per a 
quines coses no valgui i, sinó, repassi els debats dels últims quatres anys i se sorprendrà a vostè 
mateix amb alguna intervenció. Per tant, això tampoc no és un argument que valgui. 
 
Segona, el regidor d’agermanaments ha intentat en diferents ocasions tenir accions amb aquesta 
ciutat que ha estat impossible. Des de convidar-los als jocs esportius de ciutats agermanades quan es 
feien i quan es van fer aquí a Tortosa especialment, per a intercanvis acollint-nos a programes que 
fèiem amb altres ciutats en la Unió Europea. No hi havia absolutament cap tipus d’interès. No l’hi 
havia, però el que...., una cosa és que no l’hi hagi ja, però algú ha d’explicar per què es va fer.  
 
I jo no en faig qüestió d’això, però quan vostès trauen i apel·len –ho dic perquè també anava en 
aquesta delegació– algú d’Iniciativa, quan vostès trauen i apel·len, jo li dic: bé, doncs ens explicaran 
per què ho van fer. No van fer-ho per anar a viatjar, ja vull pensar que no ho van fer-ho per anar a 
viatjar. I si van anar tants de regidors devia de ser per “algo”, perquè per anar a agermanar, doncs, pot 
anar l’alcalde i algun altre regidor. Però si van anar tants devia de ser per “algo” important. El 
problema és que ningú ho explica. 
 
I ara, quan aquesta moció no és estrictament de Síria, no és estrictament de Síria, que els hi he dit 
que obrin la mirada. Ara, i dient: no, i a més ho hem de fer per...., bé, doncs escolti, ho hem de fer 
perquè ho hem de fer, perquè l’agermanament aquest no sabem a què responia. Ni, degut a que hem 
tingut diferents...., i el senyor Lehmann, que és el regidor d’agermanaments, iniciatives per intentar 
veure que fem, aquella gent no en tenien cap d’interès. Segurament, perquè aquella gent estaven per 
una altra cosa al 2006, al 2011 i al 2015. 
 
Però avui el debat no és aquest. Avui el debat no és aquest, avui el debat és una iniciativa 
consensuada. No consensuada per l’Ajuntament de Tortosa, consensuada pràcticament pel 900 
municipis que hi ha al nostre país. I no liderada, com algú ha dit, per Barcelona; abans de Barcelona hi 
havia altres ajuntaments que s’havien manifestat prèviament abans que Barcelona. I a Barcelona, qui 
es va manifestar no va ser l’alcaldessa. Va ser proposta d’un altre grup municipal. Però hi havia 
ajuntaments que havien, sense tanta publicitat, ja havien fet accions o ens havien trucat o s’havien 
ficat en contacte. 
 
Per tant, la qüestió de vegades no es tant explicar i sortir a la premsa, sinó fer-ho. I, a partir d’ara, s’ha 
d’intentar treballar. 
 
La bona notícia és que vam ficar en marxa aquesta petita oficina amb uns correus electrònics i amb 
uns telèfons i hem tingut gent benintencionada i predisposada del municipi de Tortosa que estan 
disposats a oferir: alguns el seu treball i col·laboració, altres algun allotjament, altres que quan se’ls hi 
expliqui quant de temps han d’estar, doncs, ens diran si poden oferir més o poden oferir menys. 
Aquesta és la bona notícia i aquesta és la que hauria de quedar aquí. 
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I, com ha dit la portaveu de Convergència i Unió, Tortosa ha demostrat al llarg de la seva història, no 
els últims 5, ni els últims 10, ni els últims 25 anys, que és una ciutat acollidora. I també ho serà, amb 
seny, amb seny. Perquè amb això estem d’acord que un pot fer el que té possibilitats de fer. Si vol fer 
més de les possibilitats que té, segurament acabarà fracassant. Per tant, ho hem de fer i ho hem de 
fer amb amplitud de mires, per a tots. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Només per donar-li la raó, senyor Bel, de que no era el debat i 
per això no he entès per què l’acritud i la contundència en que la portaveu de Convergència i Unió ha 
tractat el tema, quan no tocava, no tocava inclús –com he dit abans– intentar ridiculitzar a persones 
que ni són aquí. 
 
Per tant, estic d’acord en què ens hem de sumar tots i que, realment, la gent de Tortosa, com a mi em 
consta, de particulars que m’han preguntat: com adreçar-se per acollir xiquets i xiquetes o per oferir 
els seus serveis. I hem de fer que la ciutadania, sobretot fer pedagogia per a que entenguin la situació 
que està passant aquesta gent que vénen i per a que realment poguéssim ajudar-los. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig, també no puc estar més d’acord amb vostè i no 
entenc l’acritud en què vostè ha contestat amb falsedats, dient que aquest Govern municipal no havia 
fet res en 10 anys –que encara no han passat– en relació a l’agermanament esmentat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, primer que res 
lamento, no?, que haguéssim arribat a aquesta situació simplement per haver expressat el fet de que 
davant d’aquesta crisi humanitària que estan vivint ciutadans i ciutadanes de Síria, jo hagi volgut fer 
referència a que la nostra ciutat, al menys formalment i institucionalment, estem agermanats amb una 
ciutat de Síria. Simplement, era fer aquesta petita reflexió. 
 
Jo també hagués pogut dir moltíssimes coses que no comparteixo amb molts dels grups municipals 
que han signat aquesta moció, com amb el que vostè presideix, però no ho he dit. No ho he dit perquè 
crec que no era el moment i, per tant, no entenc, sincerament, el to de la portaveu de Convergència i 
de vostè mateix. 
 
Però bé, ja que ho ha dit, clar, tinc que també donar algunes respostes. Primer que res, vostè comenta 
que el tema de Tartus només l’ha comentat el Partit Socialista i Movem Tortosa. L’Esquerra 
Republicana de Catalunya, en la seva intervenció també l’han anomenat. Ho dic perquè no sé si no se 
n’ha donat compte, però no hem sigut només aquests dos grups municipals, sinó que també un altre 
grup municipal ha parlat de Tartus. 
 
Després també jo he manifestat –i vostè així també ho ha reconegut– que el suport, sobretot en el cas 
de Tartus, s’havia de dirigir als ciutadans i ciutadanes i, per tant, no a les institucions que hi ha en 
aquella ciutat. 
 
I sobre el debat de per què es va fer l’agermanament o no, vist que en aquests moments la situació és 
la que és, a la pàgina web del nostre Ajuntament existeix una definició de quan es va fer –i els motius 
allí també estan exposats–, jo el que li demano és que en breu puguem fer una reunió amb tots els 
grups municipals per parlar d’aquest tema i prendre una decisió. Perquè si és tal i com vostè explica, 
tan inoportú i no té cap sentit, jo crec que estaria bé que entre tots els grups municipals en poguéssim 
parlar, de què va passar, de quines accions es poden fer, si s’ha de continuar o no. I li dic en un to 
totalment positiu per a que no ens tornéssim a trobar en una situació com la d’ara, que penso que no 
és del tot adient. 
 
I tanco, una vegada més en positiu, dient que el que nosaltres volíem era remarcar la necessitat de 
que Tortosa se sumés també a aquesta onada de solidaritat que molts ajuntaments del nostre país 
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estan demostrant. I, simplement, posar com a manifest, no?, que estem agermanats amb una ciutat 
de Síria. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Jo, si la seva proposta la manté, jo crec que estaria bé, en objectes de la transparència, que ho féssim, 
ho busquéssim. Busquéssim els costos, quant ens va costar allò, quants regidors van anar....,el que és 
transparència, el que s’entén avui per transparència. Perquè clar, haurem de donar...., jo no sóc 
partidari d’això, però si vostès m’ho demanen, doncs, ho harem de fer i haurem d’explicar en quins 
termes es va fer. 
 
I jo també li explicaré, li tornarem a explicar, totes les accions que hem fet i que després ha suposat la 
ignorància –en el millor dels casos– o el rebuig o el poc interès en poder tirar aquest agermanament. 
Jo, si hagués sigut per mi –ja ho vaig dir l’anterior mandat–, això ho hagués fet d’una altra forma. I 
aquells agermanaments que no tenen recorregut, doncs, segurament no fer-ne. Per què? Perquè ja li 
dic, jo, com a mínim, he rebut 5 propostes d’agermanament des de que sóc alcalde i, com vostès 
podran apreciar, no n’he portat cap a consideració. Per què? Perquè entenc que una proposta no és 
un dia anar, signar, tot bonic, sinó que ha d’haver-hi un contingut, una voluntat de continuïtat i saber 
en quines línies pots col·laborar, més enllà de que es digui semblant o el teu origen del nom sigui el 
mateix. I en aquesta línia s’ha fet. 
 
Es pot fer aquest i es pot fer en altres, eh. Es podria fer en altres. Hi ha alguns agermanaments, 
sobretot els que estan fets en el marc de la Unió Europea perquè fins fa pocs anys tenien un 
recolzament financer per poder fer accions, que els hem estat treballant més. Altres que no s’han 
pogut treballar perquè, a vegades, també depèn de la voluntat dels equips de govern que trobes a 
cadascuna de les ciutats agermanades. 
 
Però, en tot cas, si vostès trauen a aprovació una cosa que jo crec que, els hi torno a dir, aquesta no 
és una moció per a Síria exclusivament, no és una moció pensada en Síria exclusivament, és una 
moció molt més ampla, però bé, en tot cas ho valorarem en Junta de Portaveus i, si hem de crear 
aquesta comissió, jo l’únic que demanaré és que sigui amb transparència total i absoluta. 
 
Jo si que els hi demanaria que mantinguéssim un cert ordre en les intervencions, perquè si no.... té la 
paraula el senyor Puigdomènech. 
 
Intervenció del Sr. Puigdomènech 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Seré molt breu. 
 
Estic, francament, estorat de com s’ha desenvolupat una moció d’aquest tipus, que era positiu, 
compartida per tots, de cara a buscar una solució a un drama humanitari com aquest, que hagi acabat 
anant per aquest viaranys on hem acabat. Però vaja, només era per manifestar que, efectivament, he 
esmentat el cas de Tartus per recordar que tenim agermanament amb la moció que es va presentar 
en el seu moment i, precisament, per reivindicar que els criteris i el tracte que es doni als refugiats de 
Tartus –si n’hi ha, perquè a hores d’ara, afortunadament, d’aquesta ciutat no sembla que n’ha hagin– 
sigui el mateix que el que es doni –perquè són alauites i...., bé, és igual, no entraré en el debat aquest, 
no? – sigui el mateix que el que es doni als ciutadans de Tartus que el que es doni als d’Homs, 
d’Aleppo o d’Al-Suwayda, o a qualsevol altre país del Mediterrani que estigui en guerra. 
 
Però, més enllà d’això, no crec que pel fet de que sigui Tartus i estiguem agermanats hagi de tenir un 
tracte diferents. I, dit això, subscrivim també el comentari que comentava el senyor Jordan d’analitzar 
aquesta qüestió en comissió, la qüestió dels agermanaments, perquè realment no té gaire sentit que 
durant tots aquests anys estiguem en aquesta situació. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Correcte. Moltes gràcies. Però, ja els hi dic, eh, jo també 
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l’ampliaria, potser, o hauríem de fer un replantejament general, no ens centréssim amb Tartus perquè 
potser hi ha alguna altra ciutat que també els ànims de col·laboració, si van existir en algun moment, 
també han desaparegut i, per tant, no ens centréssim només amb Tartus. 
 
Bé, en tot cas, senyor secretari, com que estava subscrit, bé, no procedeix a votació perquè estava 
subscrit per tots i per tots recolzen la proposta. I es pot donar per aprovada per aprovada amb el vot 
favorable de tots els regidors i regidores presents. 
 
 

*-*-* 
 
 
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 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE CESSIÓ GRATUÏTA EN FAVOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA  DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL NÚM. 10.604 ON ESTÀ UBICAT 
L’INSTITUT POLITÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, IES DE L’EBRE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L’actual l’Institut Politècnic de Formació Professional IES de l’Ebre està ubicat a la finca núm. 10.604 
de propietat municipal situada al barri de Ferreries a l’illa compresa entre els carrers av. Cristòfol 
Colom, carrer Hernán Cortés, carrer Francesc Pizarro i rambla Catalunya. 
 
Per part de la Generalitat de Catalunya s’ha sol·licitat la regularització patrimonial de la finca, fent-se 
necessària  la seva cessió per part de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
 A l’objecte de procedir a formalitzar la cessió per part de l’Ajuntament a la Generalitat s’ha procedit 
prèviament a tramitar el corresponent expedient d’alteració de la qualificació jurídica del bé per tenir 
naturalesa de patrimonial.   
 
Vist el Decret núm. 378/2015 d’incoació de l’expedient de cessió gratuïta. 
 
Vist que transcorregut el termini de trenta dies d'informació púbica de l'expedient amb publicació del 
corresponent anunci al DOGC i BOPT no s'han presentat al·legacions o reclamacions envers el mateix. 
 
Vist que s'ha donat compte de l'expedient al Departament de Governació i relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 8 de 
setembre del 2015. 
 
Atès el que disposen els articles 49 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals.  
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la cessió gratuïta en favor de la Generalitat de Catalunya de la finca descrita a 
continuació,  
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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 - Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer - Procedir a la signatura de la corresponent escriptura pública de cessió, autoritzant a l’alcalde o 
persona en qui delegui per realitzar tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució del present 
acord.” 
  
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest és un tema antic, que per qüestions molt 
pretèrites no es va fer la sessió quan tocava. Se’ns va instar ja fa uns mesos per part de la Generalitat 
de Catalunya i, després de fer les formalitats oportunes, procedim a l’aprovació.  
 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE L’ACTE ADMINISTRATIU 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA  DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA NÚM. 5.2 DE SANT LLÀTZER. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ En data 30 de juny de 2014 es presenta, a instància de part d’un propietari de terrenys inclosos dins 
de l’àmbit de la Unitat d’Actuació urbanística núm. 5.2 de Sant Llàtzer, un escrit sol·licitant que es deixi 
sense efecte l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’esmentada UA adoptat per 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa en sessió de data 15 d’octubre de 2007. 
  
Considerant que l’acte administratiu referenciat podia ser nul de ple dret per incórrer en el supòsit  de 
l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
publiques i procediment administratiu comú, per Decret núm. 2083/2014 es va iniciar per aquest 
Ajuntament expedient de revisió de l’acte conforme a l’article 102 del text legal per tal de declarar la 
nul·litat de l'acte administratiu esmentat consistent en l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació de la UA núm. 5.2 de Sant Llàtzer, projecte promogut en el seu dia per Coned Grup, SL. 
 
Consta en l’expedient l’informe emès pel secretari accidental de l’Ajuntament, la proposta de resolució 
de l’expedient per part de l’instructor del procediment, i la complimentació del corresponent tràmit 
d’audiència amb notificació individualitzada als interessats en el procediment, sense que s’hagin 
presentar al·legacions o reclamacions. 
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Tramés l’expedient administratiu a la Comissió Jurídica Assessora del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per emetre el corresponent informe previ 
preceptiu i vinculant per procedir, si s’escau, a la declaració de nul·litat de l’acte administratiu, 
l’esmentada Comissió Jurídica Assessora ha emès, en sessió celebrada en data 28 de juliol de 2015, 
el Dictamen núm. 264/2015, informant favorablement la revisió d’ofici de l’acte administratiu 
d’aprovació definitiva adoptat per l’Ajuntament de Tortosa del projecte de reparcel·lació de la UA núm. 
5.2 de Sant Llàtzer, entenent d’aplicació la causa de nul·litat invocada per l’Ajuntament establerta en 
l’article 62.1.e) de la LRJPAC. 
 
Per tot l’exposat, i dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis 
al Territori  celebrada en data 8 de setembre del 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament  proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Declarar d’ofici la nul·litat de l’acte administratiu d’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació de la UA 5.2 de Sant Llàtzer. 
 
Segon - Trametre el present acord a la Comissió Jurídica Assessora del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes del que es disposa en l’article 13.5 
de la Llei 5/2005. 
 
Tercer - Notificar el present acord als propietaris de terrenys compresos dins de l’àmbit de la UA núm. 
5.2 de Sant Llàtzer i als interessats en l’expedient, atorgant-los-hi els recursos pertinents. “ 
  
 

*-*-* 
 
 
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 D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
TORTOSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist l'expedient relatiu al Compte General de l'Ajuntament de Tortosa, corresponent a l'exercici 2014, 
informat per la Intervenció amb data 28 de maig de 2015. 
 
L'expedient corresponent, que conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos 
que determina la legislació d'hisendes locals, ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes 
en sessió de data 1 de juny de 2015, i ha estat exposat al públic amb la publicació de l'edicte 
corresponent al BOPT i al tauler d'anuncis de la corporació durant el període reglamentari sense que 
s'hagi formulat cap reclamació, al·legació ni observació. 
 
Atès allò que preveuen els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
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Primer - Aprovar definitivament el Compte General de l'Ajuntament de Tortosa corresponent a l'exercici 
2014, integrat pels comptes del propi Ajuntament i els Comptes Anuals de l'Entitat Pública 
Empresarial Local l'Hospital de la Santa Creu de Tortosa i de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal GESAT SAM, Tortosa Salut SL, GUMTSA SAU, Tortosasport SL, Tortosa Media SL 
i Tortosa Innova SL, al qual s’uneixen, com a documentació complementària, els Comptes Anuals de 
l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL i Empresa Mixta Escorxador Tortosa SL. 
 
Segon - Lliurar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la documentació pertinent relativa al Compte 
General esmentat.” 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: No els hi llegiré ara els 
grans trets. Ja va ser aprovat l’1 de juny per la Comissió Especial del Comptes. S’ha publicat, no hi ha 
hagut cap al·legació i ara fem l’aprovació definitiva. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: No, jo senyor alcalde i senyores regidores i regidors, és 
per manifestar la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Com a CUP Alternativa Ecologista no donarem suport a 
aquests comptes perquè obeeixen a unes polítiques antisocials, amb un marcat caràcter neoliberal 
que prioritzen el pagament de deutes i d’interessos a la banca abans que a inversió social. 
 
Per altra banda, tampoc podem estar d’acord en un pressupostos que no estan degudament informats 
a la ciutadania. I ja durant la campanya electoral vam posar l’exemple dels pressupostos de Navàs, 
governat per la CUP, que tenia més de 300 fulles, no només en un llenguatge tècnic, sinó clarificador 
per a que la ciutadania els pogués entendre. 
 
No podem tampoc recolzar uns pressupostos que en una bona part estan gestionats amb criteris 
privats, per molt que es repeteixi aquí que la gestió és pública, la gestió és privada i un exemple és 
l’opacitat en la que es gestionen aquests diners que són de tots i totes i la poca informació que arriba 
tant a regidors com a les regidores i, fins i tot, als membres dels consells d’administració, una 
informació molt general i poc detallada, que dificulta la fiscalització que haurien de tenir amb els 
diners que són de...., nostres. 
 
I, per últim, tampoc estarem d’acord amb uns comptes que inclouen els comptes d’un Hospital, el de 
Jesús, que està gestionat per una empresa, Sagesa, que està essent investigada per corrupció i 
malbaratament de diners públics. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, és per manifestar la nostra 
abstenció, la del nostre grup. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, per manifestar també la nostra abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Nosaltres sí que donem recolzament perquè, en compliment 
de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, les corporacions locals han de trametre el Compte 
General del 2014 en aquest cas, i degudament aprovat i amb tota la informació requerida abans del 
15 d’octubre. 
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No obstant, els auditors i la Intervenció han fet una sèrie d’observacions que nosaltres també creiem 
que s’hauran d’implementar en el cas que el Tribunal de Comptes així ho determinés, ja que l’informe 
d’Intervenció s’ha d’incorporar al Compte General, en compliment del que diu la Llei, concretament de 
l’article 218.3. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. 
 
Començaré per aquí al final. Efectivament, estem plenament d’acord, algunes de les qüestions que 
s’indiquen per part de l’informe d’Intervenció l’any passat també estaven, altres ja s’han “subsanat” i, 
per tant, s’han millorat molts d’aspectes. I algunes de les que fiquen és independentment de que el 
Tribunal de Comptes digui el que digui, les implementarem perquè així ho diu l’interventor. 
 
En tot cas, també per clarificar-ho, aquí l’únic que aprovem és el Compte General, la formulació del 
Compte General, no el pressupost, ni les polítiques, ni el que s’ha fet, ni el que s’ha deixat de fer, sinó 
la formulació d’uns comptes d’acord a un pla general comptable aprovat i, per tant, el que estem 
formulant és això. 
 
I respecte als informes que donem comptes, després en donarem compte, i com que en un d’ells jo 
demanaré intervenir, doncs, ja els hi faria les reflexions. 
 
Entenc que..., no m’ha quedat clar el vot de la CUP si era abstenció o era vot en contra. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: En contra. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC (4); un 
vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP; i vuit abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (4), PSC (3) i PP (1). 
 
 
 
 
06 - DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 12.3 DE LA 
LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL 
REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
 
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’informe de l’interventor en compliment de 
l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures del sector públic.  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest és el que donem compte. Aquest i punt següent és una 
novetat que incorporem en aquest exercici fiscal perquè són modificacions que s’han anat produint al 
llarg de l’exercici 2013 i 2014 i que entren en vigor per als comptes. 
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I, simplement, és els mateixos informes –alguns com aquest no existia, els altres sí–, es donen 
compte en un apartat específic en un punt de l’ordre del dia i ja està. En donem compte i ja està. 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
07 - DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218.1 DEL 
REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI 
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS. 
 
 
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’informe de l’interventor en compliment de 
l’article 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: El punt setè també és dació de compte de l’informe de 
l’interventor en compliment de l’article 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Aquest article 218 va ser 
modificat recentment i aquest és el motiu pel qual en donen compte. 
 
Donem compte de l’informe de l’interventor, el 294/2015 que vostès tenen a la seva disposició. El 
mateix article 218, en el seu apartat primer diu, llegeixo perquè el tinc en castellà, tal com està 
publicat al BOE: el presidente de la corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su 
actuación. 
 
No faré un informe molt detallat, però sí que voldria fer esment i explicar per què hem tirat endavant 
alguns decrets, alguns acords de Junta de Govern Local o alguns acords de Ple –alguns d’ells votats 
per unanimitat en aquesta sessió plenària– quan hi ha hagut notes d’objeccions per part de 
l’interventor. 
 
L’interventor ha fet en el seus informes notes d’objeccions a 74 informes dels 886 informes emesos a 
l’any, és a dir, ha fet notes d’objeccions en el 8,35% dels seus informes. Aquestes notes d’objeccions 
nosaltres, en molts casos absolutament –jo diria pràcticament en tots– amb les justificacions 
corresponents, hem anat tirant endavant. Jo no faré una relació de tots els informes, perquè vostès 
tenen –i els decrets– allí la justificació però, en tot cas, sí que faria una breu composició perquè 
alguns d’ells es tornaran a produir al llarg d’aquest any. 
 
La idea és que nosaltres no deixarem de fer res que sigui necessari, que suposi deixar de prestar 
serveis públics que entenem que són imprescindibles, per al bon funcionament de la ciutat, més enllà 
de la interpretació que es pugui fer en cada cas o més enllà de que si hi ha un contracte vençut, com 
ara comentaré, l’alternativa és renovar el contracte, que tarda un mesos. Però el que no pots fer és 
deixar de prestar el servei. 
 
En tot cas, d’aquestes notes d’objeccions, d’aquestes 74 del 886 notes d’objeccions, n’hi ha 21 que 
són en relació a factures, relacions de factures. Això representa un 30% de tots els informes. Aquestes 
notes d’objectes tenen, essencialment, en aquests 21 decrets, dos punts fonamentals: un, són 
contractes que havien vençut i no estaven renovats. Pràcticament avui tots estan renovats o en procés 
de renovació, i quan se’ns fa advertiment de que ja estan vençuts, es renoven. Evidentment, tarden un 
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temps. Per tant, aquesta és una. 
 
I el gruix d’aquestes factures vénen derivades totes de l’aplicació de la llei 27/2013, la famosa LRSAL. 
LRSAL que jo crec que de forma desencertada, però en aquell moment es va fer aquest criteri per part 
del Govern de l’Estat, es va establir el que, segons quina interpretació es faci, una relació molt tancada 
de les coses que poden fer els ajuntaments i d’activitats que els ajuntaments, teòricament, no han de 
fer. 
 
El problema és que aquesta LRSAL no estableix que aquests serveis, que en molts de casos els 
ajuntaments han anat fent durant molt temps, els faci ningú més, amb el qual, si l’Ajuntament els 
deixa de fer, evidentment no els fa ningú. 
 
Bé, quan des de la Intervenció es fa una interpretació de que aquests serveis no compleixen la LRSAL, 
nosaltres intentem fer la interpretació de que sí que els compleixen, perquè sinó comportaria deixar de 
fer serveis. 
 
No hem fet, no hem creat nous serveis des de l’aplicació. Hem intentat ser curosos i no entrar en 
aquesta discussió en la intervenció. Ara, deixar de prestar serveis que s’havien prestat o, com desprès 
anomenaré, algunes subvencions o algunes activitats, doncs, des de la nostra òptica sempre busquem 
la interpretació que ens càpiga a la Llei. I aquest s són els motius d’aquest 30% d’informes amb 
objecció. 
 
D’aquest 30%, després l’altre grup que li segueix, també important, són 14 informes amb notes 
d’objeccions, que representen un 20% del total que tenen objeccions, que fan referència a les 
nòmines dels treballadors. Catorze perquè són les catorze, pràcticament, les catorze pagues que s’han 
fet. Aquests tenen un punt d’inflexió al llarg de l’any, que és a partir de la nòmina del mes d’agost.  
 
Essencialment, els informes, per part de l’interventor, venien a dir que el conveni que s’havia acordat 
per part de l’Ajuntament de Tortosa i el Pacte de condicions de treball de la Policia –també aprovat per 
l’Ajuntament de Tortosa de forma unànime el 2 d’agost del 2010– no eren d’aplicació i que molts dels 
conceptes retributius que allí s’havien de... s’estaven pagant als treballadors, no s’havien de pagar. 
Aquí el criteri que jo vaig establir sempre és prioritzar els acords del Ple i els acords validats pel Comitè 
d’Empresa i la Junta de Personal de forma unànime. 
 
Alguns d’aquests temes s’han resolt amb la Relació valorada de llocs de treball. Relació valorada de 
llocs de treball que quan es va aprovar i es va aplicar al mes d’agost, totes aquestes notes 
d’objeccions desapareixen, i les úniques notes d’objeccions que es mantenen en relació al personal 
són les referents a la Policia Local perquè també entén, des de la Intervenció, que el Pacte de 
condicions de treball de la Policia no s’hauria de respectar. Aquest és un Pacte que té vigència fins el 
31 de desembre de l’any 2014, que al meu criteri i amb el que hem parlat amb els sindicats, l’hauríem 
de respectar. I la seva vigència va fer que en el seu moment, quan vam fer la Relació valorada de llocs 
de treball, no incloguéssim la Policia Local en aquesta Relació valorada de llocs de treball, cosa que 
també va valer el corresponent informe d’objeccions per part de l’Interventor. 
 
L’acord que hi ha ara en aquests moments amb la Policia Local és que, evidentment, quan finalitzi el 
Pacte de condicions vigent, que serà a final d’any, el compromís serà incloure a la Policia Local en la 
relació valorada de llocs de treball. I amb aquestes dos coses, la que ja hem fet i la que faríem en 
relació a la Policia, entenem que totes les notes d’objeccions en quant a la nòmina haurien de 
desaparèixer. 
 
El tercer bloc en quant a només d’objeccions, que representen un 15% de totes, és a dir, a 11 decrets, 
fan referència a la contractació de personal. I també en la contractació de personal les discrepàncies 
no és en el procediment –que ja està informat sempre correctament– sinó també vénen a ser amb les 
discrepàncies en relació a les competències o no de l’Ajuntament, d’acord en una interpretació estricta 
–però una interpretació– de la LRSAL. D’acord amb la LRSAL, l’Ajuntament certes coses no les hauria 
de fer.  
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D’aquests tinc interès d’informar exactament de cadascun dels informes. Un fa referència a la pròrroga 
del tècnic de Turisme, que es va fer al 2014, que, a més, es va exigir exactament el que va demanar 
l’interventor en el seu informe, per tant, aquí es va complir. Un altre feia referència a professors i 
monitors de l’Escola de Música, en tant en quant, en una interpretació estricta, aquest és un servei 
que l’Ajuntament de Tortosa no hauria de prestar. Dos, un altre en quant a l’informe de dos conserges 
de col·legi en la mateixa situació. Dos en relació al contracte de persones aturades perceptores de la 
renda mínima d’inserció que, malgrat estar finançat íntegrament per la Generalitat, seguint aquest 
criteri estricte de la LRSAL no es podria contractar, no té sentit que si nosaltres podem ajudar 
mitjançant contractes que no tenen cap cost per a l’Ajuntament i que ens facilita la Generalitat, 
deixéssim de contractar a persones en renda mínima d’inserció. El mateix, una en quant a programa 
de treball i formació per a persones aturades –que tampoc, segons aquest criteri, la LRSAL no ens 
permetria fer-ho–, el mateix que fa referència a la contractació del Punt de Trobada, al Pla educatiu 
d’entorn o als contractes dels plans d’ocupació de treballs als barris. 
 
El criteri que segueix aquests alcalde és que, si no produeix desequilibri financer a l’Ajuntament de 
Tortosa, si són accions que hem anat fent fins ara i són accions que tenim finançades i ens permet 
tirar endavant un servei que ja teníem o contractar a gent en especial situació de debilitat 
socioeconòmica, ho hem de fer, i d’aquí ens han valgut aquest 15% de notes d’objeccions. 
 
I, finalment, per no ser més detallat, com a grup així més significatiu n’hi ha altres, que són 8 notes 
d’objeccions a subvencions. Tres a sindicats, dos a clubs esportius i dos a un conveni amb el Bisbat, 
que és el mateix conveni, però com que hi ha la iniciació i la signatura, fa referència al mateix. 
Exactament el mateix, o aquests convenis –ja sigui amb el Bisbat o amb els clubs esportius– són 
convenis que es van signar fa molt de temps i que ja es van adquirir les obligacions, per tant, no té 
sentit que l’Ajuntament ara deixi de complir perquè ficaria a aquestes institucions en una situació 
financera extrema i, a la vegada, incompliríem els acords que ja hem pres. 
 
I en relació als sindicats, doncs, exactament el mateix. Són uns convenis que també s’han anat 
ajustant als temps pels ajustos pressupostaris, però pensem que hem de continuar mantenint aquesta 
petita col·laboració amb els sindicats significatius. 
 
Aquest és un breu resum. Si, no ara, que és un punt de dació de comptes, però si algú de vostès en 
algun d’aquest informes vol més concreció, doncs, estic a la seva disposició. I ja els hi donaria jo 
personalment o els hi transmetria el regidor d’Hisenda en el marc de qualsevol de les informacions, 
ai!, de les comissions, perdó. 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
08 - DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2015. 
 
 
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució pressupostària 
corresponent al primer trimestre de 2015. 
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 ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/3/2015      
           

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015          
Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Ingressos realitzats Devolucions d’ingressos Recaptació líquida Pendent de cobr. Estat d’execució 

CAPÍTOL                     
1 Impostos directes 14.314.824,52   14.314.824,52 687.938,76 119.092,71   119.092,71 568.846,05 -13.626.885,76 

2 Impostos indirectes 170.000,00   170.000,00 23.990,56 27.839,15 3.848,59 23.990,56   -146.009,44 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 6.410.411,00   6.410.411,00 908.144,83 460.295,68 2.644,12 457.651,56 450.493,27 -5.502.266,17 

4 Transferències corrents 9.557.093,17 417.245,05 9.974.338,22 2.566.964,08 2.588.405,45 21.441,37 2.566.964,08   -7.407.374,14 

5 Ingressos patrimonials 546.523,00 212.925,82 759.448,82 82.845,27 9.451,34   9.451,34 73.393,93 -676.603,55 

7 Transferències de capital   235.591,83 235.591,83           -235.591,83 

8 Actius financers 127.969,46 1.991.926,92 2.119.896,38 391.689,73 391.689,73   391.689,73   -1.728.206,65 

9 Passius financers       -20.311,92   20.311,92 -20.311,92   -20.311,92 

  Suma total ingressos 31.126.821,15 2.857.689,62 33.984.510,77 4.641.261,31 3.596.774,06 48.246,00 3.548.528,06 1.092.733,25 -29.343.249,46 

           
PRESSUPOST DE DESPESES 2015          

           
Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes Pag. realitzats Reintegr. de despeses Pag. líquids Pendent de pag. Estat d’execució 

CAPÍTOL                     
1 Despeses de personal 9.880.443,09 373.587,53 10.254.030,62 2.282.921,14 2.120.303,32 17.323,69 2.102.979,63 179.941,51 7.971.109,48 

2 Despeses corrents en béns i serveis 10.877.349,30 49.525,58 10.926.874,88 524.028,05 277.283,27 4.669,95 272.613,32 251.414,73 10.402.846,83 

3 Despeses financeres 1.227.348,04   1.227.348,04 313.950,20 312.928,66 40,00 312.888,66 1.061,54 913.397,84 

4 Transferències corrents 2.822.504,36   2.822.504,36 580.009,01 503.228,28   503.228,28 76.780,73 2.242.495,35 

5 Fons de contigència i altres imprevistos 130.000,00   130.000,00           130.000,00 

6 Inversions 294.469,46 2.146.460,79 2.440.930,25 98.112,77 18.963,95   18.963,95 79.148,82 2.342.817,48 

7 Transferències de capital 233.910,00 288.115,72 522.025,72           522.025,72 

8 Actius financers 113.000,00   113.000,00 3.080,00 3.080,00   3.080,00   109.920,00 

9 Passius financers 5.547.796,90   5.547.796,90 1.344.077,49 1.344.077,49   1.344.077,49   4.203.719,41 

  Suma total despeses 31.126.821,15 2.857.689,62 33.984.510,77 5.146.178,66 4.579.864,97 22.033,64 4.557.831,33 588.347,33 28.838.332,11 

           

  Diferència. . .       -504.917,35 -983.090,91 26.212,36 -1.009.303,27 504.385,92 -504.917,35 
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*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: ara sí que passaríem al punt 8è que, a la vegada, també és 
una dació de comptes. Dació de comptes d’acord amb les bases d’execució pressupostària del primer 
trimestre del 2015, que va venir a coincidir amb tot el període electoral i se’ls hi va traspaperar a 
Intervenció. 
 

*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
09 - DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2015. 
 
 
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució pressupostària 
corresponent al segon trimestre de 2015. 
 
.../  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...

 
 www.tor tosa.cat 
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  ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/06/2015       
                 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015          

Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Ingressos realitzats Devolucions d’ingressos Recaptació líquida Pendent de cobr. Estat d’execució 

CAPÍTOL                     
1 Impostos directes 14.314.824,52   14.314.824,52 11.783.359,29 4.126.799,91 184,84 4.126.615,07 7.656.744,22 -2.531.465,23 

2 Impostos indirectes 170.000,00   170.000,00 70.887,12 75.228,03 4.340,91 70.887,12   -99.112,88 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 6.410.411,00   6.410.411,00 4.840.818,12 2.319.441,51 3.077,90 2.316.363,61 2.524.454,51 -1.569.592,88 

4 Transferències corrents 9.557.093,17 551.661,47 10.108.754,64 5.668.070,06 5.689.969,65 21.899,59 5.668.070,06   -4.440.684,58 

5 Ingressos patrimonials 546.523,00 212.925,82 759.448,82 168.867,15 18.692,62   18.692,62 150.174,53 -590.581,67 

7 Transferències de capital   235.591,83 235.591,83 240.000,00 240.000,00   240.000,00   4.408,17 

8 Actius financers 127.969,46 2.825.935,10 2.953.904,56 417.880,24 417.880,24   417.880,24   -2.536.024,32 

9 Passius financers       -40.623,84   40.623,84 -40.623,84   -40.623,84 

  Suma total ingressos 31.126.821,15 3.826.114,22 34.952.935,37 23.149.258,14 12.888.011,96 70.127,08 12.817.884,88 10.331.373,26 -11.803.677,23 

           
PRESSUPOST DE DESPESES 2015          

Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes Pag. realitzats Reintegr. de despeses Pag. líquids Pendent de pag. Estat d’execució 

CAPÍTOL                     
1 Despeses de personal 9.880.443,09 433.746,95 10.314.190,04 4.866.829,87 4.537.756,77 20.349,00 4.517.407,77 349.422,10 5.447.360,17 

2 Despeses corrents en béns i serveis 10.877.349,30 129.502,08 11.006.851,38 2.980.761,70 1.536.512,25 5.007,78 1.531.504,47 1.449.257,23 8.026.089,68 

3 Despeses financeres 1.227.348,04 -110.719,50 1.116.628,54 378.909,05 376.826,91 94,42 376.732,49 2.176,56 737.719,49 

4 Transferències corrents 2.822.504,36 70.000,00 2.892.504,36 1.176.426,17 1.107.452,80   1.107.452,80 68.973,37 1.716.078,19 

5 Fons de contingència i altres imprevistos 130.000,00   130.000,00           130.000,00 

6 Inversions 294.469,46 3.223.584,69 3.518.054,15 516.309,63 354.227,30   354.227,30 162.082,33 3.001.744,52 

7 Transferències de capital 233.910,00 80.000,00 313.910,00 81.275,15 81.275,15   81.275,15   232.634,85 

8 Actius financers 113.000,00   113.000,00 3.080,00 3.080,00   3.080,00   109.920,00 

9 Passius financers 5.547.796,90   5.547.796,90 1.995.852,12 1.995.852,12   1.995.852,12   3.551.944,78 

  Suma total despeses 31.126.821,15 3.826.114,22 34.952.935,37 11.999.443,69 9.992.983,30 25.451,20 9.967.532,10 2.031.911,59 22.953.491,68 

           

  Diferència. . .       11.149.814,45 2.895.028,66 44.675,88 2.850.352,78 8.299.461,67 11.149.814,45 
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*-*-* 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 
 
10 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD REGULADOR DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES DOTACIONS 
ECONÒMIQUES A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ L'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim Local (LRBRL) regula l'assignació de 
dotacions econòmiques als grups polítics municipals en els següents termes: 
 
“El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los 
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de 
los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos 
fijos de carácter patrimonial. 
 
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que 
les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma 
que determine el reglamento orgánico de cada corporación. 
 
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, 
cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. 
 
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el 
párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre 
que éste lo pida.” 
 
Correspon al Ple determinar quines despeses poden atendre's amb les assignacions econòmiques 
atorgades, sense que siguin admissibles aquelles que la norma proscriu. També correspon al Ple la 
periodicitat i demés aspectes formals de la rendició. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 31 
d’agost de 2015. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent acord: 
 
1. Per tal de rebre les assignacions econòmiques aprovades en sessió de 18 de juny de 2015, els 
grups polítics municipals hauran d'obtenir un CIF propi, a l'empara de l'article 35.4 de la Llei 58/2033, 
de 17 de desembre, general tributaria, i obrir un compte bancari a nom i amb el NIF del grup. 
 
2. El grups polítics han de registrar tant les assignacions com les despeses en una comptabilitat 
específica ajustada a la normativa aplicable.
 
3. Les assignacions a cada grup polític municipal han de d'utilitzar-se dins de l'any en què siguin 
aprovades i justificar-se fins al 31 de març de l'any següent. La justificació la realitzarà el portaveu del 
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grup mitjançant compte justificatiu, acompanyat de les factures o documents equivalent i justificants 
de pagament. La documentació justificativa, fiscalitzada per la Intervenció, es remetrà al Ple de 
l'Ajuntament per al seu examen i dació de compte. La fiscalització de la Intervenció es limitarà a 
comprovar els següents aspectes: 
 
• Que el grup reflecteix els ingressos i despeses en un comptabilitat específica. 
• Que les despeses justificades disposen de l'adient suport documental (factura o document 

equivalent emesos en legal forma amb la justificació del seu pagament). 
• Que les despeses justificades s'ajusten als límits de caràcter objectiu establerts per la normativa 

d'aplicació – impossibilitat de destinar-se al pagament de remuneracions de personal al servei de 
la corporació ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

 
4. Seran despeses justificables les necessàries per al normal funcionament del grup, sense que 
puguin destinar-se al pagament de remuneracions de personal al servei de la corporació o als 
mateixos membres del grup ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius de caràcter 
inventariable.
 
5. Després del 31 de marc (termini de justificació), no podran aprovar-se assignacions corresponents a 
l'exercici mentre no s'hagin presentats les justificacions de l'exercici anterior. A partir d'aquesta data, 
en cas de no justificar-se adequadament la totalitat de les quantitats rebudes, es lliuraran les 
assignacions corresponents a l'exercici descomptant la part no justificada.  ” 
 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: El punt 10è, aquest sí 
que ja no és una dació de comptes, per tant, aquí l’hem de sotmetre a votació. És el dictamen de 
proposta d’acord reguladora de la justificació de dotacions econòmiques a grups polítics municipals. 
 
És un tema que ja coneixen, hem dictaminat i que entenc que es pot donar per aprovat amb el vot 
favorable de tots els regidors i regidores presents.  
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
11 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la relació de factures, per import total de 5.987,28 € que fan referència a subministrament 
d'energia elèctrica per a l'enllumenat públic efectuat en 2012-2013-2014, les qual estan en disposició 
de ser aprovades per trobar-se degudament conformades, es sotmeten en conseqüència a l'aprovació 
del Ple, per a reconeixement extrajudicial de crèdits, segons procediment regulat a l'article 60.2 del 
Reial decret 500/1990, de 2 d'abril, d'acord amb el següent detall: 
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Núm. Reg Data reg Núm. Fact Data fact Import CIF Proveïdor Concepte 
F/2015/1295 27/04/2015 P2A401N0456158 18/11/2014 1.249,35 A81948077 Endesa Energia  S.A. Subministrament elèctric del 2014.- 
F/2015/1296 27/04/2015 P2A401N0451941 12/11/2014 273,87 A81948077 Endesa Energia  S.A. Subministrament elèctric del 2014.- 
F/2015/1297 27/04/2015 P2A401N0455213 17/11/2014 59,56 A81948077 Endesa Energia  S.A. Subministrament elèctric del 2014.- 
F/2015/1298 27/04/2015 P2A401N0455212 17/11/2014 434,91 A81948077 Endesa Energia  S.A. Subministrament elèctric del 2014.- 
F/2015/2413 30/06/2015 201307EL146837 11/08/2013 27,80 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Excés de potència - ajustament de preus 2012 
F/2015/2414 01/07/2015 201307EL146841 12/07/2013 21,81 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Excés de potència ajuntament preus 2012 
F/2015/2415 01/07/2015 201307EL146839 12/07/2013 39,54 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Excés de potència ajustament de preus 2012 
F/2015/2416 01/07/2015 2012EL300256 12/12/2012 109,73 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Energia  pòlissa ATR 444784914 
F/2015/2417 01/07/2015 201212EL00253 12/12/2012 916,85 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Energia pòlissa ATR 446695164 
F/2015/2418 01/07/2015 201212EL300251 12/12/2012 2.946,47 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia pòlissa ATR 444823963 
F/2015/2419 01/07/2015 201212EL300258 12/12/2012 113,47 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia pòlissa ATR 444784914 
F/2015/2420 01/07/2015 201212EL300252 12/12/2012 83,02 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia pòlissa ATR 444784914 
F/2015/2421 01/07/2015 201212EL3000257 12/12/2012 29,89 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia pòlissa ATR 44784914 
F/2015/2422 01/07/2015 201307EL146842 12/07/2013 23,44 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia pòlissa ATR 444987410 
F/2015/2455 02/07/2015 201307EL46480 12/07/2013 83,19 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia pòlissa ATR 445037252 
F/2015/2456 02/07/2015 161690 12/08/2013 154,62 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. subministrament energia pòlissa ATR 444649967 
F/2015/2457 02/07/2015 146837 12/07/2013 27,80 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia  pòlissa ATR 444796548 
F/2015/2458 02/07/2015 46836 12/07/2013 28,40 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia pòlissa atr 444811611 
F/2015/2459 02/07/2015 46835 12/07/2013 22,76 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Excés de potència pòlissa atf 444796514 
F/2015/2460 02/07/2015 300255 12/12/2012 23,07 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia 300255 
F/2015/2461 02/07/2015 300254 12/12/2012 13,16 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Subministrament energia 300254 
A/2015/11 02/07/2015 4320 12/11/2013 -10,67 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Abonament factura 201107EL223760 
A/2015/12 02/07/2015 007981 12/12/2013 -209,34 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Factura rectificativa de la fra 201205EL122687 
A/2015/13 02/07/2015 002867 12/08/2013 -90,32 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. factura rectificativa de la fra. 201209EL227332 
A/2015/14 02/07/2015 007980 12/12/2012 -85,71 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. factura rectificativa de la fra. 150642 
A/2015/15 02/07/2015 007982 12/12/2012 -123,44 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Factura rectificativa de la fra201208EL203544 
A/2015/16 02/07/2015 007983 12/12/2012 -175,95 A62332580 NEXUS ENERGÍA S.A. Factura rectificativa fra. 20127EL177252 
  Import total 5.987,28    
  Núm. Factures 21    

 
 www.tor tosa.cat 

 
  Núm. Abonaments 6    

 
Vist l'informe de fiscalització núm. 485/2015, amb data 06-08-2015. 
 
Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril respecte les 
obligacions procedents d'exercicis anteriors. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de data 31 
d’agost de 2015. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la convalidació o conversió (en el cas de les despeses sense crèdit pressupostari o 
sense procediment) dels efectes econòmics derivats de les despeses efectivament realitzades que en 
la part expositiva es detallen, per tal d'evitar l'enriquiment injust de l'Ajuntament, mitjançant el 
reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 2 d'abril. 
 
Segon - Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer les obligacions corresponents, per un import 
total de 5.987,28 € .” 
 
 

*-*-* 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: Aquest sí que, sense ser 
pesat, voldria fer un esment. Es tracta, saben que nosaltres tenim una cura especial en el tema de 
l’extrajudicial i, per tant, s’ha reduït als mínims històrics. I no és habitual que al mes de juliol portéssim 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
Això és un total de 5900€. Corresponen a 27 factures, totes elles de subministrament d’energia 
elèctrica, totes elles tenen entrada, dos al mes d’abril, una al mes de juny i la resta al mes de juliol. 
Que corresponen a consums del 2014, del 2013 i del 2012. Que l’Ajuntament no en tenia cap 
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constància i que les companyies les entren en aquestes dates. 
 
Essencialment, totes són quantitats molt petites i sembla que han vingut derivades de quan s’han 
estat preparant els traspassos de tots aquests, no comptadors, però tots aquests contractes a la nova 
“ese” que se’n farà càrrec. Per tant, no és una raó imputable a l’Ajuntament. 
 
Hi havia consignació pressupostària altres anys per haver pogut fer front a això, però l’Ajuntament no 
en tenia coneixement, per això ho portem ara i és un tema també de tràmit. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: És per manifestar la nostra abstenció, senyor alcalde.  
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Abstenció també. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó. Té la paraula el senyor Jordan, que diu que s’absté, 
per a que consti en acta. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, abstenció. 
 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup votarà afirmativament perquè es tracta de 
factures, com vostè ha dit, degudament conformades. 
 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem a l’apartat de propostes dels grups municipals. 
Aquí, com poden apreciar, hi havia 12 propostes a l’Ordre del dia. D’aquestes 12 propostes, 
concretament la 14, la 16, la 20 i la 22, donat que ja s’ha tractat la qüestió al punt número 2 de 
l’Ordre del dia, els proposants han retirat les propostes, per tant, senyor secretari, aquestes 4 que he 
anomenat, entenc que queden retirades. 
 
I a la vegada, a efectes d’organitzar el debat, la proposta número 13 i la proposta número 19 del PSC i 
d’Esquerra Republicana, que versen sobre la mateixa qüestió, en Junta de Portaveus hem quedat que 
faríem la discussió conjunta i una única votació amb els acords programàtics que figuraven –que 
pràcticament eren idèntics– que figuraven a la primera de les propostes presentades pel grup 
Socialista. Per tant, la 13 i la 19 quedarien agrupades en una sola única. 
 
Anem a iniciar ara el debat de cadascuna d’aquestes propostes. 
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Primera proposta: Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya sobre el servei de la Comissaria de la Policia Nacional a Tortosa. Aquesta proposta també, si 
em permeten, senyor secretari –i això no li he dit abans–, en Junta de Portaveus ha estat lleugerament 
modificada. Concretament, si no recordo malament en el seu apartat tercer, que quedaria redactat 
amb la següent literalitat: “Reorganitzar l’esmentat servei als efectes que no tornin a reproduir-se cues 
i llargues esperes que no són pròpies del segle XXI, ja sigui podent fer assignació de torns o reserva 
d'aquests per via telemàtica, en un termini màxim d’una setmana.” I la resta dels punts quedarien tots 
exactament iguals. 
 
 
 
 
12 – PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA SOBRE EL SERVEI DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL A TORTOSA. 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pels grups municipals de Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana de Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i 
acceptades per tots els grups que la subscriuen: 
 
“ La Comissaria de la Policia Nacional a Tortosa presta servei a molts municipis més enllà del nostre i 
no sempre en les millors condicions. Al llarg dels últims anys la tramitació de documents als 
estrangers no s'ha prestat de forma adient i les solucions adoptades han estat conjunturals. Aquesta 
situació s'acostuma a produir coincidint amb el període de L’estiu, quan es registra un increment 
significatiu de sol·licituds. La falta de personal i el fet de no donar cita prèvia provoca un dèficit en el 
servei. Malgrat que des de la mateixa Comisaria s'ha intentat resoldre aquesta situació, la realitat ha 
demostrat que ha estat insuficient. 
 
Des de l’Ajuntament de Tortosa s'ha donat trasllat a les instàncies policials i del Govern de l’Estat de la 
infradotació de personal per prestar el servei de manera correcta, així com la necessària 
reorganització i racionalització d'aquest servei no només per a les persones estrangeres que tramiten 
la seva documentació, sinó també per a les persones de nacionalitat espanyola que efectuen els seus 
tràmits. 
 
És per aquests motius que els grups municipals de CiU i d’ERC proposen al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a actuar de forma immediata i amb vocació de trobar una solució 
amb caràcter permanent per fer més eficient i digna la tramitació dels documents a la Comissaria de 
la Policia Nacional a Tortosa. 
 
SEGON. Demanar que s'incrementi la dotació de personal i es cobreixin totes les places dotades de la 
Comissaria de Tortosa als efectes de poder prestar un millor servei a la ciutadania. 
 
TERCER. Reorganitzar l’esmentat servei als efectes que no tornin a reproduir-se cues i llargues esperes 
que no són pròpies del segle XXI, ja sigui podent fer assignació de torns o reserva d'aquests per via 
telemàtica, en un termini màxim d’una setmana. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a la Subdelegación del Gobierno del Estado a Tarragona, a la Dirección 
General de la Policía, així com als diferents grups polítics al Congreso de los Diputados i al Senado.  ” 
 
 

*-*-* 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i 
Unió, senyora Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta és una 
moció que presentem conjuntament amb els companys del grup municipal d’Esquerra Republicana 
arrel d’una situació que hem viscut aquest estiu, que és els primers mesos, els primers dies d’aquest 
estiu, les primeres setmanes, vam viure a Tortosa una situació –que no era la primera vegada que 
passava– i des de l’Ajuntament no volem continuar tolerant. 
 
Desenes de persones que volien renovar el seu DNI o el seu passaport o el NIE –en cas d’estrangers– 
han estat objecte de prestació d’un servei deficient, d’una prestació d’un mal servei públic a la 
Comisaria de Policia Nacional. Llargues esperes, cues interminables, gent fins i tot dormint al ras per 
tal de no perdre el torn, i és absolutament lamentable que ens trobéssim amb aquesta situació. És una 
situació impròpia del segle XXI.  
 
La mala gestió del servei, junt amb la falta de dotació de personal suficient ha provocat aquestes 
situacions que hem esmentat i, per tant, l’Ajuntament s’ha queixat en determinades i reiterades 
ocasions davant la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona, també davant la Direcció General 
de Policia, i vist que fins ara les solucions continuen essent només conjunturals, nosaltres reclamem 
una millora estructural d’aquest servei que tant ha perjudicat a ciutadans i ciutadanes, així com la 
pròpia imatge de la ciutat de Tortosa. 
 
Per tot plegat, presentem aquesta moció al Ple, per a que el Govern de l’Estat actuï de forma 
permanent per millorar l’eficiència en la tramitació de documents a la Comissaria de Policia Nacional, 
millora que passa també per incrementar el personal i reorganitzar la prestació del servei. I per això 
hem presentat aquesta moció que porta aquests punts: 
 
Instem al Govern de l’Estat a actuar de forma immediata, amb vocació per trobar aquesta solució  de 
caràcter permanent. Demanar que s'incrementi la dotació de personal. Tal i com ha dit l’alcalde, 
reorganitzar aquest servei i que tinguin resposta en un termini màxim d’una setmana. I traslladar 
aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat, també a la Direcció General de la Policia, així 
com als diferents grups polítics del Congrés dels Diputats i del Senat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bona 
tarde a tothom. És conegut que la Comissaria de Policia Nacional d’Espanya presta serveis no només 
als habitants de Tortosa, sinó a molts municipis de les Terres de l’Ebre i a tot aquell que s’hi vulgui 
adreçar, no? Si t’has de renovar el carnet d’identitat, si t’has de renovar el passaport o altres tràmits, 
has d’acudir allí.  
 
Els funcionaris de la Comissaria han intentat de moltes maneres fer més àgil i millorar aquest servei, 
però la realitat és obstinada i el que veiem és gent fent cua des del tardet del dia abans i aguantant 
allí tota la nit per poder ser atès a l’endemà. 
 
És evident que hi manca personal i el Govern de l’Estat no fa res per dotar-ne de més funcionaris que 
puguin agilitzar aquest servei. És per tot això que, juntament amb el grup de Convergència i Unió, 
proposem a la resta de grups del plenari l’aprovació d’aquesta moció que demana, i no ho torno a 
repetir perquè ja s’ha comentat fa un moment. 
 
I també és veritat que el tercer punt ha tingut un increment en una frase, que ens ha semblat a tots 
els portaveus assenyada, i així s’ha inclòs.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
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bé, nosaltres també estam d’acord amb això. És evident que una Administració moderna, europea 
com és Espanya i Catalunya –on estem inscrits, que és el mercat comú–, doncs bé, no ens podem 
permetre el luxe o el “fallo” de que hi hagin cues, que aquestes cues siguin llargues en el temps, no?, i 
de cap de les formes. 
 
No obstant, jo vull incidir un poc amb el que la mateixa moció reconeix de que potser és un problema 
de plantilla. Tots sabem que avui en dia, doncs, hi ha unes retallades en el nombre de funcionaris, tant 
funcionaris de carrera com interins, i que això, mal que bé, repercuteix en el servei que presten les 
diferents, diferents, administracions estatals, autonòmiques o locals. Bé doncs, fins aquí.  
 
Que és reforci? D’acord. S’ha demanat, segons llegeixo a la moció, correctíssimament. I crec jo que, 
d’alguna forma, el Govern de l’Estat, a través de la Subdelegació del Govern a Tarragona ja ha intentat 
d’alguna forma atenuar aquests problemes de cues, de retardaments en la concessió dels NIE’s, dels 
DNI’s, tant amb estrangers –el primer cas– com amb espanyols o catalans –en el segon–. També tinc 
entès que s’ha ampliat l’horari, inclús per les tardes s’està atenent d’alguna de les formes. També hi 
ha que tenir en compte que moltes vegades –sobretot amb estrangers– és un problema molt puntual 
de l’estiu en que els estrangers, lògicament, volen viatjar de vacances als seus països i, doncs bé, 
acudeixen a renovar-se el seu NIE i tot això. Però clar, el que també la Llei diu, que hi ha tres mesos 
per renovar aquests permisos; clar, si vas a última hora, doncs, lògicament es produeixen cues i es 
produeixen problemes. 
 
No obstant, insisteixo, Espanya i Catalunya són països europeus i que, per tant, no es poden permetre 
això. Doncs bé, atenuem com sigui això. 
 
També vull dir que aquestes cues es produeixen a molts sectors de l’Administració estatal, autonòmica 
i local. Jo vull dir –i faig aquí esment– a un tema dolorós i d’això com són les urgències de l’Hospital 
Verge de la Cinta. Bé, allí també pots entrar i tardar 4 o 5 hores en que t’atenguin, per raons 
justificades, però bé, que també hi ha cues. Però per què? Perquè clar, els serveis són complicats, no?, 
i si hi ha una massificació de la gent que arriba en un moment i tal, és difícil d’evitar aquest problema. 
Però bé, nosaltres la votarem a favor aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Com a CUP Alternativa Ecologista voldríem agrair que s’hagi 
incorporat lo del termini d’un setmana perquè, més enllà de frivolitats, és un problema que pateix 
molta gent però que en el cas de població immigrant ha suposat, en alguns casos, fins i tot perdre el 
lloc de treball per no haver pogut  renovar la documentació a temps i això és un problema greu en 
l’actual situació en la que estem. 
 
Per altra banda, també demanaríem que s’insisteixi perquè, com ja s’ha dit, és un tema que tornarà a 
passar a l’estiu i que es demani que hi hagi una previsió per banda de l’Administració que li toca fer 
aquesta feina per a que no es torni a repetir. 
 
I, ja que és un tema que afecta a la població immigrant i nosaltres tenim el compromís i ho farem 
sempre que es tracti d’algun tema relacionat amb els immigrants, de denunciar la persecució i 
l’ocupació de l’espai que es fa en la zona del nucli antic i que únicament té l’objectiu de criminalitzar i 
visualitzar uns possibles perills, que les dades policials no confirmen, per part de la Policia municipal 
Local i que en alguns casos, fins i tot, amb un tracte cap a les persones d’un altre país, un tracte que 
no és el més adequat per a una ciutat del segle XXI. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, perdó, és que no ho he sentit bé, vostè ha dit que fa 
persecució als immigrants la Policia Local al casc antic? És que m’ha paregut sentir això i dic: no pot 
ser, estàs adormit Ferran. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: El que acabo de dir és que en algunes places del nucli 
antic hi ha una ocupació de l’espai, de manera planificada, per part de la Policia municipal, en la que 
s’identifica de manera abusiva a la població immigrant i, en algunes vegades, fins amb un tracte que 
no és el més adequat per a el segle en el que estem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Miri, la Policia Local no ocupa cap espai perquè té l’obligació 
de vetllar a tots els espais, a tots. La Policia municipal té, i els Mossos d’Esquadra, amb algú va 
intentar fa un temps també fer una acció d’aquestes dient que portaria a la Fiscalia els Mossos 
d’Esquadra i a la Policia municipal. La Fiscalia encara espera.  
 
Per tant, si entenen que hi ha un acte de comportament il·legal, a part de vindre i dir-m’ho a mi en 
caràcter immediat, els hi demano que ho fiquen en coneixement de l’autoritat judicial, que és qui ha 
de vetllar. Soltar falsedats i menysprear l’acció de la Policia Local o de qualsevol policia de la mateixa 
forma que vostè ha fet aquí, això no aporta res. Potser al seu electorat el farà content i vostè sortirà 
allí molt “eh, heu vist lo que he dit?”, però el que ha de fer és denunciar-ho. Denunciar-ho al Jutjat si 
són comportaments, com vostè ha dit, que freguen la il·legalitat.  
 
Jo sempre estaré defensant la feina que fa la Policia Local, sempre que no es demostri que sigui 
il·legal. I la Policia Local fa l’ocupació d’aquests espais com fa l’ocupació de rotondes, com fa 
l’ocupació de tots.  
 
I quan algú em diu “és que només demanen la documentació als immigrants” jo els hi puc dir “això és 
fals, és fals”. I li dic en coneixement de causa, perquè jo no fico mai exemples personals, però a la 
meva senyora li han demanat identificar-se, i es va identificar i no li van caure les anells d’identificar-
se.  
 
Per tant, determinats discursos que poden fer molt content a la parròquia i podrà sortir i anar a una 
assemblea i podrà dir “eh, heu vist el què he dit?” són falsos i no col·laboren a millorar la situació a la 
ciutat, per tant, hem de ser acurats. I quan les coses són tan greus com les que vostè ha dit el que ha 
de fer és ser valent i anar a la Fiscalia i presentar, en proves, la corresponent denúncia. I, si no –faci el 
que vulgui perquè vostè és lliure de fer el que vulgui–, però si no, estalviar-se de fer algunes 
afirmacions que, evidentment, l’acreditaran com a falsedats, perquè si no les pot provar seran falses. 
 
Té la paraula el senyor Roig. Si en un segon torn volen intervenir, ho podrà fer. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, com ja s’ha dit aquí, l’estiu ha tornat a destapar un problema recurrent que té lloc a les 
comissaries de Tarragona i Tortosa.  
 
Mig centenar de persones, entre espanyols i estrangers, passen nits a la intempèrie o refugiats als 
seus vehicles amb l'objectiu d’aconseguir els números per poder fer o renovar el passaport, el DNI o el 
NIE. Aquesta situació mostra una imatge, com s’ha dit aquí també, impròpia del segle XXI, que es 
repeteix diàriament a Tortosa i ha donat lloc a una investigació per part del Síndic de Greuges i un 
ressò mediàtic important, que han fet que els ministeris d'Interior i d’Hisenda comencin a proposar 
mesures. 
 
Per tant, entenem que, tal i com proposa la moció, és necessari una reorganització i racionalització del 
servei prestat, tant per a estrangers com per a espanyols, per tal de que es pugui desenvolupar de 
manera digna. 
 
Així mateix, com proposa la moció, estem d’acord en que cal incrementar la dotació del personal i es 
cobreixin totes les places per tal de poder prestar el servei correcte. Per tant, entenent que es tracta 
d'un tema que pensem que s’ha de solucionar de manera immediata i amb caràcter permanent, 
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donada la imatge que dóna el fet de veure llargues cues de gent i la sensació de deficiència del servei 
ofert, el nostre vot serà favorable a la proposta presentada. 
 
Tanmateix, ens agradaria també que els grups proposants també vetllessin per situacions que es 
produeixen en altres serveis amb llistes d’espera, que aquí mateix s’ha dit, a la salut pública. I en 
compliment també d’un acord d’aquest plenari en què es va aprovar una moció popular, per tant, de 
vetllar pels serveis públics. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del grup 
municipal de Movem Tortosa donarem suport a aquesta moció perquè entenem que és una 
problemàtica que, com han dit els diferents portaveus que m’ha precedit, no està resolta, és una 
problemàtica que podem veure pràcticament tots els dies de l’any durant aquests últims temps en què 
moltíssimes persones han de fer cua durant moltes i, fins i tot, per la nit, simplement per fer un tràmit 
administratiu com és la renovació d’un document. 
 
I, per tant, entenent que aquesta situació no està resolta, donarem suport a aquesta moció amb els 
punts que vostès proposen, com és instar al Govern de l’Estat que busqui una solució precisament per 
a que aquesta situació acabi; com que s’incrementi la dotació de personal o que es reorganitzi el 
mateix servei. 
 
I també afegim que intentarem reforçar, a través dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al 
Senat, a través de preguntes directes al Govern de l’Estat si, després de la petició d’aquest 
Ajuntament –i esperem que tots els grups també allà presents es puguin manifestar– busquen 
solucions per a la nostra Comissaria. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: M’agradaria deixar clar a la ciutadania que per a la CUP el 
tema de la immigració és un tema molt seriós, per a la CUP Alternativa Ecologista, que no fem 
demagògia del tema i que si hem tret el tema –i ho continuarem traient fins que no canviï la situació– 
és perquè hi ha gent que se’ns adreça, que ens ho comenta, que per la seva situació evidentment no 
ho denunciaran públicament i, simplement, demanem que es canviïn o se suavitzin les formes. 
 
I ho farem avui i ho tornarem a fer perquè creiem que en una ciutat del segle XXI hi ha actituds que no 
s’haurien de produir. 
 
I el convido a que tinguem una reunió en la que parléssim amb una persona més que vostè coneix i 
respecta i li pugui contar el que jo ara mateix conec, i no ho faré públic. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo si, com vostè en diu, em dóna una ordre del dia, tinc 
una reunió amb qui vostè cregui convenient, quan cregui convenient. Jo, normalment, faig les reunions 
de forma informal. Vostès, les vegades que els hem cridat a reunions, m’exigeixen un ordre del dia, 
doncs jo els corresponc. Si vostès em diuen les persones amb les que ens hem de reunir i un ordre del 
dia, jo estic encantat d’atendre’ls. 
 
Com encantat d’atendre’ls estaré, sempre que facin i mostrin un respecte al treball i a la feina feta de 
la Policia Local que, en cap cas, és discriminatòria. 
 
I el compromís i la sensibilitat amb els immigrants en aquesta sessió plenària la tenen els 21 regidors, 
no la té exclusivament el regidor de la CUP. Moltes gràcies. 
 
 

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

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El Sr. Alcalde diu: Passem al punt 13è, que es debat juntament amb el punt 19 i és en relació a la 
proposta del Partit Socialista i Esquerra Republicana de suport a la proposta dels cabals ecològics del 
tram final del riu Ebre i el Delta, aprovat per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que jo 
ja els hi he dit en Junta de Portaveus que això l’Ajuntament ja ho va fer, va ser un dels pocs 
ajuntaments ebrencs que va presentar suggeriments en aquest sentit. Però, en tot cas, penso que 
hem comentat, hem quedat que començaria el senyor Roig i després el senyor Monclús. Quan vulgui. 
 
 
 
 
13 – PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA I 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA PROPOSTA DE CABALS ECOLÒGICS PEL 
TRAM FINAL DEL RIU EBRE I EL DELTA, APROVADA PER LA COMISSIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LES 
TERRES DE L’EBRE 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pels grups municipals del Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
“ Atès que els plans hidrològics de conca tenen per objectiu aconseguir el bon estat i l'adequada 
protecció del domini públic hidràulic i de les aigües, la satisfacció de les demandes d'aigua, l'equilibri i 
l'harmonització del desenvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, 
protegint seva qualitat, economitzant la seva ocupació i racionalitzant els seus usos en harmonia amb 
el medi ambient i els altres recursos naturals. 
 
Atès que el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, actualment en vigor, va ser informat favorablement pel 
Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre el 4 de juliol del 2013, va rebre la 
conformitat del Comitè d'Autoritats Competents de la conca el 5 de juliol del 2013 i va ser informat 
favorablement pel Consell Nacional de l'Aigua el 29 de juliol del 2013. 
 
Atès que el nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat pel govern del PP, fixa un nou cabal 
ecològic de poc més de 3.000 hectòmetres cúbics, entre els 80 m3/s i els 150 m3/s, amb 106 m3/s 
de mitjana en el tram final de l’Ebre i amb uns mínims en els períodes d’estiatge per sota dels 100 
m3/s, incloent les concessions que ja tenen les comunitats de regants, el que planteja una situació 
realment alarmant. 
 
Atès que aquesta proposta de cabal és inacceptable, ja que la concessió en cap cas retorna al riu i que 
l’actual cabal ecològic de 100 m3/s, és clarament insuficient i s'ha fet sense tenir en compte els 
criteris científics i tècnics. 
 
Atès que la proposta vulnera de manera flagrant la Directiva 2000/60/CE Marc de l’Aigua comunitària 
i és contrària la Nova Cultura de l’Aigua. I que, a més, no té en compte variables claus en l’establiment 
de cabals ecològics que garanteixin el bon estat ecològic dels rius. 
 
Atès que aquesta proposta significa la regressió geomorfològica del Delta de l’Ebre, que pateix un 
constant procés de regressió, i que es conserva per un equilibri entre les aigües fluvials i les marítimes 
i gràcies a l'aportació de sediments. I que si disminueixen els cabals i es redueix per tant l’aportació de 
sediments, el Delta no veuria compensat el seu enfonsament i podria arribar a inundar-se bona part 
de la planúria deltaica. I que si disminueix l’aportació de recursos disminueix la dilució de 
contaminants amb la qual cosa empitjora la qualitat ecològica.  
 
Atès que la proposta també afecta a la falca salina, que inicia la penetració per la desembocadura de 
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l’Ebre per sota dels cabals dels 400/500 m3/s, que per sota 200 m3/s arriba a l’Illa de Gràcia que per 
sota dels 100 m3/s arriba a Amposta i que, si en períodes d’estiatges greus el cabal no supera els 
30/50 m3/s, pot arribar fins a Tortosa. 
 
Atès que durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol van tenir en compte les al·legacions de diverses 
associacions, entitats, partits i institucions (ajuntaments, consells comarcals i la mateixa Generalitat 
de Catalunya), que van denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla de 
conca, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats 
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
 
Atès que la Directiva Marc de l’Aigua determina que aquest Pla Hidrològic del 2014 s’ha de revisar 
durant l’any 2015 dins del segon cicle de planificació 2015-2021 i que, per tant, la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre haurà d’aprovar un nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre i elevar-lo al Consell 
Nacional de l’Aigua perquè el Govern de l’Estat l’aprovi abans del 22 de desembre de 2015. 
 
Atès que davant d’aquesta revisió, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre (CSTE), 
òrgan consultiu i participatiu constituït el febrer de l’any 2006, ha actualitzat amb els diversos agents 
socials, econòmics i ambientals que la integren estudis científics que revisen i adeqüen les xifres de 
cabals ecològics de l’Ebre fetes per la mateixa Comissió l’any 2007.  
 
Atès que la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre va aprovar el 25 de juny passat, amb 
un ampli consens, una nova proposta de cabals ambientals per al tram final del riu Ebre i del Delta de 
l’Ebre que diferencia els anys secs, normals i humits. I que el cabal ecològic per un any sec hauria de 
ser de 5.871 hm3/anuals, per a un any normal de 7.732 hm3/anuals i per un humit de 9.907 
hm3/anuals. I que a més la proposta també ha incorporat un cabal mínim d’excepcionalitat per a 
casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals.  
 
Atès que a diferència de la proposta que la CSTE va presentar fa vuit anys, i que mai no va ser 
assumida per l’administració espanyola, la nova proposta incorpora nous condicionants i paràmetres, 
com ara les noves sèries hidrològiques calculades després del 2007 i la nova Instrucció de Planificació 
Hidrològica de l’any 2008 establerta pel Ministeri de Medi Ambient. I que també s’incorporen nous 
criteris científics amb relació a les espècies de fauna, la falca salina o l’impacte del canvi climàtic 
sobre la conca, a partir dels estudis dels darrers de la Unitat d’Ecosistemes aquàtics de l’IRTA.  
 
Atès que el repartiment del cabal del riu Ebre que fixa el Pla de Conca sembla no respondre a criteris 
tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre i el seu Delta, sinó més aviat a criteris polítics, fet 
que es demostra amb un augment de les concessions de nous regadius en 440.000 hectàrees, la 
majoria de les quals no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació 
(embassaments), que regularien encara més els nostres rius i generarien mes retenció de sediments i 
que a més són incompatibles amb la proposta de cabals ecològics aprovada per la CSTE.  
 
Atès que ens trobem davant de l’oportunitat que comporta la revisió dels cabals ecològics del Pla 
Hidrològic de Conca de l’Ebre per preservar i millorar el futur socioeconòmic i mediambiental del tram 
final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus municipis.  
 
Atès que la Direcció general de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va 
publicar al BOE núm. 315 de data 30 de desembre de 2014, l'obertura del període de consulta i 
informació pública de la "Proposta de projecte de revisió del Pla Hidrològic, Projecte de Pla de Gestió 
del risc d'inundació i Estudi Ambiental Estratègic" entre les quals està la demarcació hidrogràfica de 
l'Ebre, per un termini de sis mesos. 
 
Atès que per aquest motiu la Junta de Govern Local de l‘Ajuntament de Tortosa va aprovar el passat 
dia 29 de juny la proposta d'aprovació de la formulació d'observacions i suggeriments en relació a dita 
revisió, d'acord amb el document que s'adjunta a la moció. 
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Atès que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ja ha advertit que el Pla de conca de l’Ebre que el Consell 
de l’Aigua aprovarà dia 3 de setembre suposa fins i tot un retrocés del pla proposat inicialment, i ni tan 
sols té en compte la proposta de cabal ambiental que va fer la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre.  
 
Atès que aquesta aprovació es farà després d’haver resolt les al·legacions presentades per les parts 
implicades, que en el cas de les Terres de l’Ebre representen més de 4.000 esmenes presentades per 
la ciutadania i la mateixa Plataforma en Defensa de l'Ebre, i que segons han avançat, el cabal que 
aprovarà el Consell de l’Aigua serà de 3.010 hectòmetres cúbics a l’any, lluny dels 5.870 que havia 
proposat la Comissió per a la Sostenibilitat, corresponents al mínim que hauria de tindre el riu en els 
anys de sequera. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya ens hem oposat des del primer moment i hem 
emprès iniciatives tant en l’àmbit parlamentari català i espanyol com en mocions presentades als 
ajuntaments per mostrar el rebuig a aquesta revisió del pla que certificaria la mort del Delta.  
 
És per aquest motiu que els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya elevem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER - Manifestar el suport del Ple de la corporació municipal de l’Ajuntament de Tortosa a les 
conclusions i propostes de cabals ecològics per al riu Ebre i el Delta fetes per la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE).  
 
SEGON - Demanar que s’aprovi dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), en què hi 
participen governs de la Generalitat i de l’Estat, la proposta de la CSTE 
 
TERCER - Donar suport a totes les accions del Govern de Catalunya, als ajuntaments, a la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre, a altres organismes de caràcter estatal i internacional i a iniciatives i 
mobilitzacions socials davant la Unió Europea per defensar la proposta de cabals de la CSTE si la 
revisió del Pla Hidrològic de la Conca no ho ha tingut en compte. 
 
QUART - Comunicar aquest acord al president del Govern, al president de la Generalitat de Catalunya, 
al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics de les Corts, del Senat i del Parlament de Catalunya, a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig: 
moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, com tots malauradament sabem, 
el nou Pla hidrològic de conca de l’Ebre aprovat pel Partit Popular, fixa un nou cabal ecològic 
inacceptable, clarament insuficient i sense tenir compte els criteris científics i tècnics, el que planteja 
una situació realment alarmant. 
 
La proposta vulnera de manera flagrant la Directiva 2000/60 de la Comunitat Econòmica del Marc de 
l’aigua comunitària i és contrària a la Nova Cultura de l’Aigua i significa la regressió del delta de l’Ebre. 
I en la seva elaboració ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol van tenir en 
compte les al·legacions de diverses associacions, entitats, partits i institucions.  
 
La Directiva marc de l’aigua determina que aquest Pla hidrològic del 2014 s’ha de revisar durant l’any 
2015 i que, per tant, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre haurà d’aprovar un nou Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre i elevar-lo al Consell Nacional de l’Aigua perquè el Govern de l’Estat l’aprovi abans del 
22 de desembre de 2015. 
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Davant d’aquesta situació, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre va aprovar, el 
passat 25 de juny, una nova proposta de cabals ambientals per al tram final del riu Ebre i del delta de 
l’Ebre que incorpora nous criteris, condicionants i paràmetres.  
 
Ens trobem davant de l’oportunitat que comporta la revisió dels cabals ecològics del Pla hidrològic de 
conca de l’Ebre per preservar i millorar el futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu 
Ebre, el Delta i els seus municipis.  
 
El passat dia 3 de setembre la revisió del Pla hidrològic de l'Ebre va superar el tràmit del Consell de 
l'Aigua amb la oposició de quatre de les nou comunitats autònomes afectades: Catalunya, Navarra, 
Euskadi i el País Valencià. Això planteja un nou escenari que evidencia de nou la inexistència d’un 
consens al voltant del document. 
 
La Plataforma en Defensa de l'Ebre va advertir que el Pla de conca de l’Ebre que el Consell de l’Aigua, 
aprovat el dia 3 de setembre, suposa fins i tot un retrocés del Pla proposat inicialment, i ni tan sols té 
en compte la proposta de cabal ambiental que fa la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre. Aquest fet sumat a que el Pla incompleix les directrius europees sobre cabals i regadius, pot 
impulsar fortes penalitzacions per a l'Estat espanyol.  
 
Pensem que en aquest tema no podem passar de puntetes i, per tant, és fonamental que hi hagi una 
posició contundent perquè se’ns faci cas. Davant del que representa una amenaça per a la 
pervivència del riu i del Delta no podem ser febles, sinó que hem de ser contundents i anar tots units i 
enèrgics. 
 
Per això, tot i que –com ha dit l’alcalde–, la Junta de Govern Local de l‘Ajuntament de Tortosa va 
aprovar el passat dia 29 de juny la proposta de l’aprovació de la formulació d'observacions i 
suggeriments en relació a la revisió del Pla hidrològic, creiem que era necessari un acord de la 
corporació municipal, no només pel tràmit o per l’acord de la Junta de Govern, per tal de donar –
l’Ajuntament– més força davant de l’Estat, tenint en compte que el tràmit primer ja ha passat. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. 
 
La Directiva marc de l’aigua té un objectiu que és evitar el deteriorament de les masses d’aigua i 
aconseguir, doncs, un bon estat ecològic dels nostres rius. En aquest cas, nosaltres parlem de l’Ebre, 
que és el que ens toca. 
 
Hi ha una instrucció de planificació hidrològica i aquí reconeix que als rius ibèrics, per les seves 
característiques, hi ha una correlació directa entre el cabal que porta el riu i l’estat ecològic. És per 
aquest motiu que els rius ibèrics han de tenir cabals ecològics que assegurin el bon estat ecològic de 
les masses d’aigua. 
 
I els cabals ecològics són una restricció prèvia a tots els usos, o sigui, ha d’arribar suficientment aigua 
per a que tingui un bon estat ecològic prèviament a altres usos, excepte –com és assenyat– 
l’abastament i, per tant, s’han de respectar abans d’atorgar noves concessions. 
 
Però, per contra, quan es reparteix el cabal del riu Ebre que està fixat pel Pla de conca, sembla que no 
es respon a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del nostre riu i del Delta, sinó més aviat a 
criteris polítics. 
 
Això és un fet que es demostra amb l’augment de les concessions de nous regadius fins a prop de 
440.000 hectàrees. I la majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves 
infraestructures de regulació, el que en diem “embassaments”. Són unes concessions que, a més, són 
incompatibles amb la proposta de cabals ecològics aprovada per la Comissió per a la Sostenibilitat de 
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les Terres de l’Ebre. 
 
Per tant, la lluita contra el transvasament o contra la detracció del cabal del riu no és només una 
qüestió de Tortosa i de les Terres de l’Ebre; és una qüestió de país. I per això és necessari el suport de 
les institucions catalanes i també, com altres vegades ho ha fet en Comissió –que s’ha dit també– del 
plenari d’aquest Ajuntament, i confiem en què el tindrem. 
 
El Pla és un frau científic, és un frau ambiental i també social. S’ha imposat un cabal mínim sense cap 
base científica i social. Miri, jo per la meva afició he fet alguns anys la baixada nadant del riu i si et 
fiques, més o menys, t’atures davant del que és el mercat del peix, l’aigua a mi m’arriba, doncs, justet 
pel genoll. Puc portar una foto de la setmana passada que les JERC’s van fer una foto allí i, segons 
l’altura de les persones que aguantaven la pancarta, n’hi ha qui els hi arriba a la cuixa, n’hi ha qui els 
hi arriba per baix del genoll, al mig del riu, o sigui que d’aigua en baixa molt poca.  
 
I clar, la pregunta és, dius: home, i perquè fa això el Partit Popular? Clar i ras: per mantenir els 
interessos d’alguns, de les hidroelèctriques, de les corporacions agrícoles, dels polítics que el que 
volen –alguns– són els vots.  
 
Per tant, un riu viu no ha de ser incompatible amb l’agricultura sostenible i productiva. I és, només, des 
de la força que ens donaria una Catalunya independent que podrem negociar de tu a tu, com ho fa 
Portugal amb Espanya per les aigües dels rius que comparteix. I si no aconseguim això, només ens 
quedarà confiar en portar el conflicte a Brussel·les i que aquesta, Brussel·les, ens doni la raó, ja que el 
Pla de conca que ha aprovat l’executiu central contradiu les directives europees de gestió de l’aigua. 
 
Per preservar i millorar el futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de 
l’Ebre i els seus municipis, és que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa 
ha proposat al Ple l’adopció dels acords que abans hem dit. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nosaltres amb aquesta moció estem d’acord. Estem plenament d’acord i la recolzarem, si bé hi ha 
aspectes puntuals i de matís en l’escrit propi de la moció que, lògicament, ho obviem perquè ja la 
defensem.  
 
Com també en alguns punts de les intervencions que jo acabo de sentir, que tampoc estem del tot 
d’acord, per exemple, perquè tot el que es refereix a la política hidrològica està supeditat al Mercat 
Comú. No és una cosa que el Partit Popular, perquè té interessos en les empreses o té interessos i tal, 
ho faci. Hi ha unes obligacions que ja les va tenir el Partit Socialista en l’anterior moment i ara el Partit 
Popular. 
 
Però llevat això, el Partit Popular de Tortosa –i per extensió de les Terres de l’Ebre– estem, des de ja fa 
un temps, en defensa total, absoluta del que és el riu i del que és el Delta i del que és –també per 
extensió– l’ecologia en general i, per tant, reafirmo que votem a favor aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista també votarà a favor de la 
moció, tot i que és una moció que arriba tard i que la trobem, en certa mesura, donat el període en el 
que estem, de caràcter electoralista.  
 
I tot i això, doncs, voldríem fer un exercici de memòria història perquè, bé doncs, un tal Josep Borrell 
que va ser ministre d’Obres Públiques als anys 90 és un dels responsables de llençar la política de 
plans hidrològics nacionals a l’Estat espanyol. 
 
Quan un va a les xerrades que fa la Plataforma en Defensa de l’Ebre, una de les diapositives que 
sempre tenen són tots els plans hidrològics que s’han intentat fer o transvasaments a l’Estat espanyol 
amb el riu Ebre i no hi ha diferència entre la política respecte a l’Ebre del PP de Rajoy, Aznar i el del 
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Partit Socialista. Tot i això, doncs, valorem la moció de manera positiva. 
 
També voldríem recordar que al 2008 va haver-hi una sequera en que també va haver un intent de 
minitransvasament des del riu Ebre cap a la zona de Barcelona, una mesura que també l’altre partit 
que presenta la moció participava perquè formava part del Govern. 
 
Però de totes maneres també, i per acabar, voldríem fer una reflexió i és que –i és la segona vegada 
que ho direm avui– fins que no canvien el model econòmic, fins que no acabem amb el capitalisme, 
aquest model econòmic que l’únic que busca és el benefici per a les grans empreses i que no pensa ni 
amb les persones ni amb el territori, fins que no canviem aquest model econòmic, el riu serà vist com 
una font de recursos, com una font de beneficis i no com el que és: un organisme viu que va a 
alimentar el delta de l’Ebre i la mar. Però nosaltres votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa, evidentment, donarem suport a aquesta moció que presenta el Partit Socialista i Esquerra 
Republicana.  
 
La defensa del riu Ebre ha de ser una prioritat per a la nostra ciutat i per a les nostre terres que, de fet, 
reben el nom del riu que ens dóna vida. I, a més a més, som tots conscients –penso que és també 
evident– de que el riu és l’oportunitat de desenvolupament, no? que tenim a nivell econòmic, social i 
també ambiental, amb tot el que també vostès mateixos han comentat. 
 
El Pla hidrològic de conca de l’Ebre que ha aprovat el Govern del Partit Popular, una vegada més, 
preveu un cabal ecològic insuficient per a la supervivència del Delta i ignora allò que demana la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i també, evidentment, la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre, amb tots els criteris científics que també vostès han comentat. I també han ignorat totes les 
al·legacions que han presentat diferents partits, ciutadans, institucions, el nostre mateix Ajuntament, 
entre moltes altres entitats. 
 
Per tant, una vegada més, manifestem el suport a aquesta reivindicació. I també compartim la idea 
que el que cal és canviar el model socioeconòmic per a que algun dia, des de tants de llocs, deixin de 
tenir l’interès en agafar l’aigua del nostre riu. Per tant, votarem favorablement la seva moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquest grup 
municipal aprovarà i donarà suport a aquesta moció, tot i que aquesta arribi a deshora, ja que aquest 
no és el termini on s’hauria d’haver presentat perquè, en tot cas, l’Ajuntament ja va presentar el 
passat dia 29 juny ,en compliment de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura de 30 de desembre de 2014, 
que preveia un termini per tal de poder presentar suggeriments i observacions a la proposta de revisió 
del Pla hidrològic de l’Ebre, que és el que va fer l’Ajuntament de Tortosa, presentar aquests 
suggeriments que consistien, essencialment, en donar suport a la proposta feta per la Comissió de 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre que s’havia celebrat uns dies enrera i, per tant, el que vam fer va 
ser sol·licitar en aquell acord que va haver amb el consens històric de totes les parts a la Comissió de 
Sostenibilitat, la revisió i actualització de la proposta de règim de cabals ecològics al tram final de 
l’Ebre, Delta i estuari.  
 
Aquests suggeriments que, per cert, només s’han presentat per tres ajuntaments del territori, per 
l’Ajuntament de Deltebre, per l’Ajuntament de Flix i per l’Ajuntament de Tortosa, van ser defensats, el 
passat dia 3 de setembre a Saragossa, davant del Consejo del Agua de la demarcació hidrogràfica de 
l’Ebre i en el debat de l’informe sobre la proposta de projecte del Pla hidrològic de l’Ebre. 
 
Tortosa, l’Ajuntament, va exposar el seu rebuig, el mateix rebuig que va fonamentar el Govern català 
davant d’un Pla que no té en compte les necessitats de cabal ecològic del riu Ebre en el seu tram final, 
al temps que ignora els suggeriments del riu Ebre proposats per l’Ajuntament de Tortosa i també pel 
Govern de la Generalitat. 
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El Consejo del Agua, en el seu informe de preguntes, observacions i suggeriments, ha desestimat les 
propostes que vam presentar aquests tres ajuntaments i també el Consell Comarcal del Baix Ebre, que 
al seu moment –presidit pel senyor Lluís Soler, avui alcalde de Deltebre– també va presentar 
aquestes mateixes al·legacions. I, per tant, vam manifestar en el seu moment que continuarem, tot i 
haver desestimats aquests suggeriments presentats per l’Ajuntament de Tortosa, els suggeriments 
presentats pel Govern de la Generalitat, manifestem avui que continuarem oposant-nos en tots i 
cadascun dels passos de la tramitació del Pla, tal i com ja es va fer en el tràmit del període anterior. 
 
Per tant, tot i la deshora –perquè això acabava el termini al juny i ja s’ha debatut i ja s’ha desestimat 
el passat 3 de setembre–, evidentment, compartim l’essència de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Jo crec que el que hem de fer és congratular de que tots 
estiguéssim d’acord i de que això es pugui tirar endavant i fer la màxima pressió per a que el riu sigui 
un niu de vida i que ecològicament estigui sa.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: El nostre grup agraeix el vot favorable dels regidors i 
regidores que així ho han fet. Com he dit anteriorment, aquest nou Pla representa una amenaça per al 
Delta i el nostre territori i, per tant, ens congratulem. 
 
I una referència al senyor Rodríguez en el sentit de que, evidentment, els plans hidrològics han 
d’haver. Ha d’haver una nova cultura de l’aigua, que és la que va implantar la ministra Cristina 
Narbona i el president Rodríguez Zapatero, en tant en quant la segona mesura que es va comprometre 
a fer-ho –i així va fer-ho– quan va entrar al Govern va ser derogar el transvasament del riu Ebre, a 
petició del territori. I, per tant, en aquest sentit ens hem de congratular. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, doncs, també congratular-nos, 
és moment de congratular-nos. Però sobretot també un missatge que hem de transmetre de cara a 
fora és que, una vegada més, l’Ajuntament de Tortosa, per unanimitat de tots els regidors i regidores 
es posiciona clarament en relació al tema dels cabals mediambientals. 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 

*-*-* 
 
 
 
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DAVANT LA CRISI DE 
REFUGIATS: SOM UN MUNICIPI D’ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D’ACOLLIDA I SOLIDÀRIA. 
 
Ha estat retirada per adherir-se a la proposta del 2n. punt. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde diu: Passem a la que era la número 15, que suposo que ara quedarà en número 14.  
 
 

*-*-* 
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14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A QUE ES 
PROCEDEIXI AMB LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI (SAD). 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya: 
 
“ Atès que el Servei d'Ajut a Domicili (SAD) comprèn les activitats promogudes per l’Ajuntament de 
Tortosa que es duen a terme principalment en el domicili de les persones usuàries, i s’orienten a donar 
suport a persones i/o famílies amb dificultats d'integració social (SAD social) o manca d'autonomia 
personal (SAD dependència). 
 
Atès que aquesta és una prestació de caràcter social que ofereix un conjunt integrat, organitzat i 
coordinat d’accions i serveis dirigits a proporcionar atenció personal, ajut a la llar i suport social a les 
persones i a les famílies amb manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb 
problemàtiques familiars especials.  
 
Atès que el SAD es realitza, principalment, al domicili de les persones beneficiàries amb la finalitat de 
prevenir, evitar o retardar situacions de deteriorament progressiu i d’internament, ja que el servei vol 
garantir el manteniment de les persones en el seu entorn i millorar la seva qualitat de vida, actuant 
des d’una vessant preventiva, assistencial o educativa. 
 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió de data 5 de març de 2012, els plecs de 
clàusules administratives particulars i les corresponents prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de tramitació ordinària, amb pluralitat de criteris 
d'adjudicació, del contracte per a la prestació del servei d’ajut a domicili. 
 
Atès que aquesta contractació va ser publicada al BOPT amb data 19 de març de 2012 i al DOGC amb 
data de 20 de març de 2012.  
 
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia 567/2012, de data 4 d’abril de 2012, i amb motiu de la 
presentació d’al·legacions formulades per un dels possibles beneficiaris dintre del període d’informació 
pública, en relació amb el contingut del plec de clàusules administratives i les seves corresponents 
prescripcions tècniques, es va acordar la suspensió de la licitació anunciant-se la mateixa. 
 
Atès que en el mateix anunci s’explicitava que “la represa de la licitació, una vegada resoltes les 
al·legacions formulades, s’anunciarà, quan correspongui, en els mateixos mitjans en que s’ha resolt fer 
pública la suspensió d’aquesta“. 
 
Atès que per aquest motiu, dos anys després de l’anunci de suspensió sense que l'Ajuntament de 
Tortosa no fes cap tipus de gestió, ni resolgués les al·legacions presentades al respecte, el grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar, per al seu debat al Ple de data 2 de 
juny de 2014, una moció per a que es resolguessin les al·legacions presentades al contracte del Servei 
d’Ajut a Domicili i per a que es procedís, en el termini màxim de 4 mesos, a la licitació del contracte. 
 
Atès que el dia dos de juny de dos mil catorze el Ple de l'Ajuntament va acordar aprovar amb divuit vots 
a favor i una abstenció la moció presentada que el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa 
va portar al Ple per al seu debat i presa en consideració. 
 
Atès que la moció va ser finalment transaccionada amb l’equip de govern per tal de poder garantir uns 
terminis per a la licitació del contracte, en aquest cas de quatre mesos des de la seva aprovació, amb 
el que hauria d’estar resolt a finals del mes de setembre, i que finalment contemplava els següents 
acords:  
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Primer. Instar a la Junta de Govern Local per a que resolgui les al·legacions presentades per un dels 
possibles beneficiaris dintre del període d'informació pública del contracte del Servei d’Assistència 
Domiciliaria de l’Ajuntament de Tortosa, en relació amb el contingut del plec de clàusules 
administratives i les seves corresponents prescripcions tècniques. 
 
Segon. Procedir, en el termini màxim de 4 mesos, a la licitació del contracte del Servei d’Ajut a 
Domicili, d’acord amb la realitat i necessitats actuals al municipi de Tortosa. 
 
Atès que, entenent que l’equip de Govern, complint amb allò acordat al Ple de 2 de juny de 2014, ja 
estava treballant en la licitació del contracte, el grup municipal del PSC va presentar una moció per al 
Ple del 4 d’agost de 2014 per tal de que s’inclogués en els plecs tècnics i administratius de la licitació 
l’obligatorietat d’atendre els caps de setmana i festius i períodes de vacances a tots els veïns i veïnes 
de Tortosa que tinguin concedit el grau de gran dependent o dependència severa i que siguin 
determinats pels serveis tècnics municipals.  
 
Atès que ha passat més d’un any des de l’aprovació de la moció presentada i que, a data d’avui, 
aquest grup municipal no té coneixement que s’hagin resolt les al·legacions presentades ni que s’hagi 
procedit amb la licitació del contracte, donat que no es disposa de cap eina o mitjà públic que permeti 
fer el seguiment dels acords aprovats a les sessions plenàries, amb excepció del perfil del contractant 
per casos concrets de contractació. 
 
Atès que aquest grup municipal considera que quinze mesos és termini més que suficient per a 
prendre qualsevol de les mesures que va adoptar aquest plenari.  
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER - Que l’equip de govern de l’Ajuntament de Tortosa informi a aquest Ple si s’ha realitzat algun 
procediment al respecte de la licitació del contracte del Servei d’Ajut a Domicili. 
 
SEGON - Instar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Tortosa a que procedeixi de manera immediata 
a fer efectiu el compliment de els acords no complerts que contenia la moció aprovada en data de 2 
de juny de 2014 i a licitar el contracte del Servei d’Ajut a Domicili d’acord amb la realitat i necessitats 
actuals al municipi de Tortosa. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig: 
Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, si em permeten faré una mica 
d’història, memòria en relació al tema que anem a debatre i que presentem en la proposta: 
 
El 5 de març de 2012 es van aprovar els plecs de clàusules que havien de regir la nova adjudicació del 
contracte per a la prestació del Servei d’Ajut a Domicili. 
 
El 4 d’abril de 2012, amb motiu de la presentació d’al·legacions al plec de clàusules, es va acordar la 
suspensió de la licitació. 
 
En el Ple del 2 de juny de 2014, el Partit Socialista va presentar una moció –transaccionada amb 
l’equip de Govern– per a que es resolguessin les al·legacions i que es procedís, en el termini màxim de 
4 mesos, a la licitació del contracte. Aquesta moció va ser aprovada amb 18 vots a favor i l’abstenció 
del Partit Popular. 
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En el Ple del 4 d’agost de 2014, entenent que ja estava treballant en la licitació del contracte, es va 
presentar una moció per part del Partit Socialista per a que s’inclogués en el plec de la licitació 
l’obligatorietat d’atendre els caps de setmana i festius i períodes de vacances. Moció que no va ser 
aprovada, ja ens van assegurar que el servei es prestava sempre, incloent caps de setmana i vacances 
 
Per tant, ara ha passat més d’un any des de l’aprovació de la moció presentada el 2 de juny de 2014 i, 
a data d’avui, no tenim coneixement que s’hagin resolt les al·legacions presentades ni que s’hagi 
procedit a la licitació del contracte, al menys pel que fa a la seva publicació al perfil del contractant. 
 
Ens trobem, per tant, al nostre entendre, una vegada més una situació anòmala, entenent –ens 
consta– que el servei es presta, que entenem que les factures es deuen pagar i suposem que 
l’advertiment –com ha explicat abans l’alcalde– de l’interventor en tipus de factures així: que el servei 
es presta però que estan fora del contracte. 
 
Per part nostra no trobem explicacions al fet de que avui, 15 mesos després de l’acord, el Govern no 
hagi resolt les al·legacions i no s’hagi adjudicat el contracte i no s’hagi posat en marxa. 
 
A més, recordar que era acció que desenvolupava el Pla d’Acció Municipal 2011-2015 del Govern i que 
recollia que al 2012 s’havia de reformular la prestació del Servei. 
 
La veritat és que no entenem perquè després de més de tres anys l’adjudicació per a resoldre les 
al·legacions i reformular el Servei no s’ha fet. Per tant, com considerem que quinze mesos és termini 
més que suficient per a prendre qualsevol mesura, demanem que el plenari adopti els següents 
acords: 
 
Que s’informi si s’ha realitzat algun procediment respecte a la licitació del contracte del Servei d’Ajut a 
Domicili i que, per tant, es procedeixi de manera immediata a fer efectiu el compliment dels acords 
complerts en la moció aprovada el dia 2 de juny de 2014 i licitar el contracte del Servei d’Ajut a 
Domicili d’acord amb la realitat i necessitats actuals en el municipi de Tortosa. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyors i senyors regidors, bé, nosaltres 
entenem que el que la moció planteja, basant-se en un Ple de fa uns mesos –al 2014–, bé, doncs té la 
seva lògica quan demana que l’equip de Govern ens informi, informi en aquest Ple de la situació en 
què està tot aquest tema i que insti al Govern –si és que no ho ha fet en aquest moment– a fer efectiu 
el compliment dels acords no complits que contenia, màxim quan la votació d’aquell Ple va ser per 
majoria absoluta, inclús de l’equip de Govern. Per tant, nosaltres estem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Començo a estar preocupat perquè per segona vegada avui 
coincidiré amb el que acaba de comentar el senyor del PP. I en principi, a no ser que es doni algun 
altre tipus d’argument en aquesta sala, doncs, votarem a favor de la proposta perquè sembla sensata 
i... 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí. Manifestem també el nostre vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: En relació a la proposta d’acord d’aquesta moció i 
respecte al primer punt pensem com ha dit, per exemple –i també coincidim–, com el senyor Dalmau, 
no?, que seria necessari per part de l’equip de Govern que informés al respecte, com es demana. Però 
clar, pensem que això no s’ha d’informar aquí al Ple, sinó que això s’hauria d’informar en Comissió, a 
demanda, doncs, quan fan precs i preguntes a les comissions, poder-ho demanar i que s’informés. 
 
I respecte al segon punt, pensem que des de l’any 2012 es va traure a licitació el contracte 
d’adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliària, la situació ha empitjorat i, per tant, caldria incloure al 
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plec de condicions clàusules que adaptessin a la nova situació. Potser tampoc explicar les coses 
personals, però jo per raó del meu ofici, això ho veig tots els dies i, per tant, el nostre grup pensem que 
en comptes de fer tantes modificacions, el que cal és fer una nova licitació de forma urgent. 
 
Per tant, tot i que estem d’acord amb el primer punt, el nostre vot a la moció total és desfavorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, partirem en un 
primer moment de que aquest és un Servei, el d’Ajut a Domicili, que es presta amb absoluta 
normalitat i que no voldríem que, en cap cas, el debat pogués deixar entreveure que existeix algun 
problema, que no és el cas. 
 
Caldrà resoldre l’anterior expedient, però les circumstàncies –com han dit també vostès– han canviat i 
motiven una nova licitació. Les al·legacions, d’acord amb els informes jurídics, és d’estimar aquestes 
al·legacions i això suposa tornar a licitar de nou, que és el que s’està portant a terme pels serveis de 
Contractació de l’Ajuntament. 
 
I de nou,  li reitero al senyor Roig que estaria bé que en Comissió, que no ha fet ni una sola pregunta, –
les comissions es diuen comissions informatives per alguna cosa– poguessin preguntar sobre això i no 
demanar a un Ple que es doni informació sobre tal, quan vostès en cap cas ho han preguntat a la 
Comissió de Serveis a les Persones. Però, en tot cas, el que diem avui és que les circumstàncies han 
canviat i que, per tant, el que fem és procedir a una nova licitació. Però que, en tot cas, està funcionant 
correctament aquest Servei. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Entenc que el seu vot serà desfavorable? 
 
Agrair el vot favorable que així ho han fet, evidentment. Respondré en primer lloc als dos grups que 
han votat en contra. Escolti’m, això es va plantejar en aquest Ple i es va acordar en aquest Ple, per 
tant, és en aquest Ple que ho puc plantejar, que es resolgui i que s’expliqui a qui. Perquè això ja ha 
passat de les comissions i es va preguntar en el seu moment. Un grup que tothom sap, que 
constantment fa preguntes en les comissions que els hi pertoca, però enteníem que era aquí, en el si 
del plenari, que és on es va prendre l’acord, que és on el Govern va decidir i va acordar que en quatre 
mesos estaria, i ha passat més d’un any –quinze mesos– i no s’ha resolt. 
 
No entenc la postura dels senyors d’Esquerra Republicana, entenent que diuen “sí, sí, això s’ha de 
preguntar allà, però això no funciona bé, però votem que no”. 
 
I en cap moment, senyora Roigé, he posat en dubte –i ho he dit– per experiència pròpia, que el Servei 
es presta i es presta correctament i no voldria que ningú interpretés..., inclús he dit, ja entenc que les 
factures es deuen pagar i tal, però entenem que administrativament no està ben cobert el servei que 
presta l’empresa actualment. Una empresa que, recordem, és la que va presentar al·legacions, que és 
la que està prorrogada tàcitament que ha de prestar el servei i, per tant, el que ha de fer és, per bé de 
l’empresa i per donar oportunitat a altres empreses, fer la contractació oportuna que s’ha de fer. 
Moltes 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 del PSC (3), MT (4), CUP (1) 
i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de 
CiU (8) i ERC (4). 
 
 

*-*-* 
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PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I 
POBLES REFUGI PER A L’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES. 
 
Ha estat retirada per adherir-se a la proposta del 2n. punt. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde diu: El punt 16è és dels que està retirat, senyor secretari i, per tant, passaríem al 
punt que estava originàriament com a punt 17è, que si no m’he equivocat –sinó ja em corregiran–, 
seria el punt 15è de l’ordre del dia nou. 
 

*-*-* 
 
 
15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER A REALITZACIÓ DE MILLORES I NOVES 
PROPOSTES A LA FESTA DEL RENAIXEMENT. 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – 
Entesa: 
 
“ El mes de juliol Tortosa celebrava la XX Festa del Renaixement, un esdeveniment oci cultural que 
projecta la nostra ciutat a nivell internacional gràcies a la recreació històrica basada en el segle XVI, 
període en que la nostra ciutat visqué una de les èpoques de màxima esplendor. 
 
La Festa del Renaixement de Tortosa s'ha consolidat com un dels elements de promoció més 
importants del municipi i de les Terres de l’Ebre, gràcies al patrimoni històric renaixentista que 
conservem i al rigor històric que ha caracteritzat el desenvolupament del certamen. També, 
evidentment, a la col·laboració de milers de tortosins i tortosines que any rere any es bolquen en la 
participació de l’esdeveniment organitzat des de la regidoria de Festes. 
 
Atès que la Festa del Renaixement ha arribat a la XX edició i pensem que és oportú fer una reflexió 
amb una mirada profunda en el temps per analitzar com s'ha anat desenvolupant durant tots aquests 
anys amb la finalitat de poder introduir més millores i noves propostes. 
 
Atès que una part de la ciutadania de Tortosa ens ha fet arribar el desig de recuperar o millorar alguns 
aspectes de la Festa del Renaixement. 
 
Atès que la singularitat de la nostra Festa, especialment pel que fa al rigor històric i la importància del 
nostre patrimoni, ha de ser un element diferenciador i de qualitat davant la resta de festes històriques 
que proliferen arreu del país. 
 
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament a adoptar els següents acords: 
 
Primer - Estudiar la possibilitat de lligar cada any la Festa del Renaixement a la restauració i posada en 
valor d'un element patrimonial renaixentista de la nostra ciutat, sigui un objecte, documentació, llibres, 
elements arquitectònics, espais històrics, entre d'altres. 
 
Segon - Estudiar la possibilitat de realitzar actes acadèmics dies abans de la Festa per recuperar 
aspectes de la historia de Tortosa durant l’època del Renaixement, fent pedagogia i posant en valor 
aquell moment del nostre passat que reivindiquem. 
 
Tercer - Estudiar la possibilitat de dedicar cada any la Festa a una temàtica especial, més enllà de les 
activitats habituals, com es va fer en les primeres edicions donant èmfasi i creant un nou fil conductor 
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cada any dedicat a un personatge, una batalla, un episodi històric o una data commemorativa, entre 
d'altres exemples. 
 
Quart - Revisar tots els espais històrics que s'han utilitzat durant els 20 anys de Festa i estudiar la 
possibilitat de recuperar-ne tant centrals i importants com el riu Ebre, artèria principal de la ciutat 
durant el segle XVI, la ronda del Castell de la Suda ,entre d'altres, o crear-ne de nous a partir d'una 
planificació revisada. 
 
Cinquè - Estudiar la possibilitat de donar un nou contingut a la desfilada de la Festa, recuperant i 
posant en valor els personatges histories que existien a la Tortosa del segle XVI i que ens singularitzen 
més enllà dels procuradors, nobles i arxiver com són el rellotger, el veguer, el pesador de la moneda, 
els procuradors d’Alfara i Carles, els Jutges, l’hospitaler, el sastre de la ciutat, els apotecaris, 
l’agranador de la cada de la ciutat, entre molts altres. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Movem Tortosa – 
Entesa, senyor Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidors, des del grup municipal de Movem Tortosa 
presentem aquesta moció en aquest Ple perquè és el primer que fem després de la celebració de la 
Festa del Renaixement el passat mes de juliol.  
 
Una Festa que, com tothom sap, és molt important per a la nostra ciutat, perquè s’ha convertit en un 
dels principals esdeveniments culturals, d’oci, també econòmics de Tortosa durant els últims 20 anys 
i, per tant, una Festa que ha sigut, és i serà –pensem– un èxit, i entre tots i totes hem de posar en 
valor i cuidar-la. 
 
Una Festa que és singular, és diferent a la quantitat de festes històriques que proliferen arreu del 
nostre país. I ho és per molts motius, perquè ja portem més de 20 anys, pel seu rigor històric i també 
per la importància del nostre patrimoni de l’època del Renaixement. 
 
Precisament, com hem celebrat aquests 20 anys i pensem que és una data important per a la Festa, i 
també ens han arribat diferents propostes de ciutadans i ciutadanes, avui el que volíem fer era, 
simplement, posar al damunt de la taula cinc grans, bé, cinc grans no, cinc idees genèriques per 
intentar que es pogués millorar aquesta Festa i posar-les al servei del Govern per si les vol tenir en 
consideració. De fet, els acords que proposem parlen d’estudiar la possibilitat d’aquestes cinc idees 
que tot seguit explicaré. I ho fem, com deia, amb aquesta idea de contribuir a millorar la Festa del 
Renaixement després d’aquests 20 anys perquè també pensem que, com ja és un esdeveniment llarg 
en el temps, cal mirar allò que s’ha fet bé, allò que s’ha fet malament, continuar amb allò que s’està 
fent bé i, en tot cas, innovar i tirar endavant noves propostes. Les cinc idees que proposem són les 
següents: 
 
La primera és intentar que cada any la Festa del Renaixement es vinculi a la recuperació d’algun 
element patrimonial de la ciutat del segle XVI, és a dir, tenim molts elements patrimonials d’aquella 
època, des d’arquitectònics, llibres, documentació, objectes, entre molts d’altres, i pensem que seria 
una bona idea que s’intentés planificar que cada any –en funció, evidentment, també de la 
disponibilitat pressupostària– es pogués fer, encara que fos un petit objecte, alguna restauració 
d’algun element patrimonial del segle XVI. Si això ho fem així i la Festa celebra 20 anys més, doncs, 
podríem dir, no?, d’aquí 20 anys que hauríem rehabilitat 20 elements d’aquella època, i pensem que 
és una idea important per posar en valor el patrimoni que reivindiquem durant aquests dies. 
 
En segon lloc, també el que proposem és estudiar la possibilitat que dies abans de la Festa es puguin 
fer algunes activitats acadèmiques. No tenim la idea de recuperar els col·loquis que van haver al 
principi de la Festa, perquè eren uns col·loquis des d’un punt de vista científic, acadèmic, universitari 
potser massa grans per tot el que es volia fer, però sí que pensem que estaria bé que hi haguessin, bé, 
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una sèrie d’activitats acadèmiques, també posant en valor algun element de la història de Tortosa 
durant el segle XVI i d’aquesta manera que la ciutadania també pogués conèixer aquella història, 
perquè la forma més important de posar en valor i d’estimar la nostra ciutat és coneixent en 
profunditat la seva història. Aquesta seria la segona idea que els hi proposem per incorporar en el si 
de la Festa del Renaixement. 
 
La tercera està relacionada amb la temàtica de la mateixa Festa del Renaixement. En els primers anys 
La Festa, cada edició estava dedicada a una temàtica especial, recreant algun esdeveniment històric. 
Després això va canviar i des de llavors ja no hi ha hagut cap temàtica específica cada any. I nosaltres 
pensem que, per innovar i per donar-li una nova visió i una nova empenta a la nostra Festa del 
Renaixement, cada any es podria dedicar la Festa, a través d’un fil argumental, a algun episodi històric 
que va haver-hi en aquella època, a algun personatge, alguna data commemorativa per posar alguns 
exemples. I d’aquesta manera pensem que això també contribuiria a millorar i a fer millor la nostra 
Festa del Renaixement. 
 
El quart punt que posem a consideració de tots vostès és també la revisió de tots els espais on es 
desenvolupa la Festa, tots els espais històrics on celebrem aquests 4 dies del Renaixement, perquè 
n’hi ha alguns que en aquestes 20 edicions s’han utilitzat i després no, i n’hi ha d’altres que també 
pensem que es podrien utilitzar i, per tant, el que pensem és que caldria fer un repàs de tots aquests 
indrets, aquestes ubicacions que hi ha hagut al llarg dels 20 anys per tornar una miqueta a centrar el 
que és la nostra Festa. I, per exemple, proposem, entre altres, que es podia recuperar el riu Ebre com 
un dels espais de Festa, tenint en compte que el riu era l’artèria econòmica i l’artèria central de la 
ciutat al segle XVI. 
 
I finalment, l’última idea que també proposem avui aquí en aquest Ple és sobre la desfilada. La 
desfilada que va nàixer amb un objectiu i que després s’ha anat transformant. També pensem que, 
més enllà dels diferents grups que vénen a actuar durant la Festa del Renaixement, durant aquells 
dies estaria bé que la millorem en quant al seu contingut. I això, des del nostre punt de vista, vol dir 
que també busquéssim elements de la Tortosa del segle XVI per a que aquell dia desfilessin i que 
només es poguessin veure aquí a Tortosa perquè, per exemple, molts dels grups que vénen a visitar la 
Festa del Renaixement van també a altres indrets. D’aquesta manera, si busquen elements 
diferenciadors i propis, pensem que donaríem un millor contingut al que és la desfilada, que és un dels 
actes centrals. 
 
De fet, ni ha alguns que ja són elements propis, com per exemple tots els procuradors quan ens 
vestim, no?, els regidors, dels procuradors d’aquella època; o també totes les famílies nobles, que són 
unes famílies nobles que representen les famílies nobles d’aquella època; o també darrerament s’ha 
recuperat la figura de l’arxiver. Llavors, nosaltres pensem que hi ha molts més personatges, alguns 
aquí els hem apuntat però n’hi ha moltíssims, com per exemple el rellotger de la ciutat, el veguer, el 
pesador de la moneda, els procuradors d’Alfara i de Carles, els jutges, l’hospitaler, el sastre de la 
ciutat, els apotecaris, l’agranador de la casa de la ciutat, entre molts d’altres. Són personatges reals, 
que tenim documentats, que altres ciutats no tenen en aquella època i pensem que donarien un 
contingut millor a la desfilada del Renaixement i que milloraríem la singularitat de la nostra Festa. 
 
Per tant, posem al servei del Govern aquestes idees, repeteixo, amb l’idea de millorar la Festa del 
Renaixement després dels seus 20 anys. I ho fem ara perquè és el primer Ple després de la Festa i 
també perquè, si el Govern està disposat a tirar-ho endavant, tingui temps per a que a la 21a. festa de 
la Festa del Renaixement puguin ser poc a poc incorporades. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres 
en primer lloc, senyor Jordan, doncs estem d’acord en què la Festa del Renaixement és un dels 
elements de promoció més importants que avui té la ciutat de Tortosa, això és una cosa evident, inclús 
crec jo que, com vostè diu aquí, de les Terres de l’Ebre. Això és gràcies a un patrimoni que tenim, que 
s’està recuperant i que encara és molt més gran el que hi ha que recuperar per enaltir el patrimoni de 
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la ciutat. 
 
És això també gràcies a la col·laboració de milers de tortosins i tortosines, com vostè diu aquí a la 
frase. I també –s’ho deixa, però jo ho afegeixo– a l’organització, a les persones que estan dins de 
l’organització i que possibiliten que la Festa del Renaixement sigui un èxit cada any i, a més, un èxit 
superior a l’any anterior. 
 
Estem i hem celebrat la 20a. Festa del Renaixement i és oportú fer una reflexió. Són molts anys i és 
lògic que reflexionéssim. Però també jo li vull aquí reflexionar o li vull subratllar de que aquesta 
reflexió, jo pel que observo des de fora, ja s’està fent constantment, any rere any. Any rere any la Festa 
està millorant. Això vol que, d’alguna forma, qui organitza, qui dirigeix aquesta Festa, doncs, està 
reflexionant sobre el que sobra, sobre el que falta i sobre el que hi ha que millorar. 
 
Per exemple, vostè parla aquí de posada en valor d’un element patrimonial. D’acord. Jo vull recordar 
que aquestes festes han sigut l’inici o la posada al públic, la posada de la plaça del Rastre per 
exemple, que ha tingut una bona solució arquitectònica, o per exemple es fan actes acadèmics, ja se’n 
fan, no? Altres com el riu Ebre també s’estan utilitzant, es poden utilitzar millor, però jo aquesta 
proposta la veig, en principi, que sobra. Sobra com a tal proposta perquè ja s’està intentant dinamitzar 
des de part de l’equip, des de l’equip de Govern, des de l’Ajuntament la Festa i modernitzar-la i tirar-la 
endavant, no? 
 
És bo que vostès aportin i concretin els elements que estan proposant aquí d’una forma ideològica, 
però seria bo que anessin a l’Ajuntament, on estan i diguessin: escolti, hi ha que fer això, això, això i 
això i d’aquesta forma i tal i qual.  
 
Per tant, nosaltres creiem que la moció en si, doncs, no és acceptable i la votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres, a la CUP Alternativa Ecologista ens sembla una 
proposta de sentit comú i sensata i, per tant, votarem a favor. I creiem, a més, que l’equip de Govern i 
les persones encarregades de dinamitzar la Festa, doncs, s’ho haurien d’agafar com una oportunitat 
per millorar-la i, per tant, atendre-la i escoltar-la. 
 
Afegiríem com a propostes també de gent que ens ha fet arribar la seva opinió, que es troben a faltar 
espectacles al carrer i que es podrien augmentar la presència d’espectacles al carrer sense pagament. 
I una de les coses que més ens han repetit és el concepte del final de Festa que hi ha a les 
Avançades, que s’ha convertit en un gran “botellón” i que ha perdut un poquet el seu sentit 
renaixentista i bé, doncs, una de les propostes que nosaltres faríem també seria reconsiderar aquell 
espai, si s’ha de convertir en un “macrobotellón” o donar continuïtat a la Festa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
en primer lloc, senyor Jordan, dir-li que sempre és benvingut poder debatre mocions com aquesta, ja 
que veiem com se suma a les moltes reivindicacions que des del Partit Socialista hem fet al respecte, 
demanant allò de què se n’ha fet d’aquestes flors, de què se n’ha fet de la Festa i del que era la Festa. 
 
Però nosaltres pensem que, tot i que la seva iniciativa és benvinguda, podríem fins i tot fer un 
monogràfic, un Ple monogràfic sobre la Festa del Renaixement –no ho farem perquè seria llarg, 
segurament massa llarg–, un esdeveniment que ha de ser i és una de les principals eines de promoció 
turística i econòmica de la ciutat, gràcies a la recreació històrica i documental de l’esplendor de la 
ciutat al segle XVI. 
 
Com he dit abans, al Partit Socialista fa temps que reivindiquem un canvi de model d’una Festa que ha 
de reinventar i recuperar –i com bé diu la moció– el vessant històric i cultural de la mateixa. 
 
Com ja deuen saber, nosaltres cada any participem activament en la Festa per tal de no perdre aquest 
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aspecte. L’associació lligada al nostre Partit, La Busca de Tortosa, des de fa anys aposta per la 
recuperació dels personatges de la Festa, com hem fet amb la família Gil de Frederic o amb el mag 
Dalmau que, si em permeten la llicència, segurament devia de ser avantpassat, notable avantpassat 
del regidor aquí present, el senyor Xavier Dalmau. 
 
Així mateix, cada any fem col·loquis sobre temes d’interès de la ciutat, que properament recollirem com 
a recopilatori i, fins i tot, exposicions al volant de la vida, del poder polític i ciutadà al segle XVI, sempre 
d’una manera clara i en defensa de la vessant històrica i cultural de la Festa. 
 
Discrepo, senyor Jordan, del que ha dit de que els col·loquis en el seu moment potser eren grans. 
S’han fet diferents col·loquis al llarg dels anys, però se n’han fet. Col·loquis se n’han fet en aquest Saló 
de Plens, als Reials Col·legis, a la Biblioteca, en diferents modalitats, amb diferents tipus de 
conferenciants, però sempre per tal de fer una reflexió històrica del què es feia a la Tortosa del segle 
XVI. 
 
També hem apostat sempre pels xiquets i xiquetes, recuperant els jocs del segle XVI que, 
malauradament, ara l’organització ha deixat en mans d’una empresa privada del mercat d’època. 
Accions que només volen ajudar a fer gran la Festa i perquè no sabem quin reglament –suposat– o 
quines normes no es volen fer difusió ni promocionar, però nosaltres continuem fent. 
 
Pel que fa a la seva proposta dir-li que, pel que fa al tema del riu com espai de la Festa, en el seu 
moment ja es van fer activitats al riu com regates de muletes, guerres de taronges o fogueres per 
rebre a Felip II tal i com recollien els llibres dels calvaris, però cal dir que és un espai complicat, un 
espai que s’ha de valorar detingudament quin sèrie d’intervencions es fan. 
 
Al respecte de la incorporació de nous personatges a la desfilada, també li he de dir que en el seu 
moment ja es van incorporar el veguer, el botxí i els apotecaris, però la seva permanència moltes 
vegades va en funció del col·lectiu –com els apotecaris– que volien portar o volien dur a terme, per 
tant, el que hem de fer aquí i reivindicar en gran mesura és incrementar la participació ciutadana, 
incrementar els col·lectius –en aquest sentit, els apotecaris i diversos col·lectius– per tal que tornin a 
participar en la Festa. 
 
Finalment, pel que fa a temàtiques o fils conductors, hem defensat moltes vegades que s’han deixat 
passar, al nostre entendre, en moltes edicions esdeveniments o efemèrides que haguessin donat un 
punt de qualitat i rigor a la Festa, un exemple és aquest any,  ho hem dit molt clar: 500 anys de la mort 
de Ferran d’Aragó o, com tothom sabem, 500 anys del naixement de la mística Teresa de Jesús, a qui 
únicament va fer referència el Cor Flumine –a qui des d’aquí públicament vull agrair– a una peça 
cantada a la missa. 
 
Per aquest motiu, i com no pot ser d’altra manera, votarem a favor de la moció recordant, com ja hem 
dit, la tasca de tothom voluntària per tirar la Festa endavant i que la Festa és de tots i totes i cal sumar, 
cal vestir-se d’època i participar activament i portar cadascú el granet de sorra, des de l’organització 
de la Festa fins a la persona particular que, tot i la calor que fa, surt de casa vestit d’època per tal de 
fer allò que hem dit moltes vegades: que la Festa del Renaixement és la Festa que fem els tortosins 
per als nostres visitants com a eina de promoció econòmica.  Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, abans de passar la paraula al 
senyor Monclús, si em permet, saben que no intervinc en aquest apartat però, donat l’esment que ha 
fet el senyor Roig, a l’interès que tindria a fer un Ple monogràfic sobre això, altres ocasions ho ha dit, 
un interès de fer un Ple monogràfic sobre el tema econòmic, interès sobre fer un Ple monogràfic, jo 
tinc l’interès de fer un Ple monogràfic sobre el que vostè vulgui. Si vostè vol fer un Ple monogràfic 
sobre el Renaixement, jo estic encantat. I si no troba regidors que li signen als grups de l’oposició, ja li 
ofereixo jo la signatura dels regidors de l’equip de Govern i, per tant, vindrem preparats, documentats i 
analitzaríem què es feia, què es fa, què s’ha deixat de fer, què s’ha afegit a la Festa del Renaixement, 
quant costava, quant es gastaven uns, quant es gasten els altres per a que, amb la màxima 



                                   

 
-  Pàg. 55 / 85 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

transparència, ho poguéssim valorar. 
 
Per tant, respecte al Ple monogràfic de la Festa del Renaixement, jo estaria encantar d’intervenir, ja li 
he dit que el faria jo personalment. Per tant, si no té prou regidors, no es preocupi que jo li ofereixo els 
del meu grup. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Penso que tots els grups que estem aquí estem d’acord en 
que avui per avui la Festa del Renaixement  és l’esdeveniment turístic més important o de més 
rellevància de la nostra ciutat, de Tortosa. I el grup del senyor Jordan presenta una moció per a que 
s’estudiïn introduir millores a la Festa del Renaixement. 
 
Al nostre grup ens agradat més que aportessin propostes de millores concretes. Ha dit coses 
genèriques –ja em sembla bé–, però coses més concretes, un poc més treballades, més estudiades, 
més pressupostades, si més no, aproximadament i, per tant, com això no ho hem vist, el nostre vot 
serà desfavorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció 
tampoc comptarà amb el nostre suport per diferents motius. 
 
Primer, el que voldria dir és que aquesta és una Festa que com tots han recordat, ha reiterat, és una 
Festa que gaudeix d’un important prestigi, que creix cada any, i això es deu a un treball constant d’un 
equip encapçalat pel regidor que al llarg de l’any treballa per a que la Festa creixi i tingui un impacte a 
la nostra ciutat. 
 
Avui, amb un pressupost molt inferior que el que tenia la Festa abans que aquest equip de Govern 
entrés a l’Ajuntament, aquesta Festa està tenint cada vegada més repercussió fora del nostre municipi 
i fora del nostre país. 
 
Pel que fa al que ens comenta, creiem que en cap cas la Festa cal dedicar-la exclusivament a cap 
personatge concret. Que sí que alguns personatges, com han comentat també vostès, s’han introduït 
per alguns dels elements o alguns dels motius de la pròpia Festa. 
 
D’altra banda, pel que fa als espais es determina en funció de cada moment, d’acord amb la situació 
de la ciutat. S’han fet actes al riu, se’n seguiran fent, s’han fet actes al passeig de Ronda, al Camp de 
la Torreta –segurament se’n seguiran fent, d’acord amb el que succeeixi cada d’any i la planificació de 
cada any– i s’han obert també espais nous on no pensàvem mai que es poguessin arribar a fer 
determinats espectacles, o també en el cas de l’obertura per exemple aquest any de la plaça Mossèn 
Sol o del costat de la muralla, un lloc nou, per tal de poder situar espais de la Festa. 
 
L’equip de la Festa, com li he dit, cada any determina on es fan les diferents activitats i estan oberts 
als suggeriments que es puguin presentar. Com he dit també, existeixen unes comissions on es poden 
presentar aquests suggeriments i parlar-ho amb el regidor pertinent. 
 
Agraïm el reconeixement que han fet de la Festa, que any rere any creix, que té aquesta repercussió 
fora del nostre municipi i que té aquest impacte també en la nostra ciutat. I ens disposem a disposició 
també que en comissió es pugui continuar parlant al respecte. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair 
el vot favorable del..... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, senyor Jordan. El senyor Jordan contesta i si hi ha 
alguna intervenció d’algun portaveu ho farà després del senyor Jordan. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Agrair el vot favorable del regidor de la CUP i del Partit 
Socialista perquè han entès el que realment era la moció, que era una moció positiva, constructiva, de 
posada al servei d’aquests regidors i d’aquest Ajuntament de tota una sèrie d’idees per millorar la 
Festa del Renaixement. 
 
Crec que és evident, crec que en cap moment hem qüestionat que la Festa del Renaixement sigui 
“algo” negatiu, tot al contrari, hem dit que és un èxit. I el que hem dit és que després d’aquests 20 
anys el que pensem és que calen elements de millora i renovació, com tot en la vida, tenint una visió 
més àmplia. 
 
En relació a les paraules del portaveu del Partit Popular, que diu que aquí no ho hauríem de portar, 
que ho hauríem de portar en comissió, suposo que el senyor Dalmau ho diu perquè com vostè mai 
porta cap moció se li deu fer difícil, però nosaltres som un grup municipal que hem decidit portar-ho 
aquí perquè tenim tot el dret, perquè representem a més de 2000 tortosins i tortosines i perquè volem 
que tots els grups municipals, com Esquerra Republicana, diguin davant de tota la nostra ciutat per 
què voten a favor o per què voten en contra, al igual que ha fet l’equip de Convergència i Unió. 
 
Hem portat a terme cinc idees generals que a la vegada són concretes, senyor Monclús, són concretes 
perquè li torno a dir per si no les ha sentit bé. Una és vincular que cada any la Festa del Renaixement 
estigui relaciona amb la recuperació d’un element patrimonial de l’època del Renaixement, vostè 
entendrà que no posarem aquí quin element cada any s’ha de restaurar. Això és una idea concreta, 
vostè diu que no és concreta, els tortosins i tortosines ho estan escoltant, jo penso que ja ells veuran 
si és concreta o no. 
 
Segona idea: realitzar actes acadèmics relacionats amb la història de Tortosa durant l’època del 
Renaixement dies abans de la Festa. És una idea concreta i jo no posaré aquí –perquè no és el lloc ni 
el moment– quins són els actes acadèmics que s’han de fer cada any, estem parlant d’unes idees 
generals per millorar la Festa. 
 
Tercera idea: dedicar cada any la Festa a una temàtica específica, com una commemoració d’alguna 
batalla, d’algun episodi, d’algun personatge. Això és una idea concreta, no posarem tampoc cada any 
què s’ha de fer. Simplement, aquesta idea que posem al servei del Govern i al servei de tots els 
regidors i que, en aquest cas, Esquerra Republicana i Convergència i Unió rebutgen. 
 
En relació als espais històrics i als espais que s’han ocupat per part de la Festa també estem dient, de 
manera concreta, que cal fer-ne una revisió, inclús en proposem alguns que cal recuperar, com és el 
riu Ebre.  
 
I, finalment, també parlem de manera molt concreta de que cal millorar la desfilada a través de donar-
li un nou contingut en la recuperació de personatges històrics de la Tortosa del segle XVI, n’hi ha 
alguns exemples, però aquí porto més de 55 personatges històrics –no em posaré a llegir-los perquè 
avorrirem als tortosins i els avorrirem a vostès–.  
 
Per tant, lamento que el senyor Monclús i Esquerra Republicana, una vegada més, es posicioni al 
costat del Govern i rebutgi aquesta proposta. 
 
I en relació a l’equip de Govern, vostès avui han perdut, una altra vegada, una oportunitat de fer allò 
que predicaven, que van dir que vostès governarien –desprès d’aquella majoria absoluta que van 
gaudir– escoltant a tothom i tenint en compte les idees de tothom. I avui, aquest grup municipal ha 
portat unes idees sensates, de sentit comú, que ens ha fet arribar moltíssima gent i que tots els 
tortosins i tortosines estic convençut que les estan compartint i que ho senten així, i vostès 
simplement –estic també jo convençut– perquè les proposem des del nostre grup municipal, les 
rebutgen. I, per tant, vostès avui tornen a perdre una oportunitat de construir, de facilitar que la ciutat 
la féssim entre tots i, per tant, que idees com les que avui nosaltres presentem puguin ser estudiades, 
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perquè nosaltres demanàvem “estudiades” i vostès, pel que sembla, no les volen estudiar. 
 
Per tant, lamento que sigui aquesta la decisió de l’equip de Govern, amb el suport inequívoc 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. I, en tot cas, el que espero és que igualment, des de 
l’organització de la Festa del Renaixement, es puguin tenir en compte, directa o indirectament, i entre 
tots podem fer que la Festa del Renaixement continuï essent una gran Festa i que després d’aquests 
20 anys sigui una Festa encara millor del que ha sigut i el que és fins ara. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Abans de donar la paraula, senyor Jordan, 
només per a que no perdi el sentit de l’orientació, li vull recordar que l’anterior mandat el 40% de les 
propostes presentades pel seu grup municipal –Iniciativa per Catalunya– van ser aprovades, el 40%. 
 
Li vull recordar que quan un servidor va estar a l’oposició i Iniciativa la Govern –essent vostè càrrec de 
confiança– 0% de les propostes de Convergència i Unió van ser aprovades. 0% versus 40%. I els del 
0% ens vénen a donar lliçons. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: No, senyor alcalde, només era la referència que vostè ha fet. Jo 
m’he referit i he volgut fer, si em permeten, una petita broma de dir: segurament en podrien parlar 
molt perquè tothom ens estimem molt la Festa i podríem arribar a fer un Ple monogràfic sobre el tema. 
Res més lluny de la meva voluntat, per tant, entenia que era per donar magnificència perquè el tema, 
per a mi i per al nostre grup, s’ho mereixeria en el sentit de la importància que té per a Tortosa la 
Festa.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde miri, vostès a les últimes eleccions va 
perdre més de 2000 vots, va perdre la majoria absoluta i ho va perdre, al meu entendre, per la seva 
actitud i la seva manera arrogant, amb tots els respectes, de governar. 
 
I aquest argument que m’acaba de dir –que ara li contestaré– el va utilitzar i no li va servir de res, 
perquè va perdre més de 2000 vots. Jo penso que els tortosins li van enviar un missatge important, un 
missatge important que li estava dient que governés escoltant a tothom. I a la persona que li parla 
crec que també li van dir que l’escoltés una mica més perquè els resultats de la llista de la qual jo 
formava part, vaig tenir –o vam tenir– van ser importants. 
 
Per tant, vostè pot fer el que vulgui, pot continuar com sempre, allà vostè. Jo no em cansaré de 
presentar mocions en positiu i ho faré aquí per a que tota Tortosa se’n doni compte que tenim un 
alcalde i un equip de Govern, amb Esquerra Republicana de Catalunya que està..., que és evident que 
els hi fa seguidisme amb absolutament tot, que no escolten propostes de millora de la ciutat. Per tant, 
si vostè vol continuar repetint l’argument, repeteixi, però jo li recordo que a les eleccions li van llençar 
un missatge que penso –i li dic sincerament– que hauria de reflexionar. 
 
En segon lloc, de les mocions que vostès en el passat mandat ens van aprovar, n’hi ha només 2 
relacionades amb temes concrets de Tortosa. No analitzi la quantitat, analitzi la qualitat perquè són 
coses diferents. Les mocions que vostès ens van aprovar, bàsicament eren mocions que el seu grup 
polític –Convergència i Unió– estava totalment d’acord, com no podia ser de cap altra manera, perquè 
eren temes nacionals com, per exemple, la defensa del català; com, per exemple, rebutjar la LOMCE; 
com, per exemple, la defensa del dret a decidir, etc., etc., temes que, evidentment, només hagués 
faltat que vostè vostès en contra, perquè eren temes..., home, si vostè vota en contra de mocions que 
el seu partit a nivell català està d’acord, ja hagués sigut el màxim i, per tant, entendràs que és normal 
que vostè vostès aquestes mocions, a l’igual que jo voto a mocions que els nostres partits a nivell 
nacional estan d’acord, això és evident. Però les mocions relacionades amb Tortosa, que són les més 
importants perquè estem a l’Ajuntament de Tortosa, vostès només ens en van aprovar 2, no ens en 
van aprovar cap més.  
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Vostè diu que en la època en què vostè estava a l’oposició no li van aprovar. Jo des d’aquí ja li vaig dir 
que si és així –perquè jo no estic al cas de tot el que va passar– mal fet, mal fet. I que com està mal 
fet, no vol dir que ara vostè, penso jo, actuï igual.  
 
Per tant, tornant al principi, li demano que faci un canvi d’actitud i que allò que sigui bo per a Tortosa i 
que el nostre grup municipal aporti a aquest Ple, ho aprovi, independentment de si ho hem presentat 
nosaltres, si ho ha presentat el Partit Popular, la CUP, el Partit Socialista, Esquerra Republicana, 
perquè és el que ens hauria de guia a tots. 
 
Per tant, penso que ja m’he explicat i li reclamo aquest canvi d’actitud que, com li he dit al principi, els 
tortosins i tortosines també li van expressar en les últimes eleccions municipals, des del meu punt de 
vista. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Si em continua interpel·lant , acabarà vostè 
el debat, però jo tindré que contestar. 
 
Respecte a la qualitat de les seves mocions, l’ha de valorar vostè la qualitat, jo no l’he de valorar. Si 
vostè les presenta i diu “i només em vota les que són de qualitat bona o de qualitat dolenta”. Si les 
presenta, són de la qualitat que són, jo no hi entro en això. 
 
I respecte als resultats electorals, senyor Jordan, li vull recordar, per si no té memòria, que aquest 
alcalde que vostè tant critica va guanyar a tots els col·legis electorals menys a Campredó, a tots els 
col·legis electorals. I, per tant, home, vostè diu “jo represento no sé quants de tortosins”, doncs jo en 
represento més del doble i això no significa res. Jo estic satisfet amb els resultats electorals que he 
tingut sempre, inclús quan no vaig governar, i vostè estarà satisfet amb els resultats que ha tingut ara.  
 
Vostè acabarà la seva carrera política, jo acabaré la carrera meva política i algun dia en alguna tertúlia 
ens trobarem i valorarem els resultats electorals d’uns i els resultats electorals de altres. Però, avui 
per avui, el mateix respecte que vostè demana per a la seva representació, jo li demano de forma 
doblada, senyor Jordan, doblada. 
 
I, en tot cas, quan hagi tingut els resultats que hagi tingut, doncs, vindrà i lluirà uns resultats o els 
altres. A vostè li haurà agradat més o li haurà agradat menys, però els resultats són els que són. Ho 
van ser al 2007, ho van ser al 2011 i ho han estat al 2015. 
 
I respecte al tema de les mocions, doncs jo continuaré dient el mateix. Vostès poden intentar 
transmetre el que poden intentar transmetre. Les que entenem, no al seu criteri sinó al nostre criteri, 
com vostè ha dit que es poden votar, es poden votar. Aquesta, doncs, nosaltres hem decidit que no la 
votem, Esquerra Republicana ha decidit que no la vota, el Partit Popular ha decidit que no la vota. No 
és un 11 a 9 això, eh. Però, en tot cas, té la paraula per concloure el debat. 
 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, li torno a dir, la qualitat i la quantitat, crec 
que vostè m’ha entès perfectament, els tortosins m’han entès perfectament, i una cosa són les 
mocions genèriques que els partits seu i meu estan d’acord a nivell nacional, i l’altra són les mocions, 
les propostes sobre Tortosa ciutat.  
 
I sobre Tortosa ciutat vostè no va aprovar pràcticament cap de les mocions que jo mateix vaig 
presentar en el mandat passat, és així, és així encara que digui que no, i si vol ja farem un repàs de 
totes. 
 
Per tant, a partir d’aquí és evident que jo, quan vostè diu que n’aprovava tantes, li he de recordar que 
les que aprovava eren genèriques i no les relacionades amb Tortosa, que són –i penso que al de la 
majoria dels tortosins– les més importants, perquè estem a l’Ajuntament de Tortosa. 
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En segon lloc, en quant a les eleccions jo li reconec que va guanyar les eleccions, és evidentíssim que 
va guanyar les eleccions. Però al mateix temps, jo també li recordo que va perdre més de 2000 vots. I 
jo li dic, li dic que, al perdre més de 2000 vots i al configurar-se aquest Ajuntament de la manera en 
què s’ha configurat, el missatge que li van llençar molts tortosins és que escoltés més als diferents 
grups. I el grup que jo represento és un dels que també més ha crescut, això també és evident, per 
tant, jo també li reclamo que ens escolti. Després vostè pot fer el que vulgui i pot votar a favor o en 
contra, però jo avui li torno a dir. 
 
I simplement això, no m’interessa la lluita d’ego d’uns i els altres. Nosaltres continuarem proposant 
mocions relacionades amb Tortosa i espero que alguna, alguna, l’aprovin perquè del que va de 
mandat, de moment, no n’han aprovat cap, i és la tercera que presentem. 
 
Però ja farem, ja farem, ja farem tot un debat i ja les portarem i quan s’acabi el mandat –i potser 
d’aquí uns anys fent algun cafè– en parlarem dels errors i dels encerts, tant de vostè com de jo 
mateix. Moltes gràcies. 
 

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

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde diu: Passem a la 18a., que jo crec que ara haurà quedat en la 16a., si no 
m’equivoco, senyor secretari. 
 
 
 
16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER MILLORAR 
L’ESPAI URBÀ DE LA CIUTAT MITJANÇANT UNA PLANTADA DE 400 ARBRES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
 
“ El grup municipal d'ERC Tortosa portàvem al programa electoral en que ens vam presentar a les 
eleccions municipals del 2015 múltiples propostes des del punt de vista de la millora de l’espai urbà i 
del medi ambient. 
 
Moltes d’aquestes iniciatives sorgien de la necessitat percebuda i expressada per molts ciutadans i 
ciutadanes dient-nos que cal fer dels carrers i places de la nostra , ciutat un espai més amable. 
Aquestes demandes s'han seguit expressant durant el passat estiu, especialment en els moments 
d'onades de calor. que converteixen algunes de les nostres places dures en autèntics forns.  
 
Una manera econòmica, ecològica i duradora d'aconseguir millorar l’espai comunitari és mitjançant 
l’augment d'arbres autòctons i altres adaptats a l’entorn urbà en els nostres carrers. 
 
De tots és sabuda que una bona integració de la vegetació a la ciutat permet gaudir de més ombres a 
l’estiu, millorar la qualitat de l'aire, afavorir la biodiversitat de la ciutat i baixar els nivells de 
contaminació atmosfèrica i sonora. 
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Sabem que des de l’any 2009 està en marxa l’Agenda 21 de la ciutat. En aquell extens projecte 
comptava amb diversos documents que descrivien les àrees verdes urbanes així com orientaven un 
seguit d'accions per millorar el conjunt ecològic, ambiental, paisatgístic i urbà de la ciutat. 
 
Partint de la necessitat de recuperar el document, actualitzar-lo als canvis que s'hagin pogut produir 
en la pròpia ciutat, i prioritzar un conjunt de polítiques ambientals que es proposin, creiem que seria 
convenient iniciar-nos amb una acció bianual i bàsica com és la plantada durant els períodes de tardor 
de 400 arbres. 
 
ACORDS 
 
Primer - Es plantin 400 arbres a la ciutat. Els primers 200 durant els mesos d'octubre i novembre de 
2015 i els altres 200 durant els mateixos mesos del 2016. Combinant les espècies autòctones amb 
altres adaptades a l’entorn urbà. 
 
Segon - S'impulsin accions de reg de suport durant l’estiu que assegurin l’arrelament la viabilitat de la 
platada així com de la resta d’arbres del municipi. 
 
Tercer - S'intensifiqui la substitució d'arbres al·lòctons del bosc de ribera i es replantin els espais buits 
amb arbres típics d’aquest territori.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, senyor Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya portàvem al programa electoral amb el que 
ens vam presentar a les eleccions municipals passades del 2015 moltes propostes des del punt de 
vista de millorar l’espai urbà i el medi ambient. 
 
Moltes d’aquestes iniciatives sorgien de la necessitat percebuda i expressada per molts ciutadans i 
ciutadanes que ens deien que cal fer dels carrers i places de la nostra ciutat un espai que fos més 
amable. 
 
Aquestes demandes s’han seguit expressant durant el passat estiu, especialment en aquests 
moments de que l’estiu i la calor ha sigut tan llarga i que han convertit algunes de les nostres places 
dures en autèntics forns. 
 
Una manera econòmica, ecològica i duradora d’aconseguir millorar l’espai comunitari és mitjançant 
augmentar els arbres autòctons i altres adaptats a l’entorn urbà en els nostres carrers. De tots és 
sabuda que una bona integració de la vegetació a la ciutat permet gaudir de més ombres a l’estiu, 
millorar la qualitat de l'aire, afavorir la biodiversitat de la ciutat i baixar els nivells de contaminació 
atmosfèrica i sonora. 
 
Sabem que des de l’any 2009 està en marxa l’Agenda 21 de la nostra ciutat, i en aquell extens 
projecte comptava amb diversos documents que descrivien les àrees verdes urbanes, així com també 
orientaven un seguit d'accions per millorar el conjunt ecològic, ambiental, paisatgístic i urbà de la 
ciutat. 
 
Partint de la necessitat de recuperar el document actualitzar-lo als canvis que s'hagin pogut produir en 
la pròpia ciutat i prioritzar un conjunt de polítiques ambientals que es proposen, creiem que seria 
convenient iniciar-nos amb una acció bianual i bàsica com és la plantada durant els períodes de 
tardor, clar, de 400 arbres. És per això que presentem en aquest plenari que es votin aquests acords: 
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Primer: Que es plantin 400 arbres a la ciutat. Els primers 200 durant els mesos d'octubre i novembre i 
desembre de 2015 i els altres 200 durant els mateixos mesos del 2016, combinant les espècies 
autòctones amb altres que estan adaptades a l’entorn urbà. 
 
I segon: que s’impulsin accions de reg de suport durant l’estiu que assegurin l’arrelament i la viabilitat 
de la platada, així com la resta d’arbres del municipi. 
 
I tercer: que s'intensifiqui la substitució d'arbres al·lòctons del bosc de ribera i es replantin els espais 
buits amb arbres típics d’aquest territori. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, 
bé, nosaltres també estem per una gestió eficaç i eficient de l’arbrat de la ciutat com un instrument 
per a la millora de l’espai urbà i del medi ambient. Ara bé, creiem que no tot es resolt plantant 200 
arbres cada any, 400 bianualment, No, amb això no es resolt el problema que té o pot tenir l’arbrat 
d’una ciutat. 
 
Cal anar més enllà, eh. Caldria una política d’arboricultura ornamental pròpiament dita. Una política 
especialment dissenyada per tractar l’arbrat, i entenem com arbrat els arbres, els arbust, tot això que 
estan plantats en un parc, els parcs, jardins i passeigs  
 
És necessari que l’arbrat ornamental no hereti, per exemple, en el seu tractament tècniques aplicables 
als arbres fruiters, que s’aplica molt sovint en el que, per exemple, podem esmentar com la poda. O 
plantar-los, malgrat que es faran grans, en petits espais no adequats per a arbres ornamentals o per a 
arbusts grans –parlo, per exemple, d’un escocell d’un metre quadrat de dimensió i, per exemple, a 2 
metres de separació de la façana dels edificis–. En aquesta situació, en quant creixen un poquet ja 
molesten i, en molts casos, són objecte de tala, i en altres casos estan terçats, escapçats, 
“descoptats”, etc. I així, amb aquestes pràctiques perden la salut, perden el port natural, perden la 
bellesa i caldria afegir la pèrdua de la seva dignitat com a éssers vius. 
 
A part de plantar nous arbres, hi ha que protegir integralment l’arbrat ubicat en totes les zones 
públiques i urbanes, així com en determinats casos –i això és més important del que pareix a la nostra 
ciutat– així com en zones privades, en propietats privades. I hi ha que protegir l’arbrat en zones 
públiques i, insisteixo, en zones privades, que de vegades es fan tales que no procedeixen, per a que 
els arbres actuïn beneficiosament sobre el medi urbà, com diu la moció, suavitzen les temperatures, 
afavoreixen la humitat relativa, fixen i absorbeixen la pols i els gasos contaminants, amorteixen la 
contaminació acústica, alliberen oxigen, filtren les radiacions, redueixen els microorganismes 
patògens de l’aire, etc., etc., etc., per tant, la seva presència resulta imprescindible per aconseguir una 
millor qualitat ambiental. 
 
Cal fer la plantada que vostè proposa, senyor Monclús, inclús unida a algun acte incentivador del fet 
propi de la plantada. Però també potser cal elaborar, tal i com dèiem al principi de la nostra 
intervenció, una política d’arboricultura ornamental plasmada, integrada, regulada per una ordenança 
per a la protecció de l’arbrat. 
 
Per tant, per tot el que he dit, el nostre plantejament és favorable a la moció. 

 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista també donarà suport a la 
moció, sembla una proposta interessant, però voldríem fer alguns matisos.  
 
Un d’ells ja ho hem comentat abans, que els arbres que es planten que siguin autòctons, perquè sí 
que és cert que, per exemple, el pi o les moreres, doncs, poden destrossar l’asfalt o les places on es 
plantin; però hi ha d’altres com, per exemple, la carrasca  –que és autòctona– i altres espècies que 
creixen cap a baix i no deterioren el territori i segur que són més barates que altres. 
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Per altra banda, ja que tenen influència en l’equip de Govern, els animem a que la proposta que 
comentàvem de fer les places d’aquesta ciutat més habitables i més per habitar per la gent que hi viu 
a prop, en la construcció en la que els arbres es planten també en les places i que no es converteixin 
en els “forts”, com ha esmentat vostè i, a més, si és possible que s’acompanyin de bancs, que és una 
cosa que abans existia en les places per a que la gent es pugui seure i xerrar prop de casa, o per a que 
la gent que té dificultat de mobilitat pugui baixar a pegar una volteta i descansar, doncs, ja que vostès 
tenen influència, l’animem a que exerceixin aquesta influència en les places que es dissenyin en el 
futur a la ciutat. 
 
Per altra banda, també ens agradaria remarcar que a Tortosa de vegades tenim només el concepte del 
que és Tortosa ciutat, però que Tortosa té els seus pobles -cinc– i, a més, tota una massa forestal – 
que són 3000 hectàrees– i que en aquest moment estan absolutament abandonades i algun dia ens 
donaran un disgust en forma d’incendi perquè no hi ha cap manteniment d’aquesta massa forestal. 
També li demanem que exerceixi aquesta influència que té en l’equip de Govern per a que es facin 
actuacions. En aquest sentit, com a CUP Alternativa Ecologista, anunciem que al proper Ple portarem 
una moció per a que es facin actuacions en la massa forestal que tenim per prevenir els incendis i 
també per a que la biomassa s’utilitzi com una font d’energia. 
 
Per últim, ja en qüestions més tècniques, hem consultat a altres llocs en els que s’ha procedit a fer 
una replantació d’aquesta envergadura, suposo que ja es tindrà en compte, però ens agradaria que 
constés que, tan a nivell del cost energètic, parlant de l’aigua que els arbres necessiten per créixer es 
tingui en compte, perquè és una cosa que a lo millor, en un principi, no es valora. I també, aquelles 
espècie que provoquen al·lèrgies a la població, doncs, que es tinguin en compte. 
 
I per l’experiència d’altres municipis, si es fa una consulta a algun enginyer tècnic agrícola –o si 
l’Ajuntament ja el disposa– estaria bé per evitar els fracassos que en altres municipis hi ha hagut.  
 
I com a CUP Alternativa Ecologista votarem a favor de la proposta i agrairíem que s’escoltin les nostres 
propostes. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Monclús, em penso que seran 399. 399. Nosaltres ja en campanya electoral vam 
plantar una carrasca, com molt bé ha dit el senyor Rodríguez, a la rambla Catalunya. Una carrasca que 
vam pagar nosaltres i, per tant, estalviarem uns diners a l’erari públic. 
 
Suposem que quan el seu grup s’ha atrevit –i ho dic així: s’ha atrevit– a presentar aquesta moció és 
perquè els socis seus de Govern hi donaran suport, perquè sinó no crec que ho fessin. 
 
Una vegada més veurem com el Govern de Convergència fa les coses per l’aritmètica, diguéssim, dels 
resultats i no per convenciment, perquè sinó  voldria recordar que el nostre partit va presentar una 
moció en aquesta línia al 2013 per evitar la tala indiscriminada i va ser rebutjada per la seva majoria 
de Convergència i Unió. 
 
Ara compten, evidentment, amb el seu pacte o acord de governabilitat i així sumaran i s’aprovarà 
aquesta moció de proposar plantar 400 arbres. Però el que ens preguntem és quin és el cost de 
plantar aquests arbres? Amb quins criteris es farà? Recordem que el Govern de CiU va tapar i anul·lar 
molts i nombrosos escocells que ara resten inutilitzats; els obriran?,  els habilitaran de nou?, a càrrec 
de qui? 
 
Vostè abans ha dit que..., a la moció de Movem Tortosa, que era una moció poc treballada i que no 
calculava bé els costos i tal. Doncs, una mica veiem el mateix, es fa palès que hi ha contradiccions en 
el seu argumentari. Per tant, tenim els nostres dubtes. 
 
Voldria recordar que el PSC ha reivindicat aquesta demanda en moltes ocasions, amb escrits, 
campanyes, mocions com la que vam presentar en la que defensàvem que els ciutadans tenien dret a 
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decidir i prendre part activa en les decisions que afecten al medi natural i al seu espai públic. Per tot 
això demanàvem, a més a més de l’aturada immediata de la tala indiscriminada d’arbres, la posada 
en marxa d’un consell de participació de l’espai públic per debatre aquests temes. 
 
En moltes ocasions hem demanat una planificació, un pla de manteniment de l’espai públic en totes 
les seves vessants, que entendríem que aquesta mesura hauria d’estar aquí, hauria d’estar aquí dins 
no així com un bolet. Si ens haguessin fet cas en aquell moment, potser ara ens haguéssim estalviat 
alguns diners i no estaríem parlant ara de plantar 400 arbres, damunt de que se n’han arrencat tants. 
 
En qualsevol cas, la iniciativa és ben rebuda. Insisteixo, que poc, poc treballada, al nostre entendre i, 
insisteixo, que demostra, una vegada més, que el Govern  municipal va a remolc de propostes nostres, 
s’ha vist molt clar: plataforma elevadora del cementiri, algunes fonts que posarà en marxa, com altres 
coses que hem proposat, aquí s’han tombat les mocions i després s’ha fet. 
 
Però bé, benvinguda sigui la iniciativa i en el nostre cas seria absolutament contradictori que no 
estiguéssim a favor, tot i els dubtes que ens genera, evidentment no podem votar en contra i votarem 
a favor, esperant que es compleixi i que realment els primers 199 arbres es plantin. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és una moció, des 
del nostre punt de vista, positiva el fet de que demanéssim que es plantin 400 plantes en aquests 
propers anys i, per tant, votarem favorablement, com no pot ser de cap altra manera. 
 
El que passa és que, ja li ha dit una mica ara el senyor Roig, que vostè cau en contradiccions a nivell 
d’arguments, perquè fa un moment m’estava dient a mi que la nostra moció –que estava molt ben 
detallada, aquelles cinc idees generals sobre la Festa del Renaixement, que li he repetit– no era 
concreta. I clar, la seva moció, de concreta tampoc ho és molt, perquè plantaran arbres als pobles? , 
perquè a l’acord només parlen de la ciutat. Plantaran arbres a Vinallop, als Reguers, a les tres EMD’s? 
És una qüestió que aquí, de manera concreta, no està. 
 
A quins llocs els plantaran? A quines avingudes? Quins tipus d’arbres seran? I, sobretot, quin cost, 
quin pressupost tindrà això? Això no està aquí detallat.  
 
Tot i que no està detallat, i tot i que no està concretat com hauria d’estar, entenem que vostès ho han 
pactat amb el Govern i, independentment d’això, entenem que és una mesura positiva per a la ciutat, i 
a diferència del que vostès fan, que és votar en contra de propostes, al nostre entendre, positives per 
a Tortosa, nosaltres el que farem serà votar favorablement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció, 
evidentment, comptarà, com ja esperen, amb el nostre suport. 
 
Ja el nou contracte de jardineria ha previst plantar aquests arbres a la nostra ciutat. A la nostra ciutat, 
entenent –perquè alguns veig que no ho tenen clar– aquells llocs on tenim competència, que és el 
nucli de Tortosa i als pobles de Vinallop i dels Reguers. Fica “ciutat de Tortosa”. Ciutat de Tortosa és 
tota la ciutat –li demano que no m’interpel·li mentre estic parlant, igual que jo no ho he fet amb vostè, 
senyor Jordan, quan estava parlant–. Per tant, ciutat de Tortosa. I dintre de la ciutat de Tortosa, 
aquells llocs on es té competències, que és Tortosa, Reguers i Vinallop, perquè les EMD’s de Bítem, de 
Campredó i de Jesús tenen les seves pròpies competències i plantaran aquells arbres que creguin 
convenients els seus propis regidors i alcaldes. 
 
Per tant, com he dit comptarà amb el nostre suport. Tot i això, voldria fer dos referències a comentaris 
que han fet portaveus que m’han precedit. 
 
Senyor Rodríguez, de nou torna a dir falsedats en aquest plenari respecte les accions que està fent 
aquest Govern i que s’han fet anteriorment per aquest Govern –i segurament, per altres governs– en 
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llocs forestals en el nostre àmbit de competències i, per tant, ens posem a la seva disposició per a que 
no torni a passar això. Pregunti’ns el que vulgui en comissió i li explicarem aquelles actuacions que 
s’estan fent. Però no digui que està tot abandonat i que no estem fent res de res, perquè això és 
absolutament fals. 
 
I pel que fa al senyor Roig, no té res a veure tala amb plantar i, per tant, no té res a veure. I vostès 
parlàvem de que s’ha fet una tala indiscriminada, cosa que no ser certa en el seu moment ni segueix 
essent certa ara, perquè el que es va fer en el seu moment va ser tallar aquells arbres que estaven 
malalts, que estaven morts o que suposaven algun problema en concret i, si vol, ens demana 
exactament aquell arbre en concret i li explicarem el per què es va tallar. No teníem cap intenció, 
aquest Govern, cap dels regidors que estàvem a l’anterior mandat, de dedicar-nos a tallar arbres 
perquè sí, perquè altra feina tenim. Per tant, el que es tracta aquí és de plantar nous arbres, tal i com 
recull el contracte de jardineria, com vostè ja sap o li acabem d’explicar. 
 
Per tant, comptarà amb el nostre suport aquesta iniciativa que es formula, sí, de forma positiva i 
també pensant en la ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya vol agrair el 
posicionament i les aportacions que fan els grups municipals. I potser fer-li la precisió al senyor Enric 
Roig que seran 400 + 1, no 399. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Per al·lusions. M’agradaria que m’expliquessin, els 
últims cinc anys, les hectàrees en les que s’ha actuat. Que m’expliqués a mi i també a la ciutat de 
Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, jo entenc que vostè és novençà i, per tant, 
ha d’acabar d’adaptar-se a la dinàmica. Si vol fer preguntes al Govern té dos possibilitats: o fer-les en 
comissió o fer-les a la sessió plenària a l’apartat de precs i preguntes, i llavors li contestarem. 
 
A un debat que no té res a veure, d’una moció que damunt presenta un grup de l’oposició, no 
correspon que faci preguntes. Jo fins ara les he contestat totes i les contestaré totes.  
 
Per tant, utilitzi els llocs que el Reglament orgànic municipal preveu i, de totes formes, com que vostè 
ja ha avançat que presentarà una moció –que estic segur que serà en positiu– a la pròpia sessió 
plenària, com que serà en positiu, també estic segur que vostè s’informarà, i sinó li farem arribar 
nosaltres, de totes les actuacions que s’han fet en la prevenció dels riscs en totes els àmbits forestals 
que ha fet Tortosa, en els més propers al municipi i en els més llunyans que, segurament, són 
insuficients perquè, sap que passa?, que un quan administra, administra un pressupost municipal i, 
per tant, no fa tot el que li agradaria. Fa tot el que li agradaria i tot el que li és possible. 
 
Però, en tot cas, si vostè ho pregunta se li respondrà en la mesura de les nostres possibilitats, se li 
complimentarà les respostes. Però ja, com que ha avançat que farà una moció, segurament tindrem 
temps llavors, en el marc d’una moció presentada pel seu grup, de poder fer el debat oportú. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: No, senyor alcalde gràcies, només per al·lusions. Senyora 
Roigé, evidentment que és diferent tallar que plantar, talar que plantar, evidentment. Vostès talen, no 
planten i posen panot damunt. Així. I tota Tortosa ho està dient, tota Tortosa ho està dient, és així. 
 
I quantes vegades ho hem dit i les hem comptat i hem presentat documents i fotografies a l’Alcaldia 
de llocs on hi havia un arbre –per les causes que siguin aquell arbre s’ha tingut que sacrificar, s’ha 
mort, el que sigui– i a partir d’aquí, en comptes de replantar-lo han tapat l’escocell amb panot. I això 
és així. I és aquest és nostre sentit de la nostra queixa. 
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I, a més a més, dic que si ara en alguns llocs d’aquests es volen replantar, s’haurà de foradar 
l’escocell. Suposo que ho faran en llocs on no passi aquesta situació. I s’hauria de fer perquè són llocs 
on ja part de l’arbrat s’ha anat retirant, hi ha clarianes enormes en tota la ciutat. I seria un altre debat 
aquest tema. Però, per aclarir el seu comentari. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, simplement explicar que se m’ha acusat de dir una 
falsedat i jo he demanat que se’m demostri que he dit una falsedat. Ja està. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, veig que és una causa perduda.  
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 

*-*-* 
 
 
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA 
PROPOSTA DE CABALS ECOLÒGICS PEL TRAM FINAL DEL RIU EBRE I EL DELTA, APROVADA PER LA 
COMISSIÓ PER LA SOSTENIBILITAT DE LES TERRES DE L’EBRE. 
 
 
Aquesta proposta queda subsumida a la del punt 13è. 
 
 
 

*-*-* 
 
 
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A 
L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA. 
 
Ha estat retirada per adherir-se a la proposta del 2n. punt. 
 
 

*-*-* 
 
 
17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PER SUPRIMIR L’ÚS DEL GLIFOSAT I PRODUCTES SIMILARS EN ESPAIS PÚBLICS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista: 
 
“ El Glifosat (comercialitzat amb diferents denominacions, la més coneguda de les quals és la marca 
Roundup) és l'herbicida més utilitzat a tot el món. És un herbicida sistèmic no selectiu. Les fórmules 
comercials més comunes contenen l’ingredient actiu (glifosat), que impedeix la fotosíntesi i afecta a 
d'altres processos metabòlics de les plantes, a més incorporen productes surfactants que faciliten que 
el glifosat penetri a través de les cutícules de les fulles i que multipliquen la seva toxicitat, com per 
exemple l’N-nitrós glifosat i el formaldehid. 
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La majoria de productes basats en el glifosat es classificaven oficialment a l’Estat espanyol amb una 
toxicologia "baixa" per mamífers, "baixa" per a aus i "moderada" per a peixos. Algunes formulacions es 
consideraven "irritants" i/o "nocives" per a les persones. 
 
Diversos estudis científics relacionen l’ús del glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes 
adversos s'han descrit toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, trastorns reproductius, augment de 
la freqüència d'anomalies espermàtiques i carcinogènesi. Avui sabem, també gràcies a estos estudis, 
que el glifosat ha passat a la cadena alimentaria i que es pot trobar en el cos d'un percentatge 
important de la població europea. 
 
La Directiva marc per a un ús sostenible dels plaguicides aprovada pel Parlament Europeu el 21 
d'octubre de 2009 (2009/128/CE), diu en el seu capítol IV sobre pràctiques i usos específics: 
 
PRACTICAS Y USOS ESPECÍFICOS 
 
Articulo 12 
 
Reducción del uso de plaguicidas o de sus riesgos en zonas específicas 
 
Los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta los requisitos necesarios de higiene y salud pública y la 
biodiversidad, o los resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán por que se minimice o prohíba 
el uso de plaguicidas, en algunas zonas específicas. Se adoptarán medidas adecuadas de gestión de riesgo y se 
concederá prioridad al  uso de productos fitosanitarios de bajo riesgo con arreglo a lo definido en el Reglamento 
(CE) n o 1107/2009 y a las medidas de control biológico. Dichas zonas específicas serán: 
 
a) los espacios utilizados por el público en general o por grupos vulnerables, con arreglo a lo definido en el 
articulo 3 del Reglamento (CE) n o 1107/2009, como los parques y jardines públicos, campos de deportes y 
áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia 
sanitaria; 
 
A finals del passat mes de març, l’'Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que 
depèn de l’Organització Mundial de la Salut, va incloure el glifosat en la categoria 2A (probable 
cancerigen per a l’ésser humà) per "evidencies limitades" de que el glifosat pugui produir limfoma no-
Hodgkin i per "evidencies convincents" de que pot provocar càncer en animals de laboratori. 
 
Tal com es ve denunciant en la campanya contra el glifosat des de l’any 2012 (Som lo que Sembrem, 
Greenpeace, sindicat CCOO) i com es pot comprovar en l’argumentari que adjuntem (annex l), des del 
grup municipal CUP-AE estem convençuts de que aquest producte comporta greus problemes de salut 
pública i de contaminació ambiental i que la població queda exposada a ser contaminada a través de 
l’aire, l’aigua i els aliments. Creiem que aquesta inclusió del glifosat en la categoria 2A fa necessari 
que s'adoptin al més aviat possible mesures de precaució per a preservar la nostra salut i el medi 
ambient. 
 
L' Ajuntament, com administració pública de serveis a la comunitat, ha de liderar projectes i accions 
encaminades a promocionar entorns de seguretat en el marc de la salut pública, i ha d'intervenir en 
les causes que incideixen en la salut individual i poblacional. 
 
En el municipi de Tortosa s’està utilitzant aquest tipus de productes per part de les empreses 
contractades per l’Ajuntament per al manteniment dels espais públics (parcs, jardins i centres 
educatius). 
 
Per tot l’exposat i atenent al principi de precaució (concepte que recolza l’adopció de mesures 
protectores davant de la sospita fundada de que certs productes o tecnologies creen un risc greu per a 
la salut pública o el medi ambient, però sense que hi hagi encara una prova científica definitiva de tal 
risc), el grup municipal CUP-AE elevem al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
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PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER - Conscients dels efectes negatius que l’esmentat producte (glifosat) té per a la salut pública, 
afectant o podent afectar tant a les persones com al territori en la forma que hem descrit anteriorment 
i agafant com a referència les directives europees que recomanen l’ús d'altre mitjos més saludables 
per a l’eliminació de les males herbes, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa acorda suprimir l’ús del 
glifosat i productes similars en tot tipus d'espais públics i substituir estos productes per mitjans 
mecànics (desbrossar) i/o tèrmics no contaminants que no danyin la salut ni el medi ambient. 
 
SEGON - L'Ajuntament de Tortosa farà extensiu aquest acord i el seu obligat compliment a aquelles 
empreses privades contractades per ell per al manteniment de parcs i jardins. 
 
TERCER - L’Ajuntament de Tortosa adopta el compromís d'informar, sensibilitzar i educar a la població 
dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient. 
 
QUART - Amb el fi de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador 
beneficiós a nivell supramunicipal, l’Ajuntament de Tortosa s’adreçarà al més aviat possible a la resta 
d'ajuntaments de les Terres de l’Ebre sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia. 
 
CINQUÈ - Al mateix temps, l’Ajuntament de Tortosa s’adreçarà a ADlF i al Ministeri de Foment 
sol·licitant l’abandó immediat de l’ús d'herbicides en el tractament de les cunetes i vies del ferrocarril 
que passen pel terme municipal. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista, senyor Rodríguez: A veure, es tracta d’una proposta en sentit 
positiu també per millorar les condicions de salubritat de la ciutat, concretament sobre el glifosat. És 
un herbicida que és un dels més utilitzats a nivell mundial.  
 
És un herbicida que actua de manera sistèmica i no de manera selectiva i a l’Estat espanyol està 
classificat amb una toxicologia baixa per a mamífers i aus; i moderada per a peixos, tot i que alguns 
estudis demostren que provoca també irritacions i accions nocives a la pell. 
 
Per altra banda també, altres estudis fins i tot parlen de que s’ha anat incorporant a la cadena 
alimentària i que podria ja estar present en nombroses persones a nivell Europeu, que és on més 
s’utilitza. 
 
Hi ha una normativa marc, una directiva marc per a ús sostenible dels plaguicides que està aprovada 
pel Parlament Europeu el 21/10/2009 en el que recomana que s’adoptaran mesures adequades de 
gestió de risc i que es considera prioritat el seu ús en productes fitosanitaris en els llocs que siguin 
més perillosos per a la salubritat pública com, per exemple, en aquells llocs on més acudeix el públic 
com seria, per exemple, parcs i jardins públics o també en camps d’esports o àrees de recreo i àrees 
escolars.  
 
Dit això, ja he dit que a nivell de l’Estat espanyol reconeix que el seu nivell d’incidència per als 
mamífers no és alt, però al mes de març l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer va 
canviar la classificació del glisofat i va passar a nivell 2A. Si el nivell més perillós d’un producte és el 
nivell 1A, que és el més greu, és un producte que es considera cancerigen, el segon més perillós per a 
la salut és el 2A i és per començar a preocupar-se de manera seriosa. 
 
Fins que es va catalogar com a 2A no hi havia consens a nivell mundial sobre la seva perillositat, però 
des d’aquesta classificació es recomana, per les institucions internacionals, que no s’utilitzi en entorns 
humans. 
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Problemes que pensem que pot provocar a la salut pública des de que es va classificar com a 2A 
entenem que no hi ha dubtes en la comunitat científica.  
 
Pensem que l’Ajuntament, com a Administració pública, ha de liderar totes aquelles propostes que li 
arriben per millorar la salut pública i ambiental de la ciutat.  
 
I tenim constància, fins i tot, per una resposta que ens ha adreçat el mateix Ajuntament de Tortosa, 
signat per l’alcalde, a una petició de registre d’entrada 9653 en la que demanàvem informació sobre 
els productes fitosanitaris emprats per al manteniment de parcs i jardins, camins i carrers amb 
número de registre i altres especificitats, en el que estigués inclòs el glifosat. I se’ns comunica que el 
producte Clinic Av-Pro –que està inscrit al registre de productes fitosanitaris– té, en un 35%, glifosat. 
 
Davant d’aquest reconeixement i les evidències de la comunitat científica, creiem que el més sensat 
seria –atenent al principi de precaució– votar a favor d’aquesta moció. El principi de precaució diu que 
en cas de que davant de...., s’han d’adoptar mesures protectores davant de la sospita fundada de que 
qualsevol producte o tecnologia pugui generar un cert risc per a la salut pública o el medi ambient, 
sense que hi hagi encara una prova científica definitiva –perquè ara mateix el que hi ha són indicis–. 
 
Per això, presentem la moció al Ple, per a que sigui aprovada, i que diu el següent: 
 
Primer: Conscients dels efectes negatius que l’esmentat producte, el glifosat, té per a la salut pública, 
afectant o podent afectar a les persones com al territori en la forma que hem descrit anteriorment i 
agafant com a referència les directives europees que recomanen l’ús d'altre mitjos més saludables per 
a l’eliminació de les males herbes, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa acorda suprimir l’ús del glifosat i 
productes similars en tot tipus d'espais públics i substituir estos productes per mitjans mecànics, com 
per exemple és desbrossar, i/o tèrmics no contaminants que no danyin la salut ni el medi ambient. 
 
En segon lloc, l'Ajuntament de Tortosa farà extensiu aquest acord i el seu obligat compliment a 
aquelles empreses privades contractades per al manteniment de parcs i jardins. 
 
Tercer: L’Ajuntament de Tortosa adopta el compromís d'informar, sensibilitzar i educar a la població 
dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi. 
 
Quart: Amb el fi de contribuir a garantir que aquestes mesures siguin efectives amb efecte 
multiplicador i beneficiós a nivell supramunicipal, l’Ajuntament de Tortosa s’adreçarà al més aviat 
possible a la resta d'ajuntaments de les Terres de l’Ebre sol·licitant que prenguin mesures en la 
mateixa línia. 
 
I cinquè: Al mateix temps, l’Ajuntament de Tortosa s’adreçarà a ADlF i al Ministeri de Foment sol·licitant 
l’abandó immediat en l’ús d'herbicides en el tractament de les vies i dels entorns del ferrocarril que 
estan dins el terme municipal. 
 
Entre les mesures que proposem per substituir el glifosat tenim la d’utilitzar una desbrossadora, que a 
l’Ajuntament ja n’hi ha o, per exemple, un aparell que crema l’herba per infrarojos i que té un cost 
aproximat de 500€. Per això, demanem el vot a favor de tots els grups municipals. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
senyor Xavi Rodríguez, apreciat “tocayo”, company de corporació municipal i veí de seient, jo també, 
com vostè ha dit fa poc, estic comprés de les “concomitàncies” que vostè mostra envers les meves 
idees aquí exposades també fa una estona. 
 
Se sorprèn, no sé si un xic espantat, d’aquest fet i se sorprendrà encara més perquè la seva moció 
tindrà la nostra aprovació. Però no pel que diu respecte al producte que esmenta, sinó per la defensa 
que fa de l’agricultura ecologista. I voldria també dir que m’il·lusiona pensar que aquesta evolució que 
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vostè té, o que pareix que té o que vostè ha dit “ui, ui, ui, que no sé”, pensar com serà vostè d’aquí 4 
anys. 
 
Més enllà d’un producte o altre producte, més enllà dels interessos d’una empresa o d’altra està la 
salut de les persones i, per extensió, la de l’ecologia animal i vegetal. Qualsevol actuació positiva en 
benefici d’elles ens pareix digna de suport. Qualsevol al·legat en defensa de l’agricultura ecològica que 
no depengui de substàncies perilloses, que respecte la salut de les persones i que respecti el medi 
ambient té el meu recolzament indubtable. 
 
Ara bé, cal filar prim. Així, des del món científic, segons l’IARC –que vostè esmenta a la moció–, és a 
dir, l’Agència Internacional de Recerca del Càncer –que no és més que un panell de recomanacions en 
el que podem trobar productes d’ús habitual i mundà– el glifosat que vostè esmenta podria tenir 
conseqüències adverses en circumstàncies molt concretes. Recordo que, com diu la moció, l’IARC es 
basa en el principi de la precaució. 
 
Una altra consideració: l’IARC classifica el glifosat en el grup segon, igual que, per exemple, classifica 
l’Herbamate i també, en via d’exemple, classifica el cafè. 
 
La fum generada, per exemple, per la combustió de la gasolina dièsel està catalogada en la categoria 
1. I, en definitiva hi ha que entendre que l’IARC el que fa són recomanacions i fa una relació d’aquells 
productes que, en principi, poden ser, en principi, nocius, no per ells sinó també, especialment, per 
l’ús que es pugui fer d’ells. Inclús, cal filar prim, des de la vessant pràctica, ja que un producte perillós 
ho pot ser no per les seves característiques pròpies, com ho pot ser pel mal ús que se li pot donar. Per 
això, hi ha països que el prohibeixen en l’àmbit de la jardineria privada però no en l’àmbit de la 
jardineria professional o empresarial. 
 
L’autoritat europea de sanitat alimentària (AESA), l’Agència d’Aliments i Medicaments (AM) o l’OMS 
cataloguen el glifosat com un producte de baixa toxicitat per a l’ús a que està destinat, sempre que, 
insisteixen, s’utilitzi correctament. 
 
Vull ressaltar, i acabo, que, com he dit al principi de la intervenció, no defenso un producte i molt més 
a una empresa, res més lluny de la meva intenció. Defenso una certa equanimitat quan aquesta sigui 
possible. No sé si aquest és el cas, però sí sé que sempre l’agricultura ecològica ha de ser defensada 
amb criteris objectius.  
 
La nostra posició serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, tal i com diu la moció presentada, experts de l’Agència Internacional per a la Investigació 
sobre el Càncer ha inclòs el glifosat en el grup de substàncies probablement cancerígenes. 
 
Per aquest motiu 15 entitats ecologistes van subscriure una crida a les institucions i àmbits polítics 
per a que apostessin per la reducció de l’ús de pesticides, tal i com ja ha feta la Unió Europea. 
 
A nivell municipal es demanava el compromís dels governs a evitar l’ús de productes com el glifosat en 
els nuclis urbans i zones verdes i a prioritzar l’ús d’alternatives no químiques en espais públics. 
 
Per aquest motiu, i sumant-nos a la crida efectuada per les entitats ecologistes, votarem a favor de la 
seva moció. I volia demanar-li –tot i que ja ho ha respost vostè– que definís una mica els costos en 
quant a la supressió dels productes, l’estalvi que podria ser i, per un altre costat, el cost que suposaria 
l’adopció de mesures alternatives com la sega o altres productes no químics, cosa que ja ha fet. Per 
tant, votarem a favor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde. Regidors i regidores, des del nostre grup 
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municipal votarem també favorablement aquesta proposta. 
 
Desconeixem científicament i no farem un debat al respecte de tot el que s’ha exposat perquè el que li 
parla és un home de lletres i li costa una miqueta això, però atenent, no?, tot el que vostè ha exposat, 
el que està també relacionat a la moció, les diferents reivindicacions d’entitats ecologistes, sindicats, 
informes, etc., i atenent el principi de precaució –que pensem que és necessari per a la defensa de la 
salut pública i del medi ambient–, votarem favorablement aquesta proposta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Jo crec que el que s’ha de fer és llegir 
molt bé el que diu en aquest cas l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer. 
 
En medicina i en altres ciències de la salut sabem que el que convé és guiar-nos per les coses que van 
basades en l’evidència i llavors, per basar-te en l’evidència, hi ha que llegir molt bé què és el que diu 
perquè de vegades el que podem fer és que la població la fiquéssim en alerta d’una manera que no 
estigui provada científicament. 
 
Què diu l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer respecte al grup on s’ha inclòs des de 
fa pocs mesos el glifosat –que la gent que ens pugui escoltar sap que parlem del “Roundup”, que és 
un herbicida que s’utilitza molt per la nostra pagesia– ? Diu l’Agència Internacional per a la 
Investigació del Càncer: “esta categoría incluye agentes para los que existen pruebas limitadas de 
carcinogenicidad en humanos y pruebas insuficientes en experimentación animal”. 
 
Bé, el glifosat és considerat probablement com un producte cancerigen ja que existeixen proves 
limitades de carcinogenicitat, com he dit, als éssers humans. L’OMS ha aixecat el nivell d’alerta sobre 
aquest herbicida perquè ha observat una possible relació entre càncer i glifosat. Això bé arrel de que 
als Estats Units hi ha moltes zones que se sembra panís transgènic: s’agafa panís, se modifica 
genèticament de manera que sigui resistent a aquest herbicida i llavors es fumiga amb avionetes tots 
aquests camps, el panís resisteix i les males herbes –per a que ens entenguéssim– moren i així la 
collita és més productiva. 
 
Per tant, pensem que el que sí  que hi ha evidència provada és de que hem de tenir una alerta 
important en que s’etiquetin els transgènics perquè si no, en aquest cas, sí que ens poden donar gat 
per llebre. 
 
Però què diu l’OMS al respecte? Diu que el pas que s’ha de fer és fer noves investigacions que puguin 
certificar la relació del glifosat amb el càncer. O sigui, per considerar que la relació és una realitat i no 
una possibilitat, s’han de fer més estudis. I això és el que ens diu l’Organització Mundial de la Salut a 
través de la IARC, que és l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer. 
 
Ficaré alguns exemples de substàncies que utilitzem en medicina, que estan dins el mateix grup. Per 
exemple, el cloramfenicol. El cloramfenicol és un antibiòtic que es tracta, que ens serveix per tractar 
infeccions com, per exemple, el tifus. També va en col·liris, molts del col·liris que apliquem quan hi ha 
una infecció a la conjuntiva porten cloramfenicol, que és un antibiòtic que està al mateix grup. 
 
Una altra substància que està al mateix grup és el cisplatí. El cisplatí és una substància que s’utilitza 
per tractar càncer d’ovari, de pulmó i de la bufeta de l’orina. S’instil·la dins la bufeta de l’orina 
periòdicament per tractar aquestes malalties.  
 
Hi ha altres substàncies com la pioglitazona, que és un medicament que donem tots els dies –no a 
tots, però sí a molts diabètic– per tractar la diabetis.  
 
Per tant, traure conclusions que les autoritats internacionals no han dit que això és una evidència 
provada, jo crec que això ho hauríem de deixar una mica, com diu l’OMS, en abstinència, en “stand 
by”, a fi i efecte de veure si s’aporten més estudis que certifiquin la relació entre glifosat i càncer, 
perquè també diuen que això pot ser –i això ho diu l’OMS, no és que ho digui jo– que potser, aquests 
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estudis que fins ara s’han publicat, que potser són estudis que a lo millor no estan massa ben fets o 
que pot ser també fruit de la casualitat.  
 
Per tant, jo crec que en funció d’analitzar tot allò que està basat en l’evidència, el nostre grup en 
aquest cas, de moment fins que no hi hagin més proves, pensem que el nostre sentit del vot ha de ser 
desfavorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé  
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, partim de que 
aquests és un producte homologat, permès en termes de salut i, tal i com ha dit el senyor Rodríguez 
quan ha presentat la moció, és un dels productes més utilitzats a tot el món i que avui utilitzen la 
majoria de les administracions i també els particulars. 
 
Si ens haguéssim de preocupar en termes seriosos de salut, com ha dit també el portaveu de la CUP, 
avui estaria prohibit. Per tant, estaria bé no crear alarma allà on no pertoca. 
 
Avui no és possible realitzar únicament la gestió de les males herbes amb tasques mecàniques, amb 
desbrossadores –com vostè descriu– tenint en compte el terme municipal que tenim, la realitat de 
terme municipal que tenim i els recursos humans dels quals disposem. 
 
I la comunitat científica, tal i com ha explicat el senyor Monclús molt millor que tots els que estem 
aquí, ha explicat que aquest producte es troba en nombroses..., aquesta substància es troba en 
nombrosos productes i, a més a més, la comunitat científica no respon en la seva totalitat al que vostè 
ha explicat. 
 
També voldríem reiterar que quedés clar que no afecta a la salut de ningú i que, per tant, no es creï 
alarma allà on no existeix. Amb això també em remeto al que ha explicat el senyor Monclús respecte a 
l’Organització Mundial de la Salut i als criteris que porta l’Organització Mundial de la Salut. 
 
I també, acabo demanant-li respecte per la competència dels altres ajuntaments perquè no som ningú 
nosaltres per anar a dir a la resta d’ajuntaments de les Terres de l’Ebre, com ens està demanant aquí 
a la moció, que canviïn la seva manera de funcionar, perquè no som ningú. Jo aquí vetllaria per les 
competències municipals i per l’autonomia municipal de cada un dels municipis del nostre territori. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Dir que no és que la CUP Alternativa Ecologista de 
Tortosa s’hagi tret de la màniga aquesta proposta, sinó que és un tema que ja portem anys treballant, 
i especialment des d’aquest nou informe de l’Agència Internacional d’estudis per al càncer. Entitats 
com Som el que Sembrem, Greenpeace o el mateix sindicat Comissions Obreres, vull dir, jo crec que ja 
mereixen prou respecte aquestes entitats com per considerar aquesta proposta. 
 
En segon lloc, els arguments científics del senyor Monclús incloïen des de que potser hi ha la 
possibilitat, deixar-ho en “stand by”, potser crec apel·lem al principi de precaució que diu que davant 
d’una possibilitat de risc s’ha d’intentar canviar el producte o els mitjans tecnològics. No se’ns ha 
volgut escoltar i nosaltres continuarem insistint perquè les condicions de salubritat de l’espai públic a 
la ciutat de Tortosa millorin, perquè als nostres jardins, parcs i camps d’esports juguen xiquets i 
xiquetes i crec que per precaució haurien d’haver adoptat una altra decisió.  
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, sols intervindré perquè, per error, he fet un 
posicionament equivocat, que era a favor de la moció. En realitat és en contra la moció pel producte 
que es fa, no pel respecte a l’ecologia agrícola ni tot això, que som totalment partidaris. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. De fet, m’ho havia paregut 
i li volia preguntar el sentit del vot. 
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*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP (1), MT (4) i PSC 
(3); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(8), ERC (4) i PP (1). 
 
 

*-*-* 
 
 
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PERQUÈ TORTOSA ES CONVERTEIXI EN CIUTAT ACOLLIDORA. 
 
 
Ha estat retirada per adherir-se a la proposta del 2n. punt. 
 
 

*-*-* 
 
 
18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER INSTAR A 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A LA SEVA ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D’AJUNTAMENTS PER A 
L’HABITATGE DIGNE  I CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya: 
 
“ Atès que l’Ajuntament de Terrassa, davant la passivitat de les entitats bancàries amb l’acompliment 
de les seves obligacions com a propietaris, i dintre del context de les bones pràctiques municipals, és 
pioner en la lluita pel dret a l’habitatge digne, havent  obert un total de 802 expedients sancionadors 
amb actuacions legals contra les entitats financeres que concentren habitatges buits. 
 
Atès que, en aquest context, l’Ajuntament de Terrassa ha realitzat diferents actuacions com la creació 
d’una taula de negociació amb totes les entitats financeres; l’obertura de la primera Oficina 
d’Intermediació Hipotecària per acompanyar a les famílies en la negociació del seu deute amb 
l’objectiu d’aturar el desnonament, aconseguir la dació en pagament i un lloguer social en el propi 
habitatge; la creació de la regidoria de Polítiques Socials d’Habitatge; o la Taula de Desnonaments 
d’Urgència, amb un Fons d’habitatges del propi Ajuntament per donar resposta a situacions especials i 
d’emergència. 
 
Atès que gràcies a mesures com aquestes el passat 22 de juliol l’Ajuntament de Terrassa va guanyar la 
primera sentència judicial al respecte, que desestimava el recurs presentat per una entitat bancària 
contra la sanció coercitiva que se li va imposar des de l’administració local per tenir un pis buit durant 
més de dos anys. 
 
Atès que en la seva lluita pel dret bàsic de les persones a l’habitatge l’Ajuntament de Terrassa ha 
apostat per crear una plataforma de municipis en defensa de l’habitatge digne i la pobresa energètica, 
per ser més forts, compartir les polítiques de dret a un habitatge digne, aprendre dels altres i sumar 
forces i aconseguir que la realitat canviï. I que per aquest motiu ha convidat a 104 municipis de tot 
l’Estat a una trobada, a finals de setembre, per a la seva creació i per tal d’assentar les seves bases, 
objectius i línies d’actuació. 
 
Atès que l'accés a l'habitatge és un dret constitucional i una necessitat bàsica per poder desenvolupar 
una vida digna i que el Partit dels Socialistes de Catalunya està preocupat pels desnonaments i la greu 
situació econòmica que impossibilita a un bon nombre de persones, especialment joves, l’accés a 
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l’habitatge. 
 
Atès que en aquest sentit el Grup Municipal del PSC ha presentat diverses mocions en aquest sentit 
demanant, entre altres, el compromís per part del Govern d'endegar mesures municipals, en base a la 
legalitat i competències existents, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer 
front a l'emergència habitacional.  
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixi a la “Plataforma d’Ajuntaments per a l’Habitatge 
Digne i contra la Pobresa Energètica” impulsada per l’Ajuntament de Terrassa i manifestant la seva 
voluntat de participar-hi activament per poder aconseguir canvis en les polítiques de dret a un 
habitatge digne, a partir de la trobada que tindrà lloc aquest mateix mes de setembre. 
 
SEGON. Transmetre el present acord, per via telemàtica, a l’Ajuntament de Terrassa. “ 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Roig: 
Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, és sabut en aquest plenari que el 
nostre grup sempre s’ha preocupat pel dret a un habitatge digne i per les conseqüències dels 
desnonaments. 
 
En aquest sentit ja vam presentar diverses mocions, entre altres, demanant el compromís del Govern 
d’engegar mesures municipals amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge digne, i que van ser 
aprovades pel aquest Ple. 
 
Lamentablement, vam haver de presentar una moció de reprovació per a que el Govern implementés 
les accions aprovades en el plenari, que va ser rebutjada pel Govern argumentant que s’estaven duent 
a terme accions a favor dels afectats per la hipoteca i en defensa de l’habitatge digne. 
 
En aquell moment ens van dir que estaven fent mesures, però desconeixem si s’han continuat duent a 
terme, ja que la taula de la pobresa s’ha reunit en escasses ocasions i no estem al cas de noves –o 
no– accions, especialment pel que fa als expedients –si s’han fet– a entitats financeres i altres grans 
empreses. 
 
Recordem que aquest estiu es va aprovar la ILP al Parlament de Catalunya pel dret a l’habitatge i en 
contra de la pobresa energètica sobre mesures urgents per fer front a l'emergència d'habitatge i la 
pobresa energètica, eina que ens ha de servir als ens locals per desenvolupar les accions oportunes. 

 
L’Ajuntament de Terrassa, en aquesta lluita pel dret bàsic de les persones a l’habitatge, ha apostat per 
crear una plataforma de municipis en defensa de l’habitatge digne i contra de la pobresa energètica, 
per sumar esforços i aconseguir que la realitat canviï.  
 
Per aquest motiu ha convidat a 104 municipis de tot l’Estat a una trobada a finals de setembre per a la 
seva creació i per tal d’assentar les seves bases, objectius i línies d’actuació. Per aquest motiu 
demanem a l’Ajuntament de Tortosa que s’adhereixi a aquesta Plataforma, manifestant la seva 
voluntat de participar-hi activament per poder aconseguir canvis en les noves polítiques de dret a 
l’habitatge digne. 
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Creiem que és una proposta molt justificada donat que l’Ajuntament de Terrassa, dintre del context de 
bones pràctiques municipals, és pioner en la lluita pel dret a l’habitatge digne a tot l’Estat. Per 
exemple, el passat 22 de juliol l’Ajuntament de Terrassa va guanyar la primera sentència judicial al 
respecte, que desestimava el recurs presentat per una entitat bancària contra la sanció coercitiva que 
se li va imposar des de l’Administració local per tenir un pis buit durant més de dos anys. 
 
Creiem que l’habitatge és un dret bàsic de les persones que contribueix a la integració social i a la 
qualitat de vida, i pensem que des del municipalisme es poden provocar grans canvis.  
 
Afortunadament, avui hi ha ja diferents municipis que segueixen aquest camí i per ser més forts i 
aconseguir que la realitat canviï i sigui més justa, des de Terrassa proposen compartir polítiques pel 
dret a un habitatge digna, aprenent dels altres i sumant les forces. Per això esperem i desitgem que 
l’Ajuntament de Tortosa formi part de la plataforma i demostri la seva preocupació envers les persones 
i envers un habitatge. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Des de la CUP Alternativa Ecologista entenem que és una 
vergonya el que ha succeït amb la banca. Una banca que es va endeutar esperant tenir màxims 
beneficis i un deute que després hem hagut de rescatar-lo nosaltres amb els nostres impostos i a 
costa dels serveis socials. 
 
No hi ha dret i per això ens sumarem a la proposta, tot i que considerem que s’ha quedat curta i que 
hauria d’haver incorporat altres de les coses a les que esmentava en la contextualització de la moció a 
la que feia referència, obrir una oficina d’intermediació hipotecària o a negociar amb totes les entitats 
bancàries la regidoria de polítiques socials d’habitatge, que ja són mesures que hi ha en altres. 
 
Entenc que, donada la poca sensibilitat que té el equip de Govern actual, doncs ha volgut suavitzar la 
moció per a que pugui ser aprovada, qüestió que, tot i això, dubto que es faci. 
 
El nostre vot serà favorable. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors i regidores, la defensa de l’habitatge 
com un dret és una de les prioritats, també, del grup municipal de Movem Tortosa i, per tant, 
nosaltres, com sempre en aquest aspecte, també donarem suport a qualsevol iniciativa que vagi en 
aquesta direcció. 
 
A més a més, també l’Ajuntament de Terrassa és pioner en aquest sentit i en alguns plens del mandat 
passat ja en vam parlar i també, per tant, considerem adient que el nostre Ajuntament es pugui 
adherir a aquesta plataforma d’ajuntaments que ha impulsat la ciutat de Terrassa. 
 
I aprofitem també, recordar que es va aprovar la moció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i 
que estem pendents de les diferents sancions que s’han de tirar endavant a les diferents entitats 
bancàries que hi ha a la nostra ciutat. I en aquest sentit, també aprofitaríem per preguntar, així en 
aquest debat, si finalment, després de les diferents peticions, requeriments que per part de l’equip 
ens consta que s’han fet, s’han pogut tirar endavant aquestes sancions, com altres ajuntaments ja 
han anunciat precisament ara fa poc temps. 
 
Per tant, votarem favorablement i esperem que continuéssim defensant el dret de l’habitatge, que 
hauria de ser un dret bàsic per a tots els ciutadans de la nostra Tortosa. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Ho he fet abans, ho torno a dir ara al 
senyor Roig. Utilitzin el torn de precs o preguntes al Govern per qüestions concretes i jo encantat els hi 
sabré contestar, però no voldria interferir en un debat d’una moció. 
 
Si m’utilitzen avui mateix a precs i preguntes, els hi contestaré molt gustosament, perquè alguns fans 
la feina encara que no la vulguin publicitar.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Ja deia fa uns quants anys, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, que un 11% de les llars catalanes –això ve a ser, més o menys, 300.000 famílies– que 
tindrien problemes aquell hivern –quan ho deia l’Institut d’Estadística de Catalunya– per mantenir 
casa seva a una temperatura adequada, i això desgraciadament no ha canviat, per tant, és evident 
que necessitem més recursos públics per poder ajudar a aquells que més ho necessiten. 
 
En aquest sentit, ja els pressupostos del 2014 –i a instància d’Esquerra Republicana de Catalunya– 
es va augmentar la despesa per a ajudes per accedir a l’habitatge i també es va impulsar la Llei contra 
la pobresa energètica. 
 
Mentre es feien, i es fan, esforços per generar nous ingressos i evitar retallades, l’Estat espanyol 
imposa a Catalunya un gran ofec econòmic i també legislatiu, avui mateix n’hem tingut coneixement. I 
a la pràctica, en aquest cas i referent a aquesta moció, el que veiem és que els més vulnerables no 
podran tenir els beneficis que preveia el Decret de la pobresa energètica que va aprovar l’any passat 
la Generalitat, ja que el Tribunal Constitucional va suspendre la reforma de la Llei del codi de consum 
de Catalunya, doncs va admetre a recurs per part del Govern espanyol del tràmit que va presentar. 
 
Què hem de fer davant d’aquestes contínues agressions de l’Estat a la gent que més ho necessita, ens 
podem preguntar? Està clar: anar-nos-en. Anar-nos-en d’aquell que ens agredeix. I dius: escolta, i com 
ho pots fer això d’anar-te’n?  Doncs, anant a votar el dia 27 aquelles opcions que propugnen 
desconnectar d’un Estat que tracta així als més necessitats.  
 
Vostès, el grup del PSC, propugnen que ens quedéssim i que continuéssim amb plataformes com les 
que ens proposa en la seva moció que ens adheríssim. Ens sembla molt bé i els hi donarem suport per 
a que ens adheríssim, o sigui, votarem la moció a favor. Però pensem que la solució passa per ser els 
amos dels nostres impostos i els amos de les nostres lleis. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré per 
recordar al senyor de què ens està parlant, perquè clar, ens presenta una moció que té un punt –el 
segon és trametre aquest acord a l’Ajuntament de Terrassa– però té un únic punt que ens parla 
d’adherir-nos a la Plataforma d’Ajuntaments per a l’Habitatge Digne i Contra la Pobresa Energètica, ho 
dic perquè aquí ha anat dient tot el que demanava la moció i tot això no està dintre de la moció. 
 
En tot cas, no tenim cap problema en votar-li a favor aquesta moció perquè és en la línia del que 
estem treballant.  
 
Hem estat i estem en contacte de l’Ajuntament de Terrassa, també amb la Secretaria d’Habitatge del 
Govern per tal de portar a terme accions destinades a prioritzar l’accés a l’habitatge i a pal·liar la 
pobresa energètica, per tant, més enllà del Decret de pobresa energètica aprovat pel Parlament de 
Catalunya, impugnat per l’Estat i que a dia d’avui es troba en suspens, o més enllà del Decret de 
mesures urgents d’habitatge, que també apliquem a dia d’avui, aquest Ajuntament ja està en 
col·laboració amb el Govern de la Generalitat. O també pel que fa a les mesures que vénen a partir 
d’aquella ILP que es va aprovar al Parlament i que també estem a dia d’avui portant a terme aquest 
Ajuntament, més enllà d’això, dintre de les competències de serveis socials, dintre de les 
competències d’habitatge, senyor Rodríguez, dintre de les competències de l’Oficina d’Intermediació 
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Hipotecària que existeix des de fa uns quants anys, l’oficina d’Ofideute que tenim des de fa uns 
quants anys, i fa uns quants anys que funciona –quan vulgui li explicarem perquè veig que desconeix 
la realitat del nostre municipi, per tant, li prego que abans de dir que no fem coses, investigui-ho, 
pregunti-ho en comissió i li explicarem el que estem fent en termes d’intermediació hipotecària–, més 
enllà de tot això, el que estem és treballant per tal de facilitar l’accés a l’habitatge als nostres 
ciutadans, a la gent de Tortosa per tal de que no pugui tenir problemes amb l’habitatge. 
 
Per tant, el nostre...., ja li ha dit l’alcalde abans, que si tenen alguna qüestió la pregunten directament 
perquè estan tractant temes que no estan dintre de la pròpia moció, però que en tot cas nosaltres 
estem absolutament d’acord en poder participar d’aquesta Plataforma d’Ajuntaments perquè hem 
estat des del primer dia col·laborant tant amb el Govern de la Generalitat en termes d’habitatge, tant 
amb l’Ajuntament de Terrassa, que és qui va iniciar molts d’aquests elements. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies a tots els grups que ens han donat suport a la 
moció. 
 
Evidentment, penso que compartir experiències i compartir aquelles tasques que es fan des dels 
municipis és interessant entre uns i els altres i, a més a més, un municipi de referència a l’Estat, com 
hem dit. 
 
Senyor Monclús, l’argument seu no l’he entès, li dic així de clar. No l’he entès perquè clar, suposo que 
avui tocava, al Ple d’avui, llençar el missatge d’Espanya ens roba, no?, però suposo que era el que 
tocava fer, i per això no l’he entès. Però també li agraeixo, el nostre grup li agraeix que hagin votat a 
favor. 
 
I senyora Roigé, jo he fet un argumentari i només he dit que suposo que es deuen estar desenvolupant 
accions, com vostès ens van dir en la moció de fa 1 any, i que el punt únic era que ens adheríssim i 
compartir aquestes experiències, que suposo que vostès ja fan. No he dit res més ni he demanat res 
més. Moltes gràcies. 
 

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

PART DE CONTROL 
 
 
19 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 30/2015, de 29/06/2015 
- 31/2015, de 06/07/2015 
- 32/2015, de 14/07/2015 
- 33/2015, de 20/07/2015 
- 34/2015, de 27/07/2015 
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- 35/2015, de 03/08/2015 
- 36/2015, de 10/08/2015 
- 37/2015, de 17/08/2015 
- 38/2015, de 20/08/2015 
- 39/2015, de 24/08/2015 
- 40/2015, de 31/08/2015 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1267/2015 a la 1902/2015 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
20 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
21- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem a l’apartat de mocions, precs i preguntes, que 
entenc que segur que n’hi ha alguna. Una, dos..., la de l’habitatge no me la fa ningú, tant que 
interessava? Bé, bé. 
 
 
01 - INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Rodríguez: Des de la CUP Alternativa Ecologista li volem preguntar 
al senyor alcalde si, donat l’actual context de mobilització pel procés independentista que viu el nostre 
país, i donat que el nom d’una de les places més simbòliques de la ciutat –la plaça d’Espanya– va ser 
imposat per un Govern o per un règim que va guanyar una Guerra Civil contra una democràcia, si com 
a exvicepresident de l’Associació de Municipis per la Independència i sabent que Tortosa és una de les 
ciutats que més s’ha implicat també en aquesta onada independentista, si està disposat a prendre les 
mesures oportunes per canviar el nom de la plaça d’Espanya per la de plaça de l’Ajuntament, que és 
com se la coneix popularment ? 
 
Entenc jo que en aquesta pregunta que li faig, el grup que li dona suport –Esquerra Republicana– 
estarà a favor, donat que és una mesura que va per canviar, no?, el nom d’aquell Estat que actualment 
ens està ofegant. 
 
I, per altra banda també, el senyor Jordan va manifestar que el grup de Movem Tortosa ja fa uns anys 
va presentar una moció en aquest sentit i que per, per tant, també estaríem d’acord. I la pregunta, per 
tant, és si des d’Alcaldia, des del seu equip de Govern prendrà les mesures adients per canviar el nom 
de la plaça d’Espanya per plaça de l’Ajuntament? 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Sàpiga que les preguntes les 
adreça al Govern, no als altres grups polítics. Si l’interessa el posicionament dels altres grups polítics, 
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vostè té la possibilitat de fer-ho a través d’una moció o a través de la pregunta. Per tant, responc jo 
com alcalde i en nom del Govern. 
 
Agrair-li la pregunta. Agrair-li el reconeixement que diu que ha fet la ciutat de Tortosa i el municipi de 
Tortosa en tot el procés, però també explicar-li que un no és més independentista o menys 
independentista si canvia un nom o si elimina el nom d’Espanya de les seves places o dels seus 
carrers, ni si elimina el d’Argentina, ni si elimina altres. Barcelona té una plaça d’Espanya molt 
emblemàtica i, des de la nostra òptica, Espanya ha de continuar essent el millor veí, el millor aliat. 
 
Per tant, com vostè diu, es va presentar una moció a l’Ajuntament de Tortosa pel grup d’Iniciativa. Si 
no recordo malament, aquesta moció va tenir tres vots a favor i la resta de vots en contra.  
 
I si em pregunta a mi personalment, jo crec que el procés que s’està fent a Catalunya, jo sé que des de 
certs moviments, benintencionadament no es comparteix. Però no és un procés en contra de ningú. 
Aquest procés l’estem fent gran perquè el fem “a favor de”, no hem d’anar en contra d’Espanya per 
anar en contra d’Espanya, perquè alguns pensen, o pensem que ens han oprimit, no. El nostre 
plantejament és diferent. Nosaltres, a mi no em fa “yuyu” tot el que sigui Espanya, no.  Per què? 
Doncs, perquè jo aspiro a que Espanya continuï essent el millor aliat econòmic, social, 
independentment de que vulgui un estat per al meu país. 
 
I, per tant, jo crec que és un error agafar i intentar eliminar les referències a Espanya –com a altres 
països– o a ciutats de l’Estat espanyol que perquè siguin ciutats de l’Estat espanyol o perquè aquestes 
denominacions es van ficar en una determinada època, ara ens sentim molt valents i ens sentim molt 
més independentistes i molt més patriotes si eliminem un nom dels nostres carrers. 
 
Jo crec que això és un error. Per què? Perquè el plantejament avui –i si m’ho pregunta a mi 
personalment– és un plantejament en positiu. Hi ha alguns que li diu que volen fer la revolució dels 
somriures, jo sé que a algú això pot sonar-li a eslògan electoral. I la revolució dels somriures és 
intentant implicar el màxim de gent possible. I avui a Tortosa hi ha gent nascuda a Espanya que 
continua tenint vincles molt importants amb Espanya, que li agrada que Espanya continuï estant 
present en denominacions als nostres carrers i és profundament independentista, i és profundament 
independentista. Per tant, nosaltres el que hem de guanyar és gent a la causa, hem de procurar no 
perdre i hem de continuar guanyant. 
 
I quan tinguéssim un Estat independent, si entre tots decidim que això és el que nostre poble vol, hem 
de continuar intentant mantenir la millor relació amb els nostre veïns amb els quals, ens agradi o no 
ens agradi, haurem compartit una part de la nostra història i haurem compartit –i haurem de 
continuar compartint– una part de la nostra realitat social i una part de la nostra realitat econòmica. 
 
Per tant, si em pregunta a mi el parer, jo el tinc clar quin és el parer. Podríem arribar a pensar de 
buscar, com hem fet sempre amb els temes de les denominacions i amb un consens, això no és un 
tema de majories o si es bota a favor o es vota en contra, aquí la majoria de les denominacions que 
s’han ficat, quan s’han ficat i inclús quan s’han tret, s’han fet amb un ampli consens i, per tant, si 
volen en Junta de Portaveus o com creguin convenient, en podem discutir. Però jo li avanço la meva 
posició personal. Per què? Perquè penso, i més en aquests moments, que hem de construir en positiu, 
no hem de donar arguments a ningú a l’Estat espanyol de que nosaltres no volem saber res d’Espanya. 
Nosaltres volem el nostre Estat propi, però no per anar en contra de ningú, perquè ens volem realitzar 
nosaltres mateixos. I un quan s’ha de realitzar ell mateix, i per fer això necessita anar en contra dels 
altres denota, des de la meva perspectiva, una falta de fonaments amb el que sent pròpiament. Per 
tant, un no és més independentista o menys independentista si vol suprimir un nom d’un carrer o 
d’una plaça. 
 
En tot cas, li repeteixo, aquesta és la meva posició personal i no de la resta..., posició personal perdó, 
posició personal que entenc que fa meva, fa seva el grup que sustenta el Govern, però no a altres 
grups. 
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Seguidament pren la paraula el senyor Rodríguez: Bé, me dic Rodríguez Serrano, per tant, estan clars 
quins són els meus orígens. No tinc res en contra de l’Estat que tenim al costat, però em sembla de 
poca lògica mantenir, si no la més, una de les més emblemàtiques de les places de Tortosa amb el 
nom d’un Estat que s’ha dedicat a ofegar-nos econòmicament, a intentar perseguir i dificultar el 
desenvolupament de la nostra cultura. I aprofitant el moment històric que estem vivint, crec que és de 
rebut retornar a la ciutadania el dret a canviar un nom que va ser imposat, com el de plaça d’Espanya 
com a conseqüència d’una Guerra Civil. 
 
I em pareix una falta molt gran de sensibilitat el no atendre aquesta demanda. Una demanda que, a 
més, entenem que és d’una bona part de la ciutadania tortosina. I de vegades, doncs, això ens fa 
augmentar la nostra convicció de que ara hi ha un independentisme folklòric, que està de moda i que 
molta gent s’ha abraçat per això, perquè està de moda. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Bé, jo no entraré en aquests moments perquè li asseguro que al final 
acabaran passant això per 13 TV. 
 
És lamentable, és lamentable que des de certs posicionaments, en aquests moments s’estigui fent el 
que està fent vostè. A mi em pot parèixer el que pensa vostè i la CUP una cosa que vostè no s’ho pot ni 
imaginar, no s’ho pot ni imaginar. Però jo penso que en aquest procés fa falta tant vostè, com jo, com 
tots aquests que vostè amb una falta de respecte els hi diuen que tenen una posició folklòrica, perquè 
si vostè pensa que aquest procés el pot resoldre vostè, és que vostè és un ignorant. 
 
Si vostè pensa que no fa falta totes les persones que han sortit.... Què passa? Que el milió quatre-
cents o els dos milions de persones que estaven a la manifestació de dilluns tenen una posició 
folklòrica? Això és una falta de respecte absoluta, absoluta. I això és el que empobreix el moviment. 
 
Vostè em diu “per què un Estat opressor, com és l’Estat espanyol, ens ha castigat?” Això també afecta 
a tots –tornem al debat d’abans– això afecta a tots els espanyols? Vostè creu que el dia 27 les opcions 
–per separat, perquè vostès sabran perquè ho van decidir per separat– estan defensant el “Sí”, 
tindran més vots perquè van traient noms “d’Espanya” dels carrers i les places? Vostè pensa realment 
que això ens aporta algo? Jo vull pensar que sí que ho pensa. Però perquè ho pensi, jo a vostè no el 
desqualificaré, ni li diré que la seva posició és folklòrica, ni li diré que la seva posició és posturista, ni li 
diré que la seva posició és electoralista, ni li diré que la seva posició és interessada, jo no ho faré això. 
Vostè ve aquí a dir-nos que la posició d’alguns –sense concretar– és folklòrica. És una falta de 
respecte absoluta i el que m’entristeix és que és una falta de visió. 
 
Vostè, per assolir els objectius d’una Catalunya independent, em fa falta. Me fa falta vostè i em fan 
falta totes les persones que vulguin i que, amb les raons que tinguin, vulguin recolzar la creació d’un 
Estat propi. La diferència és que jo ho sé veure, ho sé admetre malgrat les gran diferències 
ideològiques que poguéssim tenir. Vostès no, vostès ho volen fer tots sols. I el que no “comulguin” 
exactament amb el que jo dic, com jo dic i quan jo ho dic, aquests tots estan proscrits. 
 
Ens serà difícil, però jo crec que malgrat aquestes posicions, ens n’acabarem sortint. Moltes gràcies. 
 
Té la paraula....., senyor de la Vega, vostè no havia demanat...És per fer algun prec o pregunta o és 
arrel del debat aquest?  Bé, però en tot cas no l’ha demanat. Si el senyor Vallespí em permet. 
 
 
02 - INTERVENCIÓ DEL SR. DE LA VEGA 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor de la Vega: Serè breu. 
 
Portem més de 3 hores i mitja de debat, perdó, de Ple –perquè ja em pareix un debat, és veritat– i em 
pareix lamentable que dins aquest procés electoral que estem vivint ara –que és un procés, estem en 
campanya electoral– s’aprofiti el Ple municipal per fer campanya per les seves respectives opcions. Em 
pareix vergonyós. Solament volia fer aquest prec. 
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A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor de la Vega. A algú altre també li pot parèixer 
vergonyós algunes de les posicions que ha mantingut el seu partit en aquest Ple, en aquests moments 
i ens les callem.  
 
Per tant, que el senyor Rodríguez, el senyor alcalde o qui sigui expressi les seves opinions en aquesta 
sessió plenària –i més l’alcalde quan li estan preguntant– a vostè li pareixerà vergonyós. A mi el que 
em pareix és lamentable la seva intervenció en aquest sentit, a més a més, quan no havia demanat la 
paraula. Vostè ha dit que volia fer un prec i no ha fet un prec de res. Ha volgut entrar en el debat, 
senyor de la Vega.  
 
En tot cas, ho tindré en compte per a properes sol·licituds de paraula. 
 
 
03 - INTERVENCIÓ DEL SR. VALLESPÍ 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Vallespí: Bé, moltes gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors 
regidors, voldria explicar uns fets per a desprès fer-li una pregunta i uns precs. 
 
El 30 de juny el grup municipal Movem Tortosa fa un roda de premsa per explicar dos mocions que 
portarà al Ple del dia 6 de juliol. Una era la supressió de l’ampliació de la zona blava al Temple i l’altra 
era l’ampliació del campus i menjador al mes d’agost i dies de setembre. 
 
El 6 de juliol, quan venim al Ple, és la premsa que ens diu que hi ha hagut un comunicat de premsa 
per part d’Esquerra Republicana en què donaran suport al grup municipal perquè els han explicat que 
dos ONG’s reforçaran els aliments d’aquests xiquets i xiquetes. No entraré en els detalls de trucades, 
noms, perquè fa 16 anys que estic a un lloc on sabem que noms i dades no se’n donen, però saben 
que les sé, on es va intentar fer el que ara contaré.  
 
Per què –aquesta és la pregunta, senyor alcalde, i després li matisaré unes poques coses més– per 
què, senyor alcalde, per poder acontentar, per poder seguir les condicions que li van posar aquesta 
vegada Esquerra se’n va recordar que davant té una “E” que d’esquerres i els va haver de demanar 
que havien de donar menjar als xiquets, i vostès doncs el van creure. No van dubtar en cap moment, 
senyor alcalde, en fer trencar la neutralitat política de dos ONG’s que tenen els seus equips directius, 
que tenen equips per damunt encara que els manen, i vostès els van fer que donessin menjar. No em 
mirin amb aquesta cara perquè vostès van fer que les dos ONG’s a les que m’estic referint donessin 
els aliments a partir de l’agost per a aquests xiquets i xiquetes per no ampliar el campis, això és la 
realitat. 
 
Li vull dir tres coses fonamentals. No, no m’escolti amb mala cara perquè la realitat és aquesta. Vostè, 
exceptuant en temps de guerra o de catàstrofes, no té dret a imposar a cap entitat que li faci, o el 
cregui, o que donin menjar. Aquestes entitats van pel seu compte, no per compte de l’Ajuntament. 
 
Des de Movem Tortosa en cap moment, en cap moment –i això vull que quedi molt clar a la 
ciutadania– en cap moment estem dient que estem descontents de que els xiquets i les xiquetes hagin 
menjat. Estem molt contents. En cap moment estem criticant o censurant a les dos ONG’s que van 
admetre donar menjar a aquests xiquets i xiquetes, quan ells al mes d’agost ja havien fet el seu 
repartiment d’aliments. I en cap moment tampoc estem en contra de que aquestes ONG’s –que són 
excel·lents bones persones, són molt bones persones que no deixaran mai a ningú sense menjar– 
hagin rebutjat no fer-ho. 
 
Des de Movem Tortosa, li diré “espaiet” una altra vegada, no estem en contra que en una ciutat petita, 
senyor alcalde, tothom tinguéssim les nostres amistats i que casi tots coincidim amb aquestes 
amistats. Podem compartir amb aquestes amistats les mateixes afinitats esportives, culturals i fins i 
tot polítiques. No, no em miri, no, perquè vostès, senyor alcalde, van fer que dos ONG’s, per a que 
aquells senyors els hi donessin el suport, donessin menjar quan no els hi tocava menjar. 
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La pregunta ja li he fet i ara vaig a dir-li els precs en relació a la pregunta. Pensem, senyor alcalde, –i li 
diem de veritat– que tindria que demanar disculpes, cosa que a vostès ja sé que els hi costa molt, 
estem cinc estius sense piscina i encara no han demanat disculpes, però no toca parlar de piscines, és 
més important la gana i la fam i els xiquets que passen gana. Voldríem que demanés disculpes a 
aquestes dos ONG’s perquè les han implicat i fet perdre la seva neutralitat política, se’ls han posat al 
seu costat. Sí, senyor alcalde, ja pot fer cara, la que vulgui de cara. Aquestes entitats no tenien que 
donar menjar al mes d’agost a cap crio, ni a cap xiquet, ni a cap xiqueta perquè donaven el menjar als 
que els hi tocava i, a banda, marcat per vostès amb ecoaliments, és a dir, que ells complien amb la 
seva d’allò i per damunt tenen uns altres supra caps que són els qui els marquen. 
 
L’altra disculpa potser hauria de ser  per a la regidora i els tres regidors d’Esquerra Republicana, que 
potser tant els hi fa, potser no han entès el que jo volia  dir, però pensem que els hi va marcar un gol 
per tota l’esquadra. El senyor Monclús –el portaveu d’Esquerra Republicana– ha tret una foto, ens 
ensenyava el riu, no? I jo vull recordar que amb el portaveu d’Esquerra Republicana vaig compartir un 
temps de futbol i de vestuari, i li puc dir que era un “balladar” en defensa, i m’estranya molt que de l’1 
al 6 de juliol no se n’adonés que vostès els feien copartícips de que dos ONG’s s’impliquessin amb un 
grup polític. 
 
La tercera, senyor alcalde –i aquesta no va per a vostè, va per als 21 regidors i regidores que estem 
aquí– demanar, i nosaltres, el grup de Movem Tortosa ho farem, que mai més es mesclin dos ONG’s 
tan important a nivell de tot el món per a que uns o uns altres poguéssim guanyar una moció. 
 
Feta la pregunta, agrairé si em vol contestar. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Vallespí. 
 
La veritat és que li contestaré, intentaré fer-ho de la forma més “templada” –i no és fàcil, eh, després 
de la seva intervenció, no és fàcil–, ho intentaré de la forma més “templada” i, òbviament, no com es 
mereix. Ho intentaré fer de forma diferent a la que es mereix. 
 
Miri, perplex, perplex. M’estic pessigant per si he sentit el que he sentit. O han perdut les referències, o 
jo no ho entenc. Jo no he tingut absolutament ni cap queixa ni cap insinuació de cap de les ONG’s que 
vostè diu, ni una, ni una. 
 
Intentar mesclar políticament a les entitats que estan treballant, no d’ara, de fa molt de temps, senyor 
Vallespí, de fa molt de temps –i ho dic per coneixement de causa, jo no estic apuntada a una des de fa 
dos dies, de fa molt de temps– en un debat absolutament polititzat i partidista, no li dic el que em 
pareix perquè la majoria de tortosins i tortosines ho entenen. Per tant, el que jo faré demà al matí és 
trucar a aquestes dos entitats i que em diguin quin és l’intent de politització partidista que s’ha fet, 
absolutament cap. 
 
Aquestes dos entitats vull entendre que són les dos entitats amb els quals l’Ajuntament de Tortosa té 
conveni i els hi fa aportació econòmica i col·laborem, que deu de ser Creu Roja i Càritas. Vull pensar 
que són aquestes. 
 
L’intercanvi, la col·laboració amb aquestes dos entitats –no amb aquest alcalde, ni amb aquests 
regidors, ni amb un grup polític– amb l’Ajuntament de Tortosa és modèlic sempre. I sempre que s’ha 
pogut, quan ells han demanat “algo”, nosaltres ho hem fet. I quan nosaltres hem demanat “algo”, ells 
ho han fet, però no ara sinó sempre. 
 
I els projectes que hem acabat de tirar endavant, per molt que els hi dolgui, han estat moltíssims. I no 
hem anat mai a fer-nos fotos ni a dir si aquests vénen o no vénen a interessar-se o a fer veure que 
estic i no estic, o que estic pel que estic, no ho han fet mai. I hi ha alguns dels que estem aquí que 
estan a les juntes, que hi col·laborem, que hi hem col·laborat històricament i mai hem anat a lluir-ho a 
la tele que ho fem. Mai. 
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Per tant, dir que s’ha perdre la neutralitat i que hem de demanar disculpes...., jo, a més, concretament 
en aquest tema ni hi vaig parlar amb les entitats, jo personalment ni hi vaig parlar. Es va demanar la 
col·laboració amb les entitats  per part, em consta, d’una regidora, com s’ha fet en altres moments. 
Però no per guanyar una moció o deixar de guanyar una moció. 
 
Aquestes entitats amb els campus d’estiu ja hi col·laboraven, ja hi col·laboraven. Hi col·laboraven per 
què? Perquè se’ls hi va demanar, clar que se’ls hi va demanar. I ho feien no ara, fa tres anys quan ho 
van ficar en marxa. Llavors no els hi preocupava a ningú, llavors no teníem cap petició de cap grup 
polític de que féssim menjadors d’estiu. I ho vam fer per iniciativa pròpia. I quan ho vam fer, a un dels 
que vam cridar per a que hi col·laboressin, van ser aquestes dos entitats –com vam fer-ho amb altres– 
i no va haver-hi cap problema. I quan es va decidir era convenient per part de molts de tirar endavant 
un menjador social, es va agafar i s’hi va col·laborar. I l’Ajuntament va ficar el que havia de ficar, 
econòmicament amb una aportació anual i fent una execució d’unes obres que s’havien de fer. Llavors 
estàvem polititzant les entitats? Però quines barbaritats diu, quines barbaritats diu. 
 
Per tant, evidentment, primera, si això fos veritat i vostès tingués una mínima sensibilitat de cara a 
aquestes entitats, el que faria és venir al meu despatx o vindria al despatx de la regidora i diu: escolta, 
penso que ha passat això; això no ha de passar. Traure això al Ple em pareix, bé, les entitats i la gent 
ho valorarà, senyor Vallespí. No val tot, a la vida no val tot. I en política tampoc no val tot, encara que li 
hagin dit que val tot, en política no val tot. 
 
I aquestes entitats estan per damunt de vostè, per damunt de mi i no m’atreveixo a dir per damunt de 
l’Ajuntament de Tortosa però també ho podria dir pel que estan fent. I, per tant, no es mereixen que 
vostè les tragui aquí i intenti polititzar-ho o intenti dir que s’ha fet un ús partidista. 
 
I ficar, diu: jo, amb el senyor Monclús he compartit moltes coses. Sí, vostè amb el senyor Monclús va 
compartir militància, com la va compartir amb mi amb Convergència i Unió. I ha compartit moltes 
altres coses. Però ara, venir aquí, que ficar..., que si uns han sigut utilitzats pels altres, que si nosaltres 
això ho vam fer per acontentar al grup d’Esquerra. Però que hem perdut les referències o què ?  
 
I intentar traure a aquest Ple i implicar a les dos entitats, jo suposo que ho haurà fet..., vull pensar que 
ho haurà fet amb coneixement de causa de les dos entitats. Però a data d’avui jo no tinc cap queixa, al 
contrari, la col·laboració amb uns i els altres és modèlica. I ningú, ningú n’ha fet cap aprofitament 
polític mai. 
 
I a més, els acords que es fan no es fan amb Convergència i Unió, ni amb Esquerra, ni amb Movem, no 
som tan reduccionistes com altres. Els acords que es fan, es fan amb l’Ajuntament de Tortosa i se’n 
fan moltíssims. 
 
Per tant, jo vull entendre que ha tingut un mal dia, que no ho ha pensat bé i ja està. I si vol, jo 
m’ofereixo a fer una reunió en la que estigui vostè present –ja que té tan d’interès–, en que estiguin 
les entitats, i hem de veure quin desequilibri i a què hem oblidat. Al final, de les dos entitats, quina va 
actuar va ser una perquè es va ficar, ens vam ficar d’acord mútuament. I perquè una no tenia 
capacitat d’actuar durant el mes d’agost. I l’altra, seguint els mateixos procediments, amb els informes 
de Serveis Socials, amb la validació de quines havien de ser les famílies per part dels tècnics de 
Serveis Socials i, a més, amb moltes menys famílies de les que estava previst es va actuar. I això no ha 
desequilibrat absolutament per a res a cap e les entitats, ni ens ho han fet saber en cap moment, ni 
els hi ha creat cap neguit, cap preocupació i ,per tant, jo crec que el millor que puc fer és emplaçar-lo a 
aquesta reunió, no continuar aquest debat públic, no tant per vostè i per mi –que al final la gent ens té 
situats a uns i als altres i ens fan el seguiment– sinó per les entitats li demano que no continuï aquí i 
féssim la reunió aquesta que jo li he dit amb les dos entitats i en parléssim si hem utilitzat o no hem 
utilitzat. Però em pareix, bé, no vull dir-ho perquè, evidentment, no serè l’elegant que les entitats es 
mereixen. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Vallespí: Suposo que ha “disfrutat” ridiculitzant-me, no, senyor 



                                   

 
-  Pàg. 83 / 85 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

alcalde?  
 
Bé, li vull recordar, i sempre m’ho havia dit a mi mateix que no faria el que sol fer vostè, que és anar-
se’n cap enrera –jo me’n aniré un any cap enrera–, se’n recorda vostè l’any passat quan es va 
presentar aquesta moció d’ampliació de menjador? Sap el que van votar? No. Sap el que van menjar 
els xiquets? Res. Enguany han necessitat quatre vots per poder tombar la moció. És senzill això, també 
ho entendrà la ciutadania. Ho entendrà la ciutadania. 
 
L’any passat, que vostès tenien dotze regidors, van votar a la moció que van aprovar tots, que no. Però 
clar, amb dotze tombaven. Però els xiquets no van menjar. No va fer falta anar a buscar a ningú per a 
que diguessin “sí, donarem menjar”, ja li he dit que són tan bona gent que donaran menjar sempre, 
però enguany necessitaven que donessin menjar. 
 
Necessitaven que donessin menjar perquè vostès havien perdut quatre regidors –jo ho sento– i 
necessitaven que Esquerra els havia degut dir que, per a tombar això, necessitaven, doncs, que els 
xiquets mengessin. És a dir, que no m’hi he posat tant amb les entitats. M’he posat amb el fet. A vostè 
li encanta sempre l’activa canviar-la per passiva. 
 
I vull acabar, vull acabar amb un correu que el tinc dirigit a ni tan mi – perquè vostès envien des 
d’aquesta casa els correus mal fet amb “CC”, és a dir, amb còpia de cortesia; els haurien d’enviar amb 
“BCC” o amb “CCO” –, i diu així: “Bon dia. Ens han encomanat reforçar els aliments a les famílies els 
fills de les quals van al campus + menjador”. Ens han encomanat. Sap per què els ho han encomanat? 
Perquè no els hi tocava.  
 
Però –i amb això acabaré i ja pot dir-me el que vulgui que no li contestaré, tant me fa que em 
ridiculitzi, senyor alcalde–, però vostès van tombar la moció i els xiquets no van menjar l’any 14.  
 
I acaba així, diu: “és per això que estaria bé que ens trobéssim per determinar la manera més digna 
d’atendre aquesta situació”. Sap quan es vol fer una cosa digna? Quan és indigna. Moltes gràcies 
senyor alcalde. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Miri, senyor Vallespí, a mi em van ensenyar una cosa que al final no ens ridiculitzen els altres, ens 
ridiculitzem nosaltres. 
 
I el correu, que no sé qui el va fer ni a qui va dirigit ni m’interessa, ja em farà arribar còpia si ho creu 
convenient, no diu res que sigui reprovable però, en tot cas, el que em rebenta és aquest intent 
d’utilitzar els crios i si mengen o no mengen. 
 
A vostè li preocupa tant que els crios mengen, senyor Vallespí? A que sí? A que sí, senyor Jordan? Sí. 
Per què no van proposar això mentre no havien menjadors escolars a l’estiu? Per què no ho van fer? 
Perquè ho van fer nosaltres. I com que els hi va fer tan de mal que ho féssim nosaltres, van dir “al juny 
no, al juliol no, a l’agost”. 
 
I si tant els hi preocupa, senyor Vallespí, si tant els hi preocupa, per què no pensen en aquests 
xiquets? Per què no pensen? Per què demanen l’agost? Perquè el debat polític estava a l’agost. Però 
que quan mengen aquestes xiquets que vostè diu que no mengen durant les tres setmanes de 
vacances al Nadal? O durant els 10 dies? Per què no ho ha demanat això? Per què no han demanat 
cap de les seves mocions? Que no han pensat que a les tres setmanes de Nadal tenen el mateix 
problema que a l’agost? I que a Setmana Santa tenen el mateix problema? No hi ha pensat amb això? 
Clar, el debat polític no estava a l’estiu, que era quan havia sortit perquè nosaltres havíem tingut la 
iniciativa. Ara, a les tres setmanes de Nadal o els 10 dies de Setmana Santa aquests no preocupen, 
que curiós, quina forma de quedar ridículs uns i els altres, que curós, senyor Vallespí. 
 
En tot cas, l’emplaço a aquesta reunió amb les dos entitats perquè m’ha paregut de molt mal gust. I, 
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segurament, segurament..., jo no sé si vostè haurà rascat algun vot o no, i no sé si l’hauré rascat jo o 
no, el que li asseguro és que a les entitats bé no n’hi ha fet cap amb aquesta intervenció. 
 
Alguna pregunta més del tema? M’han preguntat, em pregunto jo –perquè van preguntat al debat i 
després, a l’hora de la veritat no pregunten–, m’ha preguntat el senyor Jordan i el senyor Roig en el 
debat, però no s’atreveixen a fer-ho en el moment de precs i preguntes si s’havia fet alguna actuació, 
si s’havia fer alguna actuació.... 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: No senyor alcalde, no faci al·lusions a mi, que jo no he 
preguntat. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Ho repassarem a l’acta. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Repassi-ho a l’acta, repassi-ho. 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Sí, senyor alcalde.... 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Si em demanen la paraula, jo els hi donaré la paraula de forma 
ordenada a uns i als altres. En tot cas, si no m’ha preguntat el senyor Roig i no m’ha preguntat el 
senyor Jordan, els informaré jo. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Jordan No, no, simplement volia dir-li que és mentida que tinc 
temor en preguntar-li o que no m’atreveixo a preguntar-li, ho acaba de dir vostè. Ho acaba de dir vostè. 
 
Es fica a la tele el Ple, allò que sempre vostè diu, i acaba de dir que jo no m’atreveixo a preguntar-li. No 
li pregunto, sap per què no li pregunto? Perquè quan ho he dit a la moció en relació a l’habitatge 
m’han informat que a una de les comissions s’havia dit que les sancions que s’han de tirar endavant a 
les entitats bancàries continuaven en el seu curs. I, com m’ho acaben de dir en aquests moments, per 
això no ho he preguntat ara, no perquè no m’atreveixi a preguntar-li.  
 
Però si vostè té ganes de contestar-ho i fer un d’aquests solos que fa, endavant, que l’escoltarem amb 
tot el “carinyo” del món. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. Sé que sempre m’escolta amb 
“carinyo” i, per tant, no em decebrà en aquesta última part del Ple. 
 
No li he dit que no..., jo crec que no li he dit que no s’atreveix, en tot cas, no li venia de gust, però com 
que m’ho han preguntat.... Ho dic, alguns quan abans de signar –no ho dic per vostè eh, però ho dic 
per algú altre– abans de signar els decrets ja ho han filtrat a la premsa si sancionen o no sancionen, i 
després diuen “no, mira que xulo, perquè aquest alcalde o aquesta alcaldessa ja han firmat i ja....”, i 
encara no estaven ni firmats els decrets i ja estaven a la premsa. 
 
A l’Ajuntament, d’acord com es va aprovar i el que es va fent, i d’acord amb la informació i intentant 
tenir la major seguretat jurídica en un tema que és complicat, ja s’han tirat endavant alguns 
expedients sancionadors, concretament onze expedients que fan referència a onze pisos que ens 
consta que estan buits –ara ho hauran també d’acreditar o no– que fa referència a set entitats 
bancàries, tal i com s’havia compromès el Govern municipal en aquesta sessió plenària. 
 
Què passa? Que en això, com en altres sancions o expedients sancionadors, no fem nota de premsa 
cada vegada que es fan expedients sancionadors perquè se’n fan molts per moltes coses. Però en tot 
cas, si tenen interès o es va deixant aquí en entredit de que si no s’havia fet o s’havia deixat de fer, jo 
els hi explico que a hores d’ara durant el mes d’agost es van notificar aquests onze expedients d’onze 
pisos i que afecten, òbviament no els diré els noms per la situació de mantenir la confidencialitat de 
les dades, a set entitats financeres. 
 
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostès per la seva assistència. 
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*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-dos hores, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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