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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
4 / 2015 

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

 
Tortosa, essent les dinou hores i cinquanta 
minuts del dia dos de març 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: 
 
− Ordinària 24/2014, d’1 de desembre.   
− Extraordinària 25/2014, de 29 de desembre. 

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament municipal de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa. 
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SERVEIS CENTRALS 

 
03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per 
al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci 
turístic de la Ruta del Tres Reis. 
 
05 - Dictamen de proposta d’acord de modificació de preus públics de Festast 2015, Fira alimentària de 
les Terres de l’Ebre. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
06 – Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per sol·licitar el compromís de tots els grups 
polítics en l’austeritat de la campanya electoral de les properes eleccions municipals i evitar embrutar la 
ciutat. 
 
07 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya amb motiu del 8 de març, Dia 
Internacional dels Drets de les Dones. 
 
08 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a la creació d’un punt d’atenció 
al públic de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tortosa al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
09 – Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa de suport a la simplificació de les 
obligacions tributàries per les entitats sense ànim de lucre. 
 
10 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per la defensa de les llibertats i del 
dret de vaga. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a que la neteja de via pública, 
contenidors i recollida d’escombraries limiti la seva afectació amb una adaptació horària i es minimitzi 
l’efecte d’elements com les anomenades bufadores. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en relació a la gestió i atorgament 
de les beques de menjador a Catalunya. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
13 – Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 2/2015, de 19/01/2015 
- 3/2015, de 27/01/2015 (extraordinària) 
- 4/2015, de 27/01/2015 (extraordinària i urgent) 
- 5/2015, de 29/01/2015 (extraordinària i urgent) 
- 6/2015, de 02/02/2015  
- 7/2015, de 09/02/2015  
- 8/2015, de 13/02/2015 (extraordinària i urgent) 
- 9/2015, de 16/02/2015  
   



                                   

 
-  Pàg. 3 / 86 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
- De la 1/2015 a la 234/2015 
 
 
14 – Informes de l’Alcaldia.  
 
15 – Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 

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

SECRETARIA 
 
 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
– Ordinària 24/2014, d’1 de desembre.   
– Extraordinària 25/2014, de 29 de desembre. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: El primer punt de l’Ordre del dia, en l’apartat de Secretaria, 
és l’aprovació, si s’escau, de les actes següents: la ordinària 24/2014, d’1 de desembre i 
l’extraordinària 25/2014, de 29 de desembre. No sé si hi ha alguna esmena a l’acta? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Bé, era una consulta. 
 
Aquí es va aprovar una.., bé, va anar a debat una proposta nostra en el punt número 18, del grup 
socialista, on nosaltres adjuntàvem unes fotografies dins la moció, i així es va passar a tots els 
portaveus i a l’expedient. He vist ja, no és la primera vegada que no s’incorporen les fotografies, i els 
preguntem ara si és un tema legal o no incorporar la documentació fotogràfica que va inserida dins. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Ja ho mirarem, però, evidentment, no sé si una fotografia forma 
part de l’acta. En tot cas, si forma part de l’acta, doncs, ho incorporarem. I si no, que jo crec que no, 
doncs, mantindrem el format com s’ha fet sempre fins ara. Ho dic perquè sinó algú també podria 
introduir una pel·lícula o podria introduir altres elements, gravacions, que es fan difícil de mantenir. El 
contingut de la part dispositiva de la moció segur que no incorporarà cap fotografia, ho hem fet altres 
vegades i el meu criteri és que continuem fent-ho així. 
 
De totes formes, ja demanaré un informe legal i si a l’informe legal es desprèn que les fotografies, les 
pel·lícules, les gravacions o altres elements complementaris de les mocions han de formar part de 
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l’acta, doncs també ho incorporarem, però no se li escapa la dificultat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. 
 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist l’expedient instruït per aprovar el Reglament municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament 
de Tortosa. 
 
Atès que, per a l'exercici de les seves competències, la legislació reconeix als ajuntaments, com a ens 
locals dotats de personalitat jurídica i d'autonomia, la potestat reglamentària, a materialitzar mitjançant 
l'aprovació d'ordenances i reglaments. 
 
Atès allò establert pels articles 4 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, així com pels articles 62, 63, 113 i 154 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès al respecte pel Secretari acctal. de la corporació, de 23 de febrer de 2015. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, emès en sessió de 
data 26 de febrer de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:  
 
Primer - Aprovar inicialment el Reglament municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Tortosa, quin text íntegre s’inclou com annex al present acord. 
 
Segon - Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial al tràmit d’informació pública, mitjançant edicte que 
s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP de Tarragona, al DOGC 
i a un diari per un període de trenta dies des del següent al de la darrera publicació de l’anunci 
d’exposició al BOPT o al DOGC, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si 
s’escau, al·legacions. Transcorregut l’esmentat període sense que s’hagin presentat reclamacions, 
aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva de l’Ordenança. En aquest cas, l’acord 
inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació i al BOPT. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOPT en què es publica el text 
íntegre. ” 
 

*-*-* 
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REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
 
 
PREÀMBUL 
 
 
La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, reconegut per l’Estatut de Catalunya 
en l'article 29: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers 
públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes 
que estableixen aquest Estatut i les lleis”. “Així mateix, en l'article 43, l'Estatut estableix el compromís 
dels poders públics envers el foment de la participació: “Els poders públics han de promoure la 
participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la 
participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple 
respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.” 
 
Per la proximitat a la ciutadania i el coneixement de la realitat social del territori, els ajuntaments són el 
millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que s'hi pot establir una relació 
més propera entre els ciutadans i ciutadanes, així com entre aquests i els poders públics. La implicació 
de la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels seus 
representants a l’Ajuntament, sinó que cal avançar cap a una democràcia participativa que accepti i 
reconegui un major protagonisme dels ciutadans en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les 
decisions que l’afecten. La implicació en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i del 
sentiment de pertinença a la comunitat.  
 
L’àmbit local ha constituït els darrers anys un marc per assajar i posar en pràctica noves fórmules 
participatives, que permeten als ciutadans i ciutadanes implicar-se més directament en els afers dels 
pobles i ciutats. Així, el món local ha anat acumulant múltiples experiències i instruments que ordenen 
els processos i formes de participació. En són un exemple les agendes 21 locals, els plans d’actuació 
municipal, els consells sectorials i els plans participatius que han endegat molts municipis, també 
Tortosa.  
 
El Reglament municipal de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els 
ciutadans i ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes 
públics locals.  
 
Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i consolidar un 
sistema de participació adequat a la democràcia local, que reforci el dret constitucional a la participació 
en els assumptes públics. Per això, d'acord amb allò que estableix  l’article 70 bis de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de regim local, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tots els 
instruments normatius i materials al seu abast. 
 
La utilització creixent de les noves tecnologies de la informació i el coneixement ofereix, així mateix la 
possibilitat de nous canals i oportunitats d’interrelació entre l’administració i la ciutadania, que han de 
facilitar l’exercici dels drets a la informació i la participació.  
 
En aquest context, l’Ajuntament de Tortosa es proposa revisar, millorar i ampliar, si cal, els canals i 
mecanismes que promouen la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en la gestió dels assumptes 
públics.  
 
Els objectius d’aquest procés són: 
 
− Establir un compromís públic de l’Ajuntament davant dels ciutadans i ciutadanes sobre la voluntat 
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d’aprofundiment i el foment de la participació democràtica en els assumptes públics de la ciutat.  
 
− Vetllar per fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a intervenir en la gestió dels 

assumptes públics i facilitar-los en cada cas els mitjans més adients per fer-ho.  
 
− Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes ciutadans i incrementar el 

nivell de participació de la ciutadania en la presa de decisions. 
 
− Fomentar la cultura participativa dins de l’Ajuntament i, vetllar perquè les diferents àrees municipals 

incorporin pràctiques i metodologies participatives en la relació amb les entitats i la resta de la 
ciutadania. 

 
− Reforçar el teixit associatiu, ajudar i impulsar les associacions i entitats com a instruments de 

participació i organització dels ciutadans i ciutadanes, tant en l'àmbit territorial com en el sectorial, 
promovent-ne les activitats i fomentant la intervenció en la definició de les polítiques públiques.  

 
 
CAPÍTOL I. DRETS DE PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS I CIUTADANES  
 
Article 1. Dret a la participació 
 
Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals directament o 
mitjançant associacions ciutadanes utilitzant els òrgans i canals de participació que estableixen les lleis 
i aquest reglament.  
 
Article 2. Dret a la informació 
 
1. En els termes legalment establerts, totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats 

municipals, a accedir als arxius públics municipals i a utilitzar tots els mitjans d’informació general 
que estableixi l’Ajuntament. 

 
2. En un termini no superior a 20 dies, l’Ajuntament facilitarà l’exercici d’aquest dret i establirà els 

canals d’informació general per atendre les peticions d’informació que pugui formular qualsevol 
persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment les que fan referència 
als drets de protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat 
ciutadana.  

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

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

 
b) El dret a disposar de canals i vies d’informació estables en els quals es reculli de forma 

contrastada i plural la informació relacionada amb les activitats i els projectes municipals.  
 
c) El dret a rebre resposta de l’Ajuntament al més àgilment possible i sempre dins dels terminis 

que marca la legislació en aquesta matèria.  
 
d) El dret a conèixer els barems i/o raons d'acord amb els quals s’ha acceptat o desestimat l’accés 

a un servei o l’acceptació o no d’una proposta, sempre que ho sol·liciti la persona o entitat 
interessada.  

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

municipal. 
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Article 3. Dret de petició  
 
1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de 

competència seva o a demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense cap més 
limitació que les que estableixen les lleis. Aquest dret s’exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en 
dret que permeti deixar constància fefaent de la identitat de la persona peticionària i de l’objecte 
de la petició.  

 
2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es poden presentar en qualsevol oficina 

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

 
3. L’Ajuntament acusarà recepció de la petició en el termini màxim de 15 dies i l’admetrà a tràmit, 

llevat que hi concorri alguna de les causes següents:  
 

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

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

 
4. En cas de tenir en compte la petició formulada, l’Ajuntament, donarà resposta a la persona 

peticionària en un termini màxim de 30 dies i la informarà, si s’escau, sobre les mesures que s’hi 
han pres o de les actuacions previstes per adoptar-les.  

 
Article 4. Dret d’audiència 
 
1. Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la 

realització d’actuacions municipals en les quals es manifesti un interès legítim.  
 
2. Amb independència de la possibilitat d’accedir a la tramitació dels expedients administratius, 

d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, aquest dret es podrà exercir d’acord amb la regulació 
establerta en aquest Reglament.  

 
Article 5. Dret a la iniciativa ciutadana 
 
1. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats de competència i 

interès públic municipal. En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament regula:  
 

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

 
2. Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d’aprovació de projectes o reglaments, cal 

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

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

 
Article 6. El dret de proposta 
 
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal 

per elevar propostes d’actuació, comentaris o suggeriments en matèries de competència municipal 
o d’interès local.  

 
2. La proposta es podrà presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, mitjançant sol·licitud, de manera 

presencial o per via telemàtica, en el registre general municipal o dipositar-la a les bústies de 
suggeriments i queixes que s’instal·laran a les dependències municipals o, per via telemàtica, a la 
bústia municipal del correu electrònic.  

 
3. La tramesa de les propostes per mitjans electrònics requereix la identificació dels corresponents 

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

 
4. Pot presentar la proposta una persona individualment, una entitat o un col·lectiu de persones 

afectades o interessades per un tema concret.  
 
5. L’alcalde o alcaldessa o regidor/a en qui delegui haurà d’estudiar el contingut de la proposta i 

informar per escrit a la part proposant sobre el curs que s'hi donarà en el termini màxim de 30 
dies.  

 
Article 7. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments 
 
1. Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte a 

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

 
2. Per a la defensa dels seus drets, els ciutadans i ciutadanes poden adreçar-se al Defensor de la 

Ciutadania o directament a l’Alcaldia, a les regidories i/o grups municipals.  
 
3. La carta de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana s'aplica en tot allò que suposen drets i terminis 

de resposta a les queixes dels ciutadans i ciutadanes. En el termini màxim d’un any, des de 
l’aprovació definitiva d’aquest reglament, l’Ajuntament haurà de disposar d’una carta que inclogui 
tots els serveis municipals.  

 
Article 8. Dret d’intervenció davant del Consistori.  
 
1. Qualsevol ciutadà o ciutadana empadronat o empadronada en el municipi, així com les 

associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats, tenen dret a intervenir abans de les sessions ordinàries del Ple. Amb aquest efecte, 
s’habilitarà un torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Aquest torn començarà mitja 
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hora abans de l’inici de la sessió plenària i tindrà una durada limitada de 30 minuts.  
 
2. Les preguntes per escrit s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una setmana abans de 

la data de celebració del Ple. En cas que el nombre de preguntes faci impossible que totes puguin 
ser respostes en el torn de precs i preguntes, correspon a la Junta de Portaveus prioritzar-les en 
termes d’interès públic i, si cal, ajornar-ne algunes per a una altra sessió.  

 
3. Les preguntes les pot respondre directament l’Alcaldia o qualsevol altre membre de l’equip de 

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

 
4. Qualsevol regidor o regidora dels grups municipals de l’oposició pot intervenir i participar en aquest 

torn de precs i preguntes del públic, si és interpel·lat o interpel·lada directament. 
 
5. La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la pregunta i, 2 minuts per a 

contestar. Aquesta limitació general no és aplicable en el cas d’assumptes que, per la  complexitat, 
rellevància o interès ciutadà comportin l’exigència d’un debat més ampli. 

 
6. Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim d’un minut pels regidors o 

regidores afectats. 
 
7. En tot cas, la Presidència pot exercir la facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri 

suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions. 
 
Article 9. Dret a la consulta popular.  
 
1. Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i inscrits al padró municipal d’habitants tenen 

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

 
2. Tant per via de referèndum com per altres vies, la consulta popular, no pot consistir mai en matèria 

tributària i s’ha de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d’una mateixa consulta es 
pot incloure més d’una pregunta.  

 
3. Les consultes populars es porten a terme d’acord amb la Llei de consultes populars no 

referendàries i d’altres formes de participació ciutadana aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Tanmateix, i mentre no estigui vigent de manera completa, s’apliquen les normes definides a 
l’Annex II d’aquest reglament .  

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

municipi.  
 
Article 10. Dret a una política municipal de foment de les associacions 
 
1. Totes les persones tenen dret que l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions 

per tal de reforçar el teixit associatiu de la ciutat i per a la promoció d’iniciatives d’interès general.  
 
2. L’Ajuntament elaborarà un pla específic de foment i millora de l’associacionisme a la ciutat, i 

desenvoluparà actuacions destinades a reconèixer la seva tasca i els valors que defensen en 
benefici del conjunt de la comunitat. Un cop aprovat aquest pla, l’Ajuntament elaborarà de forma 
anual un programa d’actuació que reculli les accions per desenvolupar.  
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Article 11. Dret a l’accés i utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació 
 
En la mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i econòmica amb altres 
administracions i operadors, l’Ajuntament promou l’accés a les eines comunicacionals, la connexió a les 
llars i en facilitarà punts públics d’accés mitjançant la xarxa d’equipaments i oficines municipals.  
 
Article 12. Dret d’ús d’infraestructures municipals per a reunions 
 
1. Les associacions veïnals, entitats i col·lectius ciutadans inscrits en el Registre municipal d’entitats 

tenen dret a usar els locals, infraestructures i equipaments de titularitat municipal per a reunir-se, 
quan no disposin de locals propis o aquests resultin de capacitat insuficient en general o en casos 
concrets.  

 
2. També tenen dret d’ús de les infraestructures municipals, els col·lectius de ciutadans i moviments 

socials que, sense estar inscrits al Registre municipal d’entitats, ho sol·licitin puntualment i motivin 
l’interès públic de la seva activitat.  

 
3. L’exercici de l’esmentat dret es facilita en funció de les disponibilitats municipals i, en cas d'haver-

hi diverses peticions coetànies per al mateix lloc i/o data, es resoldran d'acord amb la prioritat en 
la presentació.  

 
Article 13. Dret d’intervenció en els consells sectorials i territorials 
 
1. Totes les persones, així com les entitats i associacions inscrites en el Registre municipal d’entitats 

tenen dret a participar en els òrgans dels consells sectorials i en consells territorials  i en el Consell 
de Ciutat, en la proporció i representació que estableix aquest Reglament.  

 
2. Les sessions dels consells territorials i sectorials tenen caràcter públic i, al final de cada sessió 

ordinària, hi haurà un torn de prec i preguntes en què podrà participar el públic.  
 
Article 14. Promoció efectiva dels drets de participació  
 
1. L’Ajuntament promou l’exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en aquest capítol. 
 
2. D’acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular, els pot 

exercir  qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte a l’activitat de l’Ajuntament.  
 
3. En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament fomenta l’associacionisme de les persones i dels 

grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social i en garantirà la participació.  
 
Art 15. La protecció de dades personals  
 
L’Ajuntament garanteix que tots els processos d’informació i participació municipals facin un ús adequat 
i legal de les dades personals de les persones participants.  
 
 
CAPÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 
Secció primera. Sistemes d’informació i comunicació  
 
Article 16. L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
 
1. L'Oficina d'Atenció Ciutadana és el servei municipal que atén i facilita les peticions i consultes 

sobre informació municipal, així com la tramitació de les demandes, reclamacions i suggeriments 
de la ciutadania, per mitjà dels canals presencial, telefònic i/o telemàtic. En aquest sentit, es dota 
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dels mitjans tecnològics, d'organització, coordinació interna i formació i reciclatge del personal 
municipal adients per garantir una resposta àgil i eficaç envers la ciutadania.  

 
2. L'oficina d’Atenció Ciutadana té la funció d’informació bàsica sobre serveis i tràmits municipals, 

registre administratiu, tramitació i gestió de peticions, reclamacions, suggeriments i procediments 
administratius establerts.  

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

de Serveis a les Persones.  
 
4. Els terminis de resposta a les sol·licituds així com els altres aspectes de tramitació dels 

procediments municipals,  es regeixen per la carta de serveis de l’Ajuntament.  
 
Article 17. La pàgina web municipal 
 
1. L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una pàgina web amb informació de les actuacions 

d’interès general, de les actes del Ple municipal, dels extractes dels acords de la Junta de Govern 
Local i de l’agenda d’activitats més rellevants.  

 
2. La informació de la pàgina web té el màxim detall possible i s’estructura per facilitar la consulta per 

part de qualsevol persona. Igualment es poden fer consultes i realitzar els tràmits administratius 
mitjançant els procediments que s’hi estableixen. S’hi impulsarà un espai de participació ciutadana 
on es puguin presentar idees, opinions i suggeriments. 

 
Article 18. Els mitjans d’informació locals 
 
1. L’Ajuntament promou i manté l’edició de publicacions escrites o digitals per tal de transmetre la 

informació a la ciutadania i en facilita la més amplia difusió per tot el municipi. 
 
2. En la mesura de la capacitat econòmica i tècnica, l’Ajuntament promou espais a la ràdio i/o la 

televisió locals, o en altres mitjans al seu abast, en els quals es poden fer debats i formular 
consultes als responsables polítics sobre les qüestions de competència municipal i d’interès local. 
S'hi inclou les opinions dels diferents agents socials i es fa difusió dels actes i processos de 
participació ciutadana que es produeixen. 

 
3. L’Ajuntament promou la creació d’espais a la ciutat per a la instal·lació de cartelleres, panells, 

banderoles i d’altres mitjans que, d’acord amb les ordenances municipals reguladores d’aquesta 
activitat, permetin fer publicitat de les activitats d’interès local que realitzen els diferents agents 
socials del municipi.  

 
Article 19. Guia de tràmits 
 
1. L’Ajuntament mantindrà actualitzada una guia de tràmits municipals que es publicarà a la pàgina 

web municipal i serà accessible a tota la ciutadania, per millorar la informació ciutadana i la 
realització de qualsevol actuació administrativa.  

 
2. L’Ajuntament promourà l’actualització i manteniment d’una carta de serveis, amb les adequacions 

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

 
Article 20. Ampliació dels terminis en els procediments administratius 
 
Per facilitar l’accés als expedients administratius i poder exercir eficaçment el dret d’informació i 
proposta, en cas d'especial transcendència, es poden ampliar els terminis previstos a les normes 
reguladores del procediment administratiu, mitjançant acord de l’òrgan competent.  
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Article 21. Sistema d ’informació i comunicació ciutadana 
 
1. L’Ajuntament promourà l’elaboració d’un pla d’actuació per facilitar i millorar els sistemes 

d’informació, comunicació i consulta dins l’àmbit de les seves competències.  
 
2. El sistema d’informació municipal s’adaptarà en cada moment a la clàusula de progrés tècnic i 

incorporarà aquelles modificacions que l’experiència pràctica faci aconsellables per tal d’assolir la 
màxima efectivitat i rendibilitat social.  

 
Article 22. Foment de les noves tecnologies de la informació 
 
L’Ajuntament promourà l’ús de les noves tecnologies de la informació per tal de facilitar i millorar la 
comunicació, interrelació i participació de la ciutadania, les entitats i altres agents socials en els 
assumptes públics i haurà de tenir presència en les principals xarxes socials, mitjançant compte oficial 
propi. 
 
 
Secció segona. L’audiència pública 
 
Article 23. L’audiència pública 
 
1. És la trobada en una data determinada dels i de les responsables municipals amb la ciutadania per 

tal de donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació i recollir-ne. 
 
2. L’alcalde o alcaldessa ha de convocar aquesta audiència pública, com a mínim, una vegada l’any, 

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

 
3. També es poden convocar les audiències públiques que siguin necessàries al llarg de l’any a 

iniciativa municipal o a proposta de:  
 

a) Els veïns i veïnes de forma individual, en un nombre no inferior al 3% de les persones inscrites 
al cens electoral.  

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

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

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

iniciativa, sempre que ho consideri convenient. 
 
4. Les sol·licituds de sessions han d’adreçar-se per escrit a l’alcalde o alcaldessa, assenyalant el tema 

per tractar, amb la documentació acreditativa pertinent adjunta. L’alcalde o alcaldessa ha de 
procedir a de convocar la sessió, en un termini màxim d’un mes, sempre que no n’hi hagi un altra 
de prevista per la mateixa temàtica. 

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

tema per tractar. 2n) Intervenció i posicionament del o de la responsable polític municipal. 3r) 
Intervenció de les persones assistents durant un màxim de 2 minuts per persona, temps que es 
podrà escurçar en funció del nombre de persones que vulguin parlar, tenint en compte una durada 
màxima de dues hores la sessió. 4t) Rèplica del o de la responsable polític, si s’escau. 5è) Definició 
de les conclusions. 
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6. L’àmbit de la convocatòria i, conseqüentment, de la iniciativa per convocar-la, es pot referir a un 
barri o sector diferenciat del terme municipal. En aquest cas, la capacitat per fer la convocatòria 
s’ha de considerar respecte a l’àmbit territorial concret. 

 
 
Secció tercera. Les entitats ciutadanes  
 
Article 24. El Registre Municipal d’Entitats.  
 
1. És el registre administratiu en què s’inscriuen les associacions i fundacions sense finalitat de lucre 

que tinguin l'àmbit d’actuació principal a la ciutat i/o una seu pròpia al municipi.  
 
2. El registre té un caràcter públic i la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre 

d’entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, amb l’objectiu de fer 
una efectiva activitat classificatòria i afavorir el foment de l’associacionisme entre la ciutadania.  

 
3. El manteniment actualitzat de les dades del Registre Municipal d’Entitats el portarà la unitat del 

Servei d’Atenció Ciutadana de l’Àrea de Serveis a les Persones o la unitat orgànica que determini 
l’organització municipal.  

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

documents següents:  
 

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

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

 
5. En cas que el domicili social que figuri als estatuts o al formulari d’inscripció no correspongui a 

Tortosa, cal que l’associació o fundació acrediti que té a la ciutat un àmbit d’actuació amb entitat 
pròpia, o bé a través d’una divisió organitzativa o d’activitats específiques i periòdiques.  

 
6. L’Ajuntament notificarà la inscripció a l'entitat en el termini de 30 dies des de la recepció de la 

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

 
7. Les modificacions de dades hi han de ser comunicades per l’entitat tan bon punt es produeixin. 

Quan l’Ajuntament ho requereixi, les entitats han d'aportar al Registre general, l’actualització 
pertinent sobre els canvis o modificació de dades, estatuts i membres de la junta directiva, així 
com el nombre de socis a 31 de desembre. 

 
8. D'ofici l'Ajuntament pot donar de baixa del Registre d’Entitats, es associacions o fundacions que 

romanguin inactives o que no hagin notificat les modificacions de les dades registrades, si els hi ha 
requerit. 

 
Article 25. Centre de recursos per a les entitats 
 
1. L’Ajuntament posarà a disposició de les entitats, associacions i fundacions sense finalitat de lucre 
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del municipi un centre de recursos per tal de facilitar suport a la seva tasca, en forma d’informació 
i assessorament, cessió d’espais i formació. L’oficina ajudarà a difondre les entitats del municipi i 
la seva activitat entre la població, per tal de promoure el creixement del moviment associatiu.  

 
2. L’Ajuntament oferirà un portal municipal a Internet per a les entitats del municipi, per tal de 

promoure la presència a la xarxa del moviment associatiu. Així mateix, facilitarà la creació d’espais 
web vinculats al portal per a les entitats amb seu a Tortosa. 

 
Article 26. Mitjans municipals al servei de les entitats 
 
Dins de les seves possibilitats materials i funcionals l’Ajuntament ha de facilitar suport tècnic, material i 
econòmic a les entitats, regint-se pels criteris de respecte a l’autonomia i d’afavoriment de la fortalesa 
del teixit associatiu. Les entitats hauran de justificar documentalment la destinació d’aquests ajuts.  
 
Article 27. Ús dels equipaments municipals 
 
1. Els equipaments cívics, socials, culturals i esportius de l’Ajuntament poden ser utilitzats 

temporalment per part de les entitats de manera continuada o puntual.  
 
2. Pel bé de l’autonomia de les entitats, per afavorir els inicis de les noves i pel màxim aprofitament 

dels equipaments municipals, l’autorització d’ús continu tindrà caràcter temporal determinat i, 
quan calgui, podrà prorrogar-se. Per les mateixes raons, es reduirà al mínim l’ús privatiu d’espais i 
se’n fomentarà tant com sigui possible l’ús compartit.  

 
Article 28. Suport econòmic i d’altres recursos municipals per a les entitats 
 
Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats que acreditin la realització d’activitats poden 
acudir a les convocatòries públiques de l’Ajuntament per sol·licitar subvencions i altres ajuts, sempre 
que s’ajustin als criteris i determinacions corresponents.  
 
 
Secció quarta. Sistema de defensa i protecció dels drets ciutadans 
 
Article 29. Sistema de defensa de la ciutadania 
 
1. En el marc de les competències del govern local, els drets reconeguts a la Constitució, a l’Estatut i 

a les lleis i en aquest Reglament, tenen especial protecció per part de l’Ajuntament, que exigirà les 
responsabilitats adients al personal i a les autoritats municipals que no els respectin o en vulnerin 
l'exercici.  

 
2. L’Oficina d’Atenció Ciutadana, o la unitat que en presti les funcions, té la possibilitat de reunir-se 

amb els i les responsables polítics i tècnics, per tractar temes de la seva competència. L'oficina  i la 
figura del Defensor de la Ciutadania, són les peces que conformen aquest sistema de defensa i 
protecció dels drets, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.  

 
3. L’Ajuntament regula, d’acord amb la llei, el funcionament d’aquests òrgans, unitats o instruments 

nuclears del sistema de defensa de la ciutadania en el municipi.  
 
 
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ  
 
Article 30. Caràcter dels òrgans de participació 
 
1. Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d’informe, de formulació de propostes i 

suggeriments i, tal com estableix la legislació bàsica estatal en matèria de règim local, no es poden 
menystenir o limitar de cap manera les facultats de decisió que corresponen als òrgans 
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representatius regulats per la llei.  
 
2. La creació d’aquests òrgans l’haurà d’acordar el Ple municipal amb el quòrum de majoria absoluta.  
 
 
Secció primera. El Consell de Ciutat 
 
Article 31. El Consell de Ciutat 
 
1. És el màxim òrgan consultiu i de participació, on representants de la ciutadania debaten amb 

responsables polítics i tècnics i tècniques municipals els assumptes públics de la ciutat.  
 
2. Les seves funcions principals són debatre els plans d’actuació generals, canalitzar queixes i 

suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria de desenvolupament 
econòmic local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans. A títol orientatiu, 
s’assenyalen específicament les funcions següents:  

 
a) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin demanats per l’alcalde o alcaldessa, pel Ple o 

per un consell municipal de participació.  
b) Conèixer i debatre el pla d’actuació municipal, les ordenances i altres disposicions de caràcter 

general.  
c) Proposar l’aprovació de disposicions de caràcter general, que seguiran els tràmits establerts a 

l’article 5 d'aquest reglament. 
d) Assessorar el govern municipal respecte a les grans línies de la política i la gestió municipals. 
e) Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de l'execució. 
f) Proposar la realització d’audiències públiques d’àmbit de ciutat o sectorial. 
g) Proposar la convocatòria de processos participatius en temes concrets. 
h) Proposar la convocatòria de consultes populars o la convocatòria de consells ciutadans. 
i)  Proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès per a la ciutat i promoure el debat sobre 

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

 
Article 32. Composició del Consell de Ciutat  
 
1. Serà presidit per l’alcalde o alcaldessa, o persona en qui delegui.  
 
La resta de membres del Consell de Ciutat seran :  
 

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

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

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

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

e) Fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcalde o alcaldessa.  
f) Fins a 3 ciutadans o ciutadanes escollits de forma aleatòria entre les persones majors de 16 

anys empadronades en aquest municipi.  
 

El vice-president o vice-presidenta serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci a l’inici 
del mandat corporatiu entre les persones que en són membres i no són representants de 
l’Ajuntament ni de qualsevol altra administració pública.  
 
Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, qualsevol regidor o regidora i el personal tècnic 
convocat per l’alcalde o alcaldessa.  
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2. En l’acord de creació d’aquest òrgan el Ple de l’Ajuntament, podrà fixar el nombre màxim de 

membres i la composició d’aquest Consell en funció de la representació efectiva al municipi. En tot 
cas, caldrà ajustar-la als apartats de representació establerts en aquest precepte i, com a mínim, 
els que estableixin les normes de règim local.  

 
Article 33. Funcionament del Consell de Ciutat  
 
1. El Consell de Ciutat s'ha de reunir com a mínim un cop a l’any, en sessió ordinària, i extraordinària 

tantes vegades com sigui convocat per l’alcalde o alcaldessa o sol·licitat per un terç dels seus 
membres. 

 
2. Es podrà crear una Comissió Permanent, determinant-ne la composició i funcions, així com la grups 

de treball i comissions tècniques que apleguin responsables dels serveis públics de la ciutat que 
són competència municipal i d’altres administracions.  

 
3. En el desenvolupament de les reunions es promourà la utilització de metodologies que garanteixin 

el debat i la participació de tots els membres de manera àgil i eficaç.  
 
4. El Consell de Ciutat s'ha de ser renovar a l’inici de cada mandat.  
 
5. Cada any, el Consell de Ciutat ha de debatre i aprovar un informe sobre les actuacions realitzades 

durant el període i en proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramès al Ple de 
l’Ajuntament.  

 
6. S’ha d'aixecar acta de les reunions per part de la persona que exerceixi les funcions de secretaria, 

que serà nomenada a proposta del president o presidenta.   
 
 
Secció segona. Els consells territorials  
 
Article 34. Els consells de barri i els consells de poble  
 
1. Són òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels quals es dota l’Ajuntament de 

Tortosa per assessorar-se i rebre propostes de la ciutadania respecte al funcionament del barri, del 
poble i del municipi.  

 
2. Els consells de barri o de poble aborden diferents objectius i esdevenen essencials per aproximar 

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

 
3. Es crearan consells de poble als Reguers i Vinallop. La resta de pobles del municipi, pel fet de tenir 

estatuts d’entitat municipal descentralitzada, ja disposen d’òrgans propis de participació 
ciutadana. 

 
Article 35. Composició i funcionament dels consells de barri o de poble 
 
1. El consell de barri o de poble el formen els següents membres:  
 

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

 
− El vice-president o vice-presidenta ha de ser un ciutadà o ciutadana de consens, vinculat o 

vinculada a la vida social o associativa del barri o del poble, i el nomena el president o 
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presidenta.  
 
− Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal.  
 
− Fins a un màxim de 3 representants de les entitats i associacions de veïns i veïnes del barri o 

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

 
2. També poden participar a les sessions del Consell els veïns i veïnes del barri o del poble, que ho 

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

 
3. L’alcalde o alcaldessa hi podrà participar, amb veu i vot, sempre que ho cregui oportú.  
 
Article 36. Funcions 
 
Les seves funcions són: 
 
a) A iniciativa pròpia o de l'Ajuntament informar, sobre les propostes municipals que afectin el barri o 

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

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

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

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

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

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

consell, aquest ha de designar per consens un representant per consens.  
 
Article 37. Àmbit d’actuació i desenvolupament de les sessions dels consells de barri o de poble 
 
1. Hi haurà un consell en cadascun dels barris de la ciutat que es determini i un consell de poble als 

Reguers i a Vinallop.   
 
2. Els Consells Territorials hauran de ser renovats a l’inici de cada mandat. 
 
3. Les sessions les convoca públicament l’alcalde o alcaldessa o el president o presidenta del 

Consell.  
 
4. El Consell celebra almenys una sessió ordinària cada sis mesos i extraordinària, si la Presidència 

creu necessari de convocar-la o quan ho demanin un terç dels membres. En aquest cas, la 
celebració de la sessió no podrà diferir-se més de 15 dies.  

 
5. Cada any el Consell Territorial debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el 
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període i en proposarà iniciatives per millorar-les. 
 
6. Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives, les propostes que en 

sorgeixin hauran de ser aprovades per consens.  
 
7. El Consell ha de nomenar un secretari o secretària, a proposta del president o presidenta.  
 
 
Secció tercera. Els consells sectorials  
 
Article 38. Els consells sectorials.  
 
1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes 

concrets d’interès per a la ciutat com ara: l’escola, la cultura, l’esport, el medi ambient, les dones, 
la gent gran, les persones amb discapacitat, els serveis socials, la convivència, la cooperació, la 
solidaritat i altres similars. Aquests consells tenen caràcter consultiu.  

 
2. Els consells sectorials han d’esdevenir elements clau de la participació de la ciutadania en els 

afers públics. Entesos així, les diferents àrees municipals han d’impulsar i coordinar el seu treball i 
han d’evitar, en tot moment, considerar-los òrgans merament formals. 

 
3. Es poden constituir a proposta de l’alcalde o alcaldessa o de més d’un 50% de les entitats, 

associacions inscrites al Registre municipal d’entitats, l’activitat principal de les quals estigui 
classificada dins del sector en concret.  

 
Article 39. Composició i funcionament 
 
1. Els presideix l’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui.  
 
2. En formaran part:  
 

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

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

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

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

 
3. El vice-president o vice-presidenta serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci a l’inici 

del mandat corporatiu entre les persones que en són membres i no són representants de 
l’Ajuntament ni de qualsevol altra administració pública. 

 
Article 40. Funcions 
 
Les seves funcions són: 
 
a) Informar, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals que afectin el sector de 

què es tracti i dels projectes d’interès global de ciutat.  
b) Formular propostes per a resoldre els problemes afecten el sector.  
c) Fer propostes de noves actuacions a l’Ajuntament.  
d) Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès.  
e) Proposar la realització d’audiència pública.   



                                   

 
-  Pàg. 19 / 86 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

f) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis, els 
organismes públics municipals i les necessitats de la ciutat, respecte al sector de què es tracti. 

g) Supervisar el funcionament dels equipaments i serveis públics amb referència al sector.  
h) Crear comissions de treball per fer seguiment i consulta dels temes de competència i interès per al 

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

repercussió en el sector.  
k) Facilitar mecanismes de participació i consulta als ciutadans i ciutadanes amb referència al sector.  
 
Article 41. Funcionament i desenvolupament de les sessions 
 
1. L’Ajuntament, en l’acord de creació de cada consell sectorial, pot fixar-ne el nombre màxim i la 

composició en funció de la representació efectiva al municipi, ajustant-la als apartats de 
representació establerts en aquest precepte i com a mínim en els que estableixin les normes de 
règim local.  

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

consell.  
 
3. Els consells sectorials es reuniran com a mínim un cop cada sis mesos, en sessió ordinària, i tantes 

vegades com siguin convocats per l’alcalde o alcaldessa o president o presidenta, o per un terç del 
nombre total dels membres, en sessió extraordinària. En aquest cas, la celebració de la sessió no 
podrà diferir-se més de 15 dies. 

 
4. Els consells sectorials han de ser renovats a l’inici de cada mandat.  
 
5. Cada any el Consell ha de debatre i aprovar un informe sobre les actuacions realitzades durant el 

període i en proposarà iniciatives per millorar-les. 
 
6. Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives, les propostes que en 

sorgeixin hauran de ser aprovades per consens.  
 
7. Es nomenarà un secretari o secretaria, a proposta del president o presidenta.  
 
8. L’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, dotarà els consells amb el suport tècnic 

necessari per poder dur a terme les seves funcions amb garanties d’eficàcia i eficiència. 
 
 
Secció quarta. Comissions específiques 
 
Article 42. Comissions específiques 
 
El Consell de Ciutat, els consells de barri, de poble o els consells sectorials, així com l’alcalde o 
alcaldessa,  podran promoure la constitució de comissions de treball específiques per intervenir en 
temes concrets que es caracteritzin per tenir una durada determinada en el temps: la composició 
l'establirà l'acord de constitució.  
 
 
CAPÍTOL IV. FOMENT DE LES METODOLOGIES PARTICIPATIVES 
 
Article 43. Definició del procés participatiu 
 
D'acord amb aquest Reglament, s’entén per procés participatiu aquell que de manera integral 
contempla les fases següents:  
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a) Fase d’informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania afectada la matèria o 
projecte sobre el qual es vol demanar la participació, fent servir els mitjans adients.  

b) Fase de consulta i debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades es 
promou el diagnòstic, el debat i les propostes de la ciutadania.  

c) Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al conjunt de la 
ciutadania el resultat del procés. 

 
Article 44.- Utilització de metodologies participatives 
 
Cada any es podrà preveure, a proposta de l’alcalde o alcaldessa o del Consell de Ciutat, quins projectes 
s’impulsaran mitjançant aquestes metodologies i es recolliran les experiències en una memòria 
d’avaluació d’aquests processos. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
PRIMERA - L’Ajuntament promourà l’elaboració d’una carta ciutadana, que integraran les diferents 
cartes de serveis, que ajudi a clarificar, difondre i utilitzar els mitjans adients per facilitar l'exercici dels 
drets ciutadans d’informació, consulta, associació, reunió i participació.  
 
SEGONA - L’aparició de nous models, experiències o sistemes que afavoreixin la participació ciutadana 
en les accions del govern local hi poden ser incorporats, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, si no és 
que suposen una modificació d’aquest Reglament. En aquest cas, cal desplegar la corresponent 
tramitació legal i que l'aprovi el Ple de la corporació.  
 
TERCERA - L’estructura organitzativa i la infraestructura funcional desconcentrada en l’àmbit territorial 
s’hauran d'adaptar a la clàusula de progrés tècnic. En aquest sentit, per aplicació de les noves 
tecnologies de la informació i comunicació, es poden substituir les oficines presencials per altres 
dispositius o instal·lacions d’administració telemàtica,  sense que la implementació comporti una 
disminució dels nivells de suficiència i qualitat prestacional dels serveis públics desconcentrats.  
 
QUARTA - En el termini màxim d’un any, des de l’aprovació definitiva d’aquest Reglament, l’Ajuntament 
ha de disposar d’una carta de serveis municipals 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA - Els consells de participació previstos en aquest Reglament han de 
constituir-se en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva d'aquest. Aquest termini 
també serà aplicable per a l’adequació als requisits, característiques i condicions d’aquest Reglament, 
dels consells de participació ja en funcionament en el moment de l’entrada en vigor del reglament. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA - Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o 
inferior rang que s'oposin a allò que estableix aquesta ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA - Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la completa publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
 
 
 
ANNEX I - REGLAMENT MARC DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 
 
Apartat 1. Naturalesa  
 
1. Els consells de participació tenen caràcter consultiu, podran emetre informes facultatius, formular 

propostes i suggeriments i realitzar un seguiment de la gestió municipal.  
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2. Aquests consells tenen un caràcter consultiu i no vinculant, però el Govern municipal es 

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

 
Apartat 2. El Consell de Ciutat  
 
1. El Consell de Ciutat, com a Consell de consells, és l’òrgan de participació i de consulta de caràcter 

global amb l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. 
 
2. Els objectius fonamentals del Consell de Ciutat són: 
 

- Assessorar l’Ajuntament en definició de les grans línies de la política i els grans projectes de 
ciutat.  

- Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi 
encarregat l’Ajuntament.  

- Sol·licitar l’activació de qualsevol dels mecanismes de participació previstos al Reglament de 
participació ciutadana, i impulsar nous processos participatius.  

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

 
3. Les funcions i la composició son les defineix  l’articulat del Reglament. 
 
Apartat 3. Els consells territorials  
 
1. Els consells territorials són un espai de relació dels veïns i veïnes, entitats i  organitzacions, on 

s’afavoreix l’intercanvi d’informació, el debat i la participació de la ciutadania sobre temes que 
afecten de forma directa el territori on viuen, treballen o desenvolupen una activitat social, 
econòmica, cultural, etc.  

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

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

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

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

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

les organitzacions i serveis municipals que hi treballen. 
 
4. Les funcions i la composició son les que defineix l’articulat del Reglament. 

 
Apartat 4. Els consells sectorials 
 
1. Els consells sectorials són espais on exerceixen la participació els diferents agents, sobre les 

matèries específiques relacionades amb l’àmbit de l’activitat del sector. 
 
2. Els objectius fonamentals d’un consell sectorial són:  
 

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

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

les organitzacions i serveis municipals que treballen en aquest àmbit. 
 
3. Les funcions i la composició són les defineix l’articulat del Reglament. 
 
Apartat 5. Funcionament dels òrgans que composen els consells de participació  
 
1. El mandat màxim dels membres dels consells municipals és de quatre anys, coincidint amb cada 

mandat municipal. Malgrat això, els membres podran ser renovats cada mandat. 
 
2. Les institucions i/o organitzacions als quals representen els membres en podran nomenar un 

substitut/a per tal d’assistir a les reunions.  
 
3. Els membres poden ser substituïts abans d'acabar la vigència del seu nomenament.  
 
4. Per fer efectiva la participació en els consells caldran els nomenaments per escrit del representant 

i del seu substitut, en cas que n’hi hagi.  
 
Apartat 6. Nomenament, cessament i separació dels membres  
 
1. Els membres dels consells de participació, titulars i suplents, s'han de nomenar i separats dels 

seus càrrecs per decret d’alcaldia, d’acord amb el procediment d’elecció establert per aquest 
reglament.  

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

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

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

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

 
3. Els membres dels consells de participació seran separats del càrrec i, per tant donats de baixa, per 

decret de d’alcaldia en cas que injustificadament deixin d’assistir a un mínim de tres sessions 
ordinàries del consell (consecutives o no) en el cas dels representants de grups municipals, 
entitats o institucions; i a un mínim de quatre sessions ordinàries del consell (consecutives o no) en 
el cas dels ciutadans o ciutadanes a títol individual.  

 
Apartat 7. Organització dels consells de participació 
 
Els consells de participació s’estructuren en els òrgans següents: Plenari i Presidència.  
 
A petició d’un o més membres del plenari i/o la Presidència, es valorarà la possibilitat de constituir una 
o més comissions de treball.  
 
Apartat 8. El plenari  
 
1. Formaran part del plenari el president o presidenta i tots els membres establerts per aquest 

Reglament.  
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2. Són funcions de cada plenari, a banda de les genèriques corresponents definides en l’articulat 

d’aquest Reglament :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

que hi correspongui de manera genèrica. 
 
3. Si s'ha de votar, els acords es prenen per majoria simple dels membres assistents, i en cas 

d’empat, el president o presidenta pot exercir un vot de qualitat.  
 
Apartat  9. Presidència  
 
1. Són competències de la Presidència:  

 
- Convocar les sessions i fixar-ne l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una 

quarta part dels membres del plenari. 
- Presidir, suspendre i aixecar les sessions del plenari, moderar els debats i dirimir els empats amb 

el vot de qualitat, amb l'objectiu de facilitar els acords.  
- Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.  
- A iniciativa pròpia o raonada d’una quarta part dels membres del Consell, autoritzar l’assistència 

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

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

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

que hi correspongui de manera genèrica. 
 
2. El president o presidenta podrà ser substituït pel vice-president o vice-presidenta, en els supòsits 

de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que li impossibiliti l’exercici de les 
seves atribucions. 

 
Apartat 10. Comissions de treball 
 
1. El plenari podrà crear comissions de treball específics amb la funció de realitzar anàlisis, recerques 

i propostes sobre temes determinats, i fer el seguiment de projectes i/o accions que portin a terme 
en el territori per tal d’enriquir els debats del Consell. El plenari en determinarà els objectius.  

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

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

de treball.  
 
Apartat 11. La Secretaria  
 
1. Els consells han de disposar de secretari o secretària. 
 
2. Són funcions de la Secretaria:  
 

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

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

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

 
Apartat 12. Els i les vocals  
 
1. Es consideren vocals tots aquells membres del consell i dels grups o taules de treball que no 

exerceixen el càrrec ni de president o presidenta ni de secretari o secretaria ni de tècnic o tècnica 
municipal.  

 
2. Correspon als vocals:  
 

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

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

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

que el justifiquen. 
- Formular suggeriments, propostes, precs i preguntes.  
- Obtenir la informació i documentació necessàries per poder desenvolupar les funcions 

assignades. 
- Fer el traspàs de la convocatòria i de la documentació pertinent al suplent en el supòsit que no 

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

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

 
3. Els i les vocals no podran atribuir-se les funcions de representació del Consell, tret que 

expressament se’ls hagi atorgat per mitjà d'una norma o per acord vàlidament adoptat, per a cada 
cas concret, pel mateix consell.  

 
4. En casos d’absència o de malaltia i, en general, quan hi hagi alguna causa justificada, els o les  

vocals han de ser substituïts o substituïdes pels  suplents, si n’hi ha.  
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5. Les persones designades per raó del seu càrrec, ho seran mentre l’ocupin.  
 
6. En el moment que els membres dels consells faciliten les dades personals per formar-ne part 

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

 
Apartat 13. Funcionament de les sessions del Plenari i dels grups o taules de treball dels consells 
territorials i sectorials 
 
El funcionament i desenvolupament de les sessions dels consells el defineix l’articulat d’aquest 
Reglament.  
 
Apartat 14. Convocatòries i sessions 
 
1. Les sessions del plenari i dels grups i taules de treball creats en el si dels consells de participació 

tenen caràcter públic. 
 
2. La convocatòria i l’ordre del dia de les sessions ordinàries del plenari i dels grups o taules de treball 

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

treball es tanca i notifica com a mínim 36 hores abans de la sessió.  
 
4. La convocatòria s'emet per escrit i amb constatació expressa de l’ordre del dia. La convocatòria es 

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

 
5. Per a la vàlida constitució del plenari, amb l'efecte de la celebració de les sessions, es requereix la 

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

 
6. En el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de celebració, els 

acords adoptats a les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots els 
membres de l’òrgan i publicar íntegrament a la pàgina web municipal, amb la finalitat de garantir el 
lliure accés per part dels ciutadans i ciutadanes, sense perjudici que s'hi faci constar les 
modificacions posteriors que puguin resultar de l’aprovació definitiva de l’acta. 

 
Apartat 15. Normativa supletòria aplicable  
 
Quant al funcionament, els consells de participació es regiran, per a tot allò que no preveu aquest 
Reglament, d'acord amb la normativa dels articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i dels articles 13 a 
20 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com per la normativa sectorial vigent que els hi pugui ser d’aplicació. 
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ANNEX II - NORMES ADDICIONALS REGULADORES DE LES CONSULTES POPULARS 
 
 
Apartat 1. Promoció de la convocatòria per iniciativa ciutadana. 
 
La convocatòria d’una consulta popular la poden promoure persones físiques o jurídiques, de 
conformitat amb els requisits que estableix la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i altres formes de participació ciutadana. 
 
Apartat 2. Comissió promotora 
 
1. La comissió promotora de la iniciativa pot estar formada per una o més entitats amb personalitat 

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

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

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

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

 
Apartat 3. Iniciativa 
 
1. La sol·licitud de la iniciativa s’ha d’adreçar a l’alcalde o alcaldessa. 
 
2. La sol·licitud d’iniciativa ha d’adjuntar aquests documents: 
 

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

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

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

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

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

ha acordat de presentar-la. 
 
3. En un termini de tres mesos, l’òrgan competent ha de comunicar a la comissió promotora signant 

de la iniciativa l'admissió a tràmit i la validació del full de recollida de signatures, o la inadmissió a 
tràmit. En el cas d’inadmissió a tràmit, la resolució ha d’ésser motivada i es pot recórrer contra 
aquesta resolució. 

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

- Que l’objecte de la consulta no s’ajusti al que estableix aquest reglament o la Llei 10/2014, del 
26 de setembre. 

- Que la documentació presentada pels promotors de la iniciativa no compleixi algun dels requisits 
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que estableix el segon punt d’aquest apartat. 
- Que reprodueixi una altra iniciativa de consulta popular no referendària de contingut igual o 

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

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

 
Apartat 4. Signants de la iniciativa 
 
Poden ésser signants de la iniciativa les persones proposades per a ésser cridades a participar. 
 
Apartat 5. Signatures de suport 
 
Per a demanar una consulta popular no referendària cal que ho facin un 5% de les persones cridades a 
participar, amb un mínim de 2.000 signatures. 
 
Apartat 6. Recollida de signatures 
 
1. La recollida de signatures s’ha de fer amb fulls editats d'acord amb el model aprovat per 

l’Ajuntament. 
 
2. En cada imprès de recollida de signatures hi ha de figurar, de manera clarament comprensible, una 

clàusula informativa sobre la finalitat de la recollida i la resta de requisits exigits per la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal. 

 
3. Les dades recollides en els impresos de recollida de signatures són confidencials, només es poden 

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

 
4. Les signatures s’han d’autenticar de la manera que es determini. En tot cas, la comissió promotora 

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

 
5. El termini per a la recollida de signatures és de 60 dies. Els terminis computen a partir de la data 

de notificació de l’admissió a tràmit. 
 
Apartat 7. Recompte i validació de les signatures 
 
1. Un cop recollit el nombre mínim de signatures, els fulls s’han de lliurar a l’Ajuntament per a la 

comprovació de la inscripció en el registre corresponent. 
 
2. L’acreditació de la inscripció s’ha de fer mitjançant un certificat emès pels responsables dels 

registres corresponents, de conformitat amb les dades de la darrera actualització disponible i en 
un termini de 2 mesos a comptar des de la presentació dels fulls de signatures. 

 
Apartat 8. Acceptació o denegació de la sol·licitud de convocatòria 
 
1. Si les signatures validades assoleixen el nombre mínim establert, l’òrgan competent ha de 

convocar la consulta demanada en el termini que estableix a la Llei 10/2014, del 26 de setembre, 
a comptar des de la resolució de validació de les signatures. 

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

 
3. Correspon a l’Ajuntament decidir sobre la validació de les signatures o la denegació de la consulta 

demanada. 
 
Apartat 9. Períodes durant els quals no es poden promoure ni celebrar consultes populars  
 
1. Una vegada iniciats els tràmits per a promoure una consulta popular, no se'n poden promoure 

altres de contingut igual o substancialment equivalent fins que no hagin transcorregut 2 anys a 
comptar des de: 

 
- La celebració de la consulta. 
- La finalització del procés de validació i recompte de les signatures en cas de denegació de la 

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

la sol·licitud. 
 
2. No es pot promoure ni celebrar cap consulta popular en els sis mesos anteriors a les eleccions 

locals ni en el període comprès entre les eleccions i la constitució de l’ens local. 
 
3. En el cas de les propostes de consulta popular que estiguin en tramitació en el moment de la 

dissolució de l’ens local, se n’han de suspendre els tràmits subsegüents fins a la constitució del 
nou ens local. 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor Alcalde: Com vostès saben, fa aproximadament un any 
l’Ajuntament de Tortosa va ser guardonat amb el “Segell Inforparticipa” a la qualitat i la transparència 
comunicativa per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
En aquell moment, al rebre el guardó vam fer una valoració molt positiva d’aquest reconeixement i 
d’aquest guardó. Vull recordar que érem el municipi de la província de Tarragona amb més puntuació. 
Tanmateix, no teníem un 100% de la puntuació. En aquell moment, jo a una roda de premsa que vaig fer 
el 18 de març de 2014 em vaig comprometre a que intentaríem assolir aquest 100%. I em vaig 
comprometre, concretament, en que a l’Ajuntament de Tortosa abans d’un any aprovaríem el Reglament 
de participació ciutadana. 
 
Avui, al març del 2015, sotmetem a la seva consideració aquest Reglament de participació ciutadana 
que aporta moltíssimes novetats en el funcionament entre les relacions entre l’administrat i la pròpia 
Administració, que és un avanç molt important i que ens quedarà el repte, a posteriori, a poder 
materialitzar-lo i aplicar-lo, cosa que no serà, ja els hi avanço, que no serà fàcil, perquè el Reglament és 
molt ambiciós, dels més ambiciosos que en aquests moments hi haurà al país. I aquest també serà un 
repte de tots. 
 
Ja els hi avanço que és un Reglament de participació ciutadana, no és un reglament orgànic municipal 
ni és un reglament de com s’organitza la corporació municipal en ella mateixa. 
 
No els hi faré ara un relat de tot el Reglament perquè el coneixen abastament. Hem fet reunions de 
Junta de Portaveus, ja fa unes setmanes, per presentar-lo. En vam tornar a fer unes altres, una altra, jo 
crec que fa aproximadament 10 dies, i després s’ha anat a dictamen de la Comissió. Però sí dir-los que 
hi ha novetats significatives. 
 
Quina novetat significativa hi ha? Primer que tot, s’estableix un mecanisme pel qual qualsevol ciutadà, 



                                   

 
-  Pàg. 29 / 86 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

sense cap preavís, pot intervenir davant del Ple municipal de l’Ajuntament de Tortosa. Abans de les 
sessions ordinàries s’habilitarà mitja hora per a que qualsevol persona a títol individual o a títol col·lectiu 
pugui interpel·lar a l’òrgan de govern de l’Ajuntament de Tortosa, o pugui fer suggeriments, o pugui 
demanar aclariments. No hi haurà cap tipus de restricció i, simplement, serà que tindran una limitació 
de 2 minuts i, òbviament, el Govern podrà contestar. 
 
Tampoc no hauran de presentar un escrit amb caràcter previ. Simplement, compareixent el dia i a l’hora 
fixats es podrà intervenir davant de la pròpia corporació municipal. 
 
A la vegada, també regulem per primera vegada en un Reglament municipal la possibilitat d’efectuar 
consultes i consultes populars, cosa que també és un gran avanç i que estic convençut de que serà, al 
llarg del proper mandat, el primer mandat en que es farà una consulta popular, no en facin ara dir de 
quin tema, però segur que hi haurà alguna consulta popular al llarg dels propers 4 anys. 
 
A la vegada, també es crea un Consell Municipal o un Consell de Ciutat. Un Consell de Ciutat en que no 
només estaran representats els diferents grups municipals, sinó que també hi haurà 5 persones 
representatives del teixit social, sindical i empresarial de la ciutat. Cinc persones rellevants de la ciutat i 
tres persones que seran elegides a l’atzar per poder formar part d’aquest Consell de Ciutat. 
 
A la vegada, es creen els consells de pobles, que ja existien fins ara als dos pobles on no hi ha EMD’s –
als llocs que hi ha EMD’s això ja és competència de la pròpia EMD–, que és als Reguers i que és a 
Vinallop. 
 
I, a la vegada, es dóna la possibilitat de crear uns consells de barris. Consells de barris en que, a igual 
que en el Consell Municipal, també, independentment de les persones que formen part del Consell de 
Barri i del Consell de Ciutat, són sessions obertes on qualsevol persona que comparegui en aquestes 
reunions també podrà participar en veu, òbviament sense vot, però podrà participar tant als consells de 
poble com als consells de barri. Fins ara això no estava, òbviament, contemplat. 
 
Els consells de barri no els marquem, no els concretem, sinó que ja s’anirà decidint en cada moment 
quins són els barris que decideixen crear aquests consells de barri. 
 
També es creen els consells sectorials a àmbits concrets que també es determinaran. Pot ser la gent 
gran, pot ser el tema dels infants, pot ser el món de l’esport, pot ser el de la sostenibilitat o la ciutat 
sostenible. En hi ha alguns que han estat funcionant al llarg d’aquests anys i hi ha altres que seran 
nous, però amb una diferència substancial també: també seran molt més participats. Seran molts més 
participats perquè cada entitat del sector o cadascuna de les entitats també tindran representació, no 
només tindran representació els grups municipals. 
 
I, a la vegada, també qualsevol persona, simplement pel mer fet d’estar empadronada a la ciutat de 
Tortosa, podrà participar d’aquests consells de barris. 
 
A la vegada, i no seré extens, també ens obliguem, s’obliga l’Ajuntament de Tortosa a, en un període 
màxim d’1 any des de l’aprovació definitiva, a redactar una carta de serveis. I també a redactar una 
carta de ciutadania, on vinguin regulats tots els drets i els deures dels ciutadans.  
 
Es regula també la relació amb uns terminis, que són més curts que els que estableix a la pròpia Llei de 
transparència espanyola i, per suposat, la catalana –que hem de dir que és bastant més avançada i 
més ambiciosa que la pròpia Llei espanyola de transparència– per poder fer no solament fer acús de 
recepció de tots els escrits que s’entren a l’Ajuntament, sinó també poder-los donar un contesta en uns 
terminis específics. 
 
Aquestes són unes de les principals novetats que s’aporta en aquest Reglament de participació 
ciutadana. I ja els hi avanço que l’èxit no serà tant de l’equip de Govern que els tingui que desenvolupar, 
sinó l’èxit serà –si funciona bé– de la gent que en farà ús, de la gent que hi participarà i del conjunt de 
la ciutadania, que podrà tenir un Ajuntament molt més proper. 
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Això no serà l’única forma que tindran els ciutadans de participar. Els ciutadans ja participaven a data 
d’avui. Participaven d’entitats, participaven d’associacions, participaven de moltes activitats que 
s’organitzen a la ciutat mitjançant el voluntariat. Això ho continuaran fent. Ara, el Reglament de 
participació ciutadana sí que el que pretén és donar joc als ciutadans en relació al funcionament de la 
pròpia institució i, a la vegada, que hi hagin institucions que pivotin en l’àmbit territorial, en l’àmbit 
sectorial les diferents qüestions que afecten a la ciutat. 
 
Per tant, aquest és el Reglament que ara farem una aprovació inicial, s’obrirà un període d’exposició 
pública, es podran fer al·legacions i farem una aprovació definitiva quan correspongui. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Sí, gràcies senyor alcalde. 
Regidores, regidores, bé, la veritat és que aquest Reglament que ens presenten, jo el que penso de 
veritat és que com a novel·la de ciència ficció tindria un èxit absolut. Però la realitat que hem viscut els 
últims 30 anys a la ciutat, la veritat és que no té res a veure amb tot això que aquí ens presenten. 
 
També vull recordar que ni vostès ni cap altre govern municipal durant els últims 30 o 35 anys han 
preguntat mai res als tortosins i tortosines. És evident que desprès de 2 legislatures amb el mateix 
Govern municipal i a 3 mesos d’unes eleccions municipals molt importants, sembla, o al menys fa tota 
la “pinta”, de ser un exercici d’electoralisme. 
 
També voldria recordar que ara fa molt poc temps, potser fa un parell de mesos, vam presentar 
nosaltres una moció per reclamar que les consultes que els ciutadans fan a l’Ajuntament tinguessin 
resposta en un termini màxim de 15 dies, tal i com havia suggerit el defensor del ciutadà, i tots vostès la 
van votar en contra. Clar, ara aquí ens presenten que enlloc de 15 dies seran 20. Bé, jo, la veritat, em 
sembla que no m’ho acabo de creure.  
 
També m’agradaria comentar que la màxima expressió ciutadana són les eleccions, són les urnes. Ara 
fa casi 4 anys, diverses forces municipals –alguns dels quals estem aquí– ens vam presentar a unes 
eleccions, amb els resultats que tots recordem. Resulta que la formació que jo represento va obtenir 
800 vots i representació municipal. Tot i així, la falta de respecte de molts de vostès cap a la meva 
persona i la formació que jo represento i als 800 ciutadans que ens van votar, ha estat indignant. 
 
No entenem com ara ens volen, ens presenten aquest Reglament quan, sembla ser, no han fet ni cas 
dels resultats d’unes eleccions municipals on hi van participar més del 60% de les persones que tenen 
dret a vot a Tortosa. No ho entenem. 
 
Tampoc no, no...., hi ha coses del Reglament que tampoc no compartim com és, per exemple, que es 
pugui donar vot, en cas de consultes populars, a persones menors d’edat, això no ho compartim.  
 
I bé, sí que compartim bona part del contingut del Reglament, en això podríem estar d’acord en bona 
part del Reglament, però no tal i com s’ha fet. Això no ho compartim. 
 
I bé, més enllà de tot això que he dit, doncs, el nostre posicionament serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Casanova. Algunes matisacions i també 
aprofitaré aquest torn per afegir una cosa que no he dit abans quan feia la presentació. 
 
Jo crec que vostè ha dit una cosa que des de la meva òptica no és certa. Diu que li hem faltat el 
respecte, que alguns regidors d’aquí li han faltat el respecte a la seva persona, als votants..., jo li he de 
recordar que vostè tantes vegades m’ha interpel·lat, tantes vegades li he contestat, jo i altres d’aquesta 
sessió plenària. Una cosa és que després li votin o no li votin les propostes, això és una altra cosa, però 
que li han faltat al respecte jo em penso que ningú ha faltat al respecte a ningú. 
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I els resultats de les eleccions van ser per a tots., per a tots. I els resultats de les eleccions van suposar 
que alguna candidatura no tingués representació. Va suposar que altres candidatures tinguessin una 
representació i que altres en tinguessin una altra. I, per tant, jo diria que aquesta falta de respecte a la 
seva persona, al menys en aquesta sessió plenària, jo no l’he sabut veure. 
 
Respecte a l’electoralisme o no, jo li he fet un relat, però diu que no s’ha preguntat mai res a ningú. 
Vostè pot dir el que vulgui, senyor Casanova. Jo sóc alcalde des de fa 8 anys i jo he anat a tots els barris, 
ho feia quan estava a l’oposició i ho he fet els 8 anys que he estat al Govern. He demanat parer, he anat 
a discutir-ho, he anat a proposar-ho a les associacions de veïns, a les associacions de comerciants, però 
en les juntes, en les juntes i en les assemblees i en les convocatòries que ells feien, a les entitats 
esportives, o sigui, al menys estem ficant forma a una part del que ja fèiem. És molt més ambiciós el 
Reglament, però dir que no hem preguntat res i que hem fet el que volgués.  
 
Miri, si haguéssim, si no haguéssim preguntat res i haguéssim fet el que ens hagués donat la gana, 
senyor Casanova, ja li ben asseguro que, ja no dic els demés –jo parlo per mi– la nostra formació 
política, el projecte que jo encapçalo no hagués tingut els resultats electorals ni fa 8 anys, ni fa 4 anys. 
No els haguéssim tingut. Per tant, no hem estat a esquenes del que diu la gent, al contrari, difícilment 
trobarà en els últims anys un Govern tan proper o que ha intentat estar i “interlocutar” tant amb la gent. 
 
Jo li puc explicar les visites que faig al dia, atenc absolutament a tothom, no sé quantes, no centenars, 
milers de visites que hauré fet. I no li explico els regidors. Per tant, segurament no ho hem fet amb la 
formalitat que ho fem ara i hi ha novetats que després poden estar d’acord o no poden estar d’acord. hi 
ha gent que no estarà d’acord en que hi hagin consultes populars, hi ha gent que les porta al Tribunal 
constitucional. Hi ha gent, com vostè ha expressat, diu: jo no veig clar que els menors de 18 anys i 
majors de 16 anys puguin votar. A una consulta que, segurament, farà referència a qüestions que es 
materialitzaran al llarg dels propers anys, doncs, a nosaltres ens pareix raonable i, a més a més, li vull 
recordar que en això seguim el paràmetres marcats per la Llei de consultes aprovada de forma molt 
ampla al Parlament de Catalunya. I en aquesta línia ens ho hem marcat. 
 
Deia que aprofitaria per apuntar una altra novetat que no contemplàvem fins ara i que tampoc no ho 
hem fet amb la formalitat que apunta el Reglament, però que jo ho he fet infinitat de vegades, que és 
l’audiència pública. No ho he fet convocada pel propi Ajuntament, però jo he anat quan han hagut 
problemes, on han hagut elements que podrien generar certa tensió, a fer reunions obertes, 
completament obertes, de veïns afectats per una problemàtica o per un àmbit territorial. I estic 
recordant-ne a, pràcticament, tots els barris de la ciutat al llarg d’aquests 8 anys. 
 
Però bé, ara que fem? Implantem, per primera vegada, l’audiència pública, per la qual l’alcalde o els 
regidors que es designin per part del Govern municipal, faran una audiència pública on exposaran el 
seu posicionament sobre una determinada qüestió i qualsevol persona sense avisar, simplement 
personant-se a l’audiència pública, podrà interpel·lar, preguntar al Govern municipal o a l’alcalde.  
 
Hi haurà, com a mínim, una audiència pública obligatòria a l’any, una, que serà aquella que ha de servir 
per presentar els pressupostos i les ordenances fiscals. Però, més enllà de la que és obligatòria per 
Reglament, el propi alcalde pot convocar-ne quan cregui convenient, el Ple de l’Ajuntament pot decidir 
que hi hagi una audiència pública quan cregui convenient, el Consell de Ciutat pot, o els consells de 
territori o d’àmbit territorial, barri o poble o els consells sectorials també poden demanar una audiència 
pública. Per tant, amb això també és una novetat significativa. 
 
En quant al que deia de l’electoralisme, jo em vaig comprometre a això. I ja ho vaig dir i vaig ficar-li data 
fa 1 any. I m’hagués agradat fer-ho una miqueta abans, però la veritat és que això no ha estat fàcil, s’ha 
tingut que fet, també, amb un treball dels tècnics de la casa i, per tant, hem complit l’objectiu que ens 
havíem marcat. A mi m’hagués agradat poder concórrer a l’ultima convocatòria dels guardons del 
“Segell Infoparticipa” amb el Reglament aprovat, però hem complert el compromís que vam adquirir al 
març del 2014. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, vostè ens 
presenta aquí un Reglament municipal de participació ciutadana que vostè acaba de qualificar com 
ambiciós i no sóc jo qui diré que no és ambiciós perquè, realment, és molt extens, no? 
 
Això ja ens dóna una certa, no preocupació, però un cert “pàlpit” no?, de que del poc que teníem ara, 
que venia a ser el que recull el Reglament orgànic municipal, a molt, a molt que es planteja en aquest 
Reglament, doncs Déu n’hi do, no?  
 
Pensi que aquí, vostè, dins l’apartat de dret de participació, parla de la petició, parla de l’audiència 
pública, parla de la iniciativa ciutadana, parla de propostes, parla de queixes, reclamacions i 
suggeriments, parla d’intervenció davant del consistori, parla, en fi, en definitiva, de la consulta popular. 
I també parla del Consell de Ciutat, del Consell de Barri, del Consell Territorial, del Consell Sectorial i de 
les comissions específiques. 
 
Des de “luego”, ampli i ambiciós sí. El que la pregunta és, i això també vostè ho ha dit fa un moment, ho 
dirà el temps, ho dirà la pràctica dels successius consistoris que tinguin que ficar-ho valgui la 
redundància, en la pràctica. 
 
Jo el que, llegint per damunt, perquè tampoc –i ho confesso– no he tingut el temps suficient com per 
llegir-m’ho a fons, perquè també vostès ens marquen uns tempos molt acurats i és difícil compaginar-ho 
tot, però jo veig que els mecanismes i els procediments que vostès fiquen en aquest Reglament són 
més consultius que no vinculants per a l’actuació de les persones que consulten o que plantegen una 
pregunta o que demanen una audiència pública. De fet, se’ls consulta, no se’ls dóna un vertader poder, 
d’alguna forma, decisoris en aquelles coses que ells plantegen, o que també l’alcalde o alguns 
regidors o el conjunt del Ple pugui plantejar-los, no?, cosa que per a mi segueix mantenint i donant el 
control, -- cosa que és bona segons en quins casos, cosa que és dolenta segons quins altres– el control 
en mans de l’Ajuntament. 
 
Dit això, jo també diria que, bé, torno a dir, llegint, no?, ens sorprèn –i no s’ho prengui a mal, eh, senyor 
alcalde, no s’ho preguin a mal–, de que un Reglament municipal de participació ciutadana, que per a 
nàixer a tardat un munt de temps, naix, precisament, quan està vostè exercint l’Alcaldia i l’exerceix i bé, 
ja sabem tots, amb un autoritarisme que sorprèn, no?, que surti d’una persona autoritària, surti un 
Reglament municipal de participació ciutadana tan flexible, no?, tan democràtic, tan lliberal com el que 
es planteja aquí, cosa que és bo, eh, no l’estic criticant. 
 
Jo, en el fons, en tot, torno a dir, ho he llegit, dins les mancances que jo he tingut en aquest tema, ho 
trobo correcte. Hi ha un punt que jo..., hi ha varis més, no?, que no he tingut temps d’aportar-los però 
bé, hi ha un altre que em xoca, no?, i és que totes les referències jurídiques i totes les referències als 
principis de participació ciutadana estan referides a l’Estatut. En canvi, s’obvia totalment i absolutament 
la Constitució. Home, jo crec que també podríem ficar els aspectes que la Constitució té respecte a la 
participació dels ciutadans. No per res, sinó perquè és la norma fonamental que, de moment, en aquest 
moment regeix en aquest Estat, no?, junt, lògicament, també amb el nostre benvolgut i preuat Estatut. 
 
Bé, vostè diu que hi ha hagut diàleg amb les entitats, amb les associacions, amb ciutadans. No ho 
discutiré ni ho ficaré en dubte, lògicament. Vostè és una persona que està al carrer, ningú ho dubta i 
ningú ho fica d’això, el que també és cert és que –i ho torno a repetir– aquest tema, com altres també, 
amb els regidors, amb l’oposició s’ha tractat, no diré que no s’ha tractat, s’ha tractat en Junta de 
Portaveus i s’ha tractat dos o tres vegades, però bé, jo entenc que és un tracte minso, petit, curt, no?. 
Clar, se’ns fica vostè aquí i diu: mira, aquí teniu, au. Home, sí, ja està bé, no?, però bé, que és una 
pràctica i una tàctica i un procediment que jo no el trobo correcte. 
 
Per tot això que li he dit, el nostre posicionament.... I també, l’última cosa és que, mirant un poc, perquè 
avui en dia vostè ja sap, com tots que treballem també amb l’Internet molt sovint, veiem que hi ha molts 
aspectes d’aquest Reglament que pareixen, pareixen copiats d’altres reglaments municipals de 
participació ciutadana d’altres ciutats catalanes. Pareix, eh. Tampoc vull jo aquí acusar ni tot això. 
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Dit això, bé, la nostra postura serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies, senyor Dalmau. Intentaré ser moderat en la 
meva resposta. 
 
Senyor Dalmau, vostè està a les mateixes juntes de portaveus que jo? Perquè clar, diu: pareixen copiats. 
Que què li vam dir? Que s’havia inspirat i li vaig donar els noms dels ajuntaments? Que s’havia inspirat 
en altres ajuntaments. No és cap problema. I el que està funcionant a altres llocs és bo que es pugui 
aplicar. Per tant, no digui “pareix”. És. És, entre altres coses, perquè li vaig dir jo. Li vaig dir jo. 
 
Em diu: no he tingut temps de llegir-ho. Jo tampoc no vull ser molt agre en la resposta, eh. Senyor 
Dalmau, fa més d’un mes que té aquest Reglament vostè a les seves mans? Fa més d’un més –ja em 
contestarà després–, fa més d’un mes.  
 
Vam fer fa més d’un mes una Junta de Portaveus en que jo els hi vaig donar el Reglament a tots vostès i 
els hi vaig dir: si tenen algun suggeriment, plantegi’l, facin esmenes i en tornem a parlar. El meu cap de 
gabinet els va trucar als 15 dies perquè ningú havia aportat cap suggeriment i els hi va dir: tornarem a 
fer d’aquí a uns dies una altra Junta de Portaveus, si tenen algun suggeriment i el poden plantejar, el 
discutirem. Vam tornar a fer una Junta de Portaveus avui crec que fa 10 dies. El Partit Popular no va 
presentar cap suggeriment ni va fer cap comentari de tots els que vostè fa ara, que també els podia 
haver fet llavors, no en va fer ni un, val?  
 
Per tant, dir que no ha tingut temps, que ha sigut molt “apretat”, home, no ha sigut molt “apretat”, no 
ha sigut molt “apretat”, han tingut més d’un mes per llegir-s’ho. I ara, vostè mateix acaba de confessar 
que encara no se l’ha acabat de llegir. Home, és extens però no tant, de veritat. Per tant, lo dels temps, 
molt acurats, jo, en fi, em permetrà...., no sé, quant temps necessitaran per avaluar un reglament? 
 
I han tingut l’oportunitat de presentar suggeriments, de presentar millores en alguns aspectes, que diu: 
escolti, hi ha..., no hi ha referències a la Constitució. Ens ho hagués pogut dir. Ens ho hagués pogut dir i, 
amb temps, vostè hagués pogut començar a buscar la Constitució perquè jo li preguntaria: quin article 
vol que referenciéssim de la Constitució, senyor Dalmau?, quin article?, i ja el referenciarem. 
 
Què passa? Que l’Estatut és de fa 2 dies. I el concepte de participació ciutadana està molt més aplicat 
que a una Constitució que fa més de 30 anys que es va aprovar. Per tant, si vostè em diu quins articles 
de la Constitució podríem desenvolupar o citar o ficar com a fonaments, doncs, jo no hagués tingut 
inconvenient d’incorporar-los. Però, primera, jo no els conec, vostè tampoc. I, segona, no va fer aquesta 
aportació que la podia haver fet en el seu moment.  
 
Per tant, no és una fixació de que només volem basar-nos en l’Estatut. Ja li he dit que incorpora alguns 
dels requeriments de la Llei de transparència, la Llei 13/2013, de transparència, aprovada pel Govern 
estatal, per les Corts Espanyoles. Però també ja li he dit que, com que la que va aprovar el Parlament de 
Catalunya, la 14/2014 està molt més desenvolupada i és molt més avançada, n’incorporem més 
d’aquesta. Per tant, no és un tema de cap fixació. És un tema d’intentar aplicar el que és més 
convenient. 
 
Diu: ha tardat molt de temps el Reglament. Miri, jo em vaig comprometre, fa menys d’un any que 
tindríem el Reglament. I hem passat més d’un mes i “algo” esperant aportacions que podien arribar 
també de l’oposició, esmenes. Per tant, no és que hagi tardat molt de temps. Jo em vaig comprometre 
que el faríem en 1 any, i en 1 any l’hem fet. 
 
I, a més a més, de totes les coses que diu, “és que aquí és molt ambiciós”, és ambiciós perquè en 
plantegem algunes de noves. Altres li donem forma al que veníem fent, al que veníem fent.  
 
Vostè em diu: és que sobta que d’una persona tan autoritària vingui un Reglament tan participatiu. 
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Doncs, no li ha de sobtar, no li ha de sobtar. Ni jo sóc tan autoritari com vostès pretenen fer veure, 
perquè sap què passa?, que això no és Barcelona, això és Tortosa i la gent ens coneix. I la gent del 
carrer sap si jo atenc a la gent o no l’atenc; si amenaço o no amenaço, com havia passat en altres 
vegades i en altres moments; si quan em criden uns veïns, una comunitat de veïns, encara que siguin 
quatre, si vaig o no hi vaig; si em persono al barris o no em persono als barris una vegada a l’any, o 
quan em criden, per parlar de les coses, si em fan suggeriments, si de vegades els agafo o a vegades no 
els agafo. No els agafo sempre, però n’hi ha molts que els hem acceptat i ho hem reconegut i ho hem 
agraït.  
 
Per tant, bé, la realitat és aquesta. La realitat del Reglament és la que és. Que tenim unes eines que fins 
ara no teníem. Són unes eines que fins ara no teníem i, a més a més, no depenen de la voluntat política 
de l’alcalde o del Govern. 
 
Després diu: és que no se’ls deixa decidir a la gent. La gent té una capacitat d’interpel·lar i fer 
suggeriments a la corporació i a l’equip de Govern que fins ara no tenia. Té una capacitat de participar 
en els afers dels seus barris. Més enllà del que puguin fer a través de les associacions de veïns, que fins 
ara no tenien. I té una capacitat de fer propostes i actuar a través dels consells sectorials que fins ara 
no tenia.  
 
Per tant, segur que és millorable, segur que és millorable. Jo fa no sé quant temps aprovàvem aquí la 
valoració de llocs de treball i es deia: és la primera vegada que l’Ajuntament de Tortosa té aquest 
document. Segur que el document és millorable, segur, perquè quan fas una cosa per primera vegada 
no tens experiència i no pots fer valoració del funcionament. Això segur que també és millorable, ja li dic 
jo. Ara, m’han de reconèixer que és la primera vegada en la història de l’Ajuntament de Tortosa que es 
disposarà d’un Reglament de participació ciutadana. I és la primera vegada en la història de 
l’Ajuntament de Tortosa que qualsevol ciutadà podrà seure’s aquí davant i interpel·lar al Govern 
municipal. I serà la primera vegada en la història de l’Ajuntament de Tortosa que l’alcalde o regidors 
haurà de comparèixer davant la gent, a una sala petita o a la mateixa sala de l’Auditori, a explicar quines 
seran les línies del pressupost o les ordenances fiscals. 
 
I això té el valor que té. Que el podem millorar? Segur. I el millorarem, no tant amb l’aportació que fan 
alguns grups municipals com el seu, que tenint l’ocasió no ho ha fet, sinó amb el funcionament del dia a 
dia. I d’aquí a un any o dos anys es podrà veure si dos minuts són molts o són pocs per a la intervenció 
davant del Ple. O es podrà veure si les audiències públiques, obligatòriament, n’han de ser una o en 
poden ser tres. Però això ja ho dirà el propi funcionament. 
 
Tanmateix, li agraeixo la seva abstenció, que entenc que té la voluntat de, al menys, no ficar 
inconvenients a que es pugui desenvolupar el Reglament, més enllà de si hi ha aspectes que 
comparteixen o hi ha aspectes que no comparteixen. Però, en tot cas, agrair-li l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, tres reflexions al respecte 
d’aquest punt del Reglament de participació ciutadana. 
 
El primer és que creiem, des del nostre grup municipal, que és un element positiu, és un avanç per a la 
nostra institució, per al nostre Ajuntament. Hem reiterat i coincidim que cal fer una nova política, una 
nova manera de fer política que vagi molt més enllà de les eleccions cada 4 anys i que, a més a més, 
aquesta és una de les demandes de molts ciutadans i ciutadanes a la nostra ciutat i al nostre país.  
 
Per tant, reconeixem que aquest Reglament introdueix molts elements positius per a que passéssim 
d’aquesta democràcia de baixa intensitat a una democràcia d’altra intensitat, on els ciutadans es 
podran adreçar directament al Govern, on hi hauran consultes populars o la possibilitat de que es pugin 
desenvolupar, on també es crearà el Consell de Ciutat, així com la possibilitat de la creació de consells 
de barris i consells sectorials, on, per tant, començarà a caminar la participació ciutadana d’una 
manera reglada. Per tant, la primera reflexió és que trobem que és un nou Reglament positiu per al 
nostre Ajuntament. 
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La segona reflexió és que no veiem correcta la forma en que s’ha redactat, en quant a que no hi ha 
hagut participació ciutadana precisament. I no em refereixo a la participació dels grups municipals 
polítics, que sí que se’ns va donar fa un mes, sinó en que ha sigut un Reglament de participació 
ciutadana que no ha incorporat precisament això, la participació ciutadana de moltíssima gent, de 
molts col·lectius, de moltes entitats. 
 
En aquest sentit, posaré com a exemple que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on hi ha una 
regidor de participació ciutadana, fa poc, a un acte aquí a Tortosa, explicava que el Reglament de 
participació ciutadana d’aquella ciutat, per a que realment fos un Reglament que la ciutadania se’l fes 
seu, havien estat durant un i mig fent tot un procés on havien participat més de 500 persones, on 
havien participat més de 50 associacions i col·lectius i, per tant, entenem que aquest Reglament de 
participació ciutadana aquí a Tortosa li hagués fet falta precisament això, la participació ciutadana de 
moltíssima gent, de que opinés com es podia fer, com es podia dur a terme i, per tant, que Tortosa 
avancés en quant a cultura democràtica d’una manera col·lectiva. 
 
I finalment, la tercera reflexió és en relació a tot el mandat i al nostre grup municipal. El nostre grup 
municipal representa més de 1000 tortosins i ens hem sentit moltes vegades menyspreats pel Govern i 
pensem que això també és participació ciutadana, representativa, indirecta, de que representem a 
molts tortosins i tortosines. 
 
Jo mateix i la meva companya regidora hem presentat moltíssimes propostes on reclamàvem que per 
part de l’equip de Govern hi hagués una participació entre tots els grups municipals, com per exemple la 
creació d’una taula de debat sobre el Pla director de muralles, com per exemple una comissió sobre 
estudiar la possibilitat de que Tortosa fos Patrimoni de la Humanitat, com per exemple la celebració de 
diferents consultes. També reclamàvem que se’ns donés a temps els pressupostos per fer diferents 
incorporacions. I el nostre sentiment és que això no ha sigut així i, per tant, també ens dol que ara, a 80 
dies de les eleccions municipals, s’intenti, pensem, en part netejar la imatge del que ha sigut l’actitud 
de l’equip de Govern durant aquests 4 anys. 
 
Tot i això, com entenem que el Reglament de participació ciutadana és positiu i és un avanç per a la 
nostra ciutat, el que farà el nostre grup és abstenir-se. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan, ja li avanço que també li 
agraeixo l’abstenció i li agraeixo, molt especialment, la reflexió primera, que l’honora, marcant que és un 
element positiu, que comporta molts elements positius i disposar d’unes eines que fins ara a 
l’Ajuntament de Tortosa no es disposaven. Per tant, vagi per endavant el meu reconeixement, més enllà 
que també vull agrair-los la seva abstenció. 
 
Respecte a les altres dos qüestions, respecte al tema que em plantejava de Santa Coloma de Gramenet, 
no estic segur, però jo crec que no era el primer Reglament que estaven fent si no tinc mal entès, eh, 
ara no em voldria confondre. I, segurament, el feien amb la base d’un altre que ja tenien i una 
experiència feta. 
 
Jo crec que, evidentment, podríem haver fet un procés més participatiu amb el propi Reglament de 
participació ciutadana, no els hi diré que no. Segurament hem prioritzat al intentar que l’Ajuntament en 
disposi quan abans millor i complir un compromís que havíem fet. Però, en tot cas, del fruit del propi 
desenvolupament poden sortir modificacions que es facin  en un futur en base a l’experiència i en base 
a les aportacions. 
 
Tanmateix, també els hi vull dir que si hi ha algun suggeriment avui, es fa l’aprovació inicial i hi haurà un 
període de presentar al·legacions i, per tant, ja es veuria, no estem tancats a res. Ara, jo crec que és 
important –ho he dit abans en una altra intervenció– que, al menys, es disposi d’un document que fins 
ara no estava. 
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Respecte a una mica el mateix que al·legava el senyor Casanova, de que si s’havien sentit poc 
considerats perquè vostès havien presentat moltes propostes i se’ls hi havia rebutjar sistemàticament i 
el que pretenia era netejar la imatge. Això, una cosa és la relació amb els grups municipals, que no és 
objecte d’aquest Reglament, i l’altra cosa és el Reglament. La imatge, la gent de Tortosa té molt clara la 
seva, té molt clara la meva i té molt clara la de la majoria dels ciutadans, per tant, no necessito, en 
aquest sentit, cap neteja.  
 
Però jo l’únic que...., estem arribant a final de mandat, pràcticament queden dos plens, repassin, 
repassin les actes, repassin les actes i digui’m quin percentatges de mocions d’Iniciativa ha aprovat 
aquest Govern municipal d’una majoria absoluta tan perversa. Repassi-ho. 
 
I després, repassi els 4 anys anteriors, quan Iniciativa estava al Govern, quantes mocions li van aprovar 
a aquest avui alcalde, llavors portaveu, i es quedarà sorprès, es quedarà sorprès. Perquè clar, una cosa 
és el que es diu i l’altra cosa és el que és. I, per tant, ara arriba el moment de fer balanç a final de 
mandat i el balanç es fa de tot, de l’obra feta i després farem balanç de quantes mocions ha aprovat 
aquest Govern a Iniciativa, a Esquerra Republicana, Partit Socialista, al conjunt de l’oposició, i veuran 
com tindran una sorpresa. 
 
I, a més a més, després de la sorpresa, comparin. Comparin amb el que van fer alguns de vostès quan 
van estar al Govern i jo mateix a l’oposició, i comparin el que fan les seves formacions polítiques a altres 
ajuntaments. I busquin percentatges perquè, clar, al final tot s’ha de quantificar. I també quedaran 
sorpresos. 
 
De totes formes, voldria acabar aquesta intervenció remarcant el to positiu de la primera de les 
reflexions que feia vostè. Coincideixo amb vostè que segurament hi ha coses a millorar, però que hi ha 
molts elements positius que avui, avui no, quan s’aprovi definitivament, els ciutadans de Tortosa 
disposaran i que fins ara no disposaven, ni havien tingut l’oportunitat de disposar. 
 
Ara, el mateix que li he dit al senyor Dalmau, l’èxit o no èxit d’aquest Reglament, més enllà de l’aplicació 
del Govern municipal o de la corporació en el seu global, dependrà també de l’ús que en faci la gent i 
com ens poguéssim adaptar a aquesta gent. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, bona tarde. 
 
Bé, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, al respecte d’aquest punt de l’Ordre del dia 
que se’ns porta avui a l’aprovació, voldríem fer unes consideracions. 
 
La primera consideració, que és obvi, és que es tracta d’una aprovació inicial, per tant, això té més 
recorregut, entenem.  
 
La segona consideració que volem fer és que la ciutadania, davant la crisi, ens demana transparència, 
ens demana oportunitats i també ens demana més participació al moment de prendre decisions. O 
sigui, la ciutadania el que vol és incorporar-se no només cada 4 anys, quan vénen eleccions, sinó més 
sovint, en poder participar en la vida ciutadana, en la vida municipal. 
 
I això també és una de les coses que ha caracteritzat a Esquerra Republicana de Catalunya. Perquè 
prompte farà 84 anys que es va fundar aquest partit i sempre les decisions s’han pres de manera que 
tots els militants hem pogut participar i opinar. 
 
La quarta reflexió que voldria fer, o la quarta consideració, és que fa 4 setmanes el senyor alcalde ens 
va convocar a una Junta de Portaveus i ens va dir que el Govern municipal tenia preparat un Reglament 
de participació ciutadana i ens el va lliurar. Ens va lliurar una còpia per al nostre anàlisi i per fer-hi 
aportacions si ho crèiem necessari. 
 
Se’ns va presentar un document de participació ciutadana el qual no s’ha enviat a la ciutadania per a 
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que el revisessin, per a que opinessin, per a que el validessin, en definitiva, per a que hi participessin. 
S’hagués pogut fer, al nostre parer, a través de les associacions de veïns, de les associacions culturals, 
de les esportives, de les sindicals, bé, de totes altres maneres que hi ha de preguntar o de veure què 
opina la ciutadania. 
 
Fetes aquestes reflexions, nosaltres què concloem?, i al final faré el posicionament d’avant d’aquesta 
aprovació inicial. Que ens trobem davant d’un document presentat a aprovació inicial el mateix mes que 
es convoquen les eleccions municipals, perquè la publicació al BOE de la convocatòria serà el 31 
d’aquest mes. 
 
Segon. Aquest alcalde, al nostre parer, ha governat el municipi amb absolutisme i ara, un mes abans, 
vol tenir un document de participació ciutadana aprovat sense que la ciutadania hagi participat. 
Aquesta forma d’actuar, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya considera que és 
oportunista i electoralista. 
 
Tercera conclusió. Els hi demanem que lliurin aquest document a les associacions municipals per a que 
hi participin i puguin opinar.  
 
Quarta. Ja hem dit abans que Esquerra està des de sempre per la participació, per tant, tot i que s’ha 
fet, al nostre entendre, tard, creiem que no es pot votar en contra d’una proposta de participació 
ciutadana. És per això que anunciem que Esquerra presentarà al·legacions un cop publicada l’aprovació 
inicial al Ple i, per tot això, la nostra posició s’entén que és la d’abstenció.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. 
 
Jo no li diré el què ha de fer Esquerra perquè vostès ho sabran millor que jo, però home, una mica el 
procediment, sí. Les al·legacions les poden presentar els grups municipals, però les al·legacions estan 
pensades per a la ciutadania. Els grups municipals han tingut un mes, com vostè mateix ha reconegut, 
per presentar propostes. Esquerra no n’ha presentat ni una, no n’ha presentat ni una. 
 
Ara pot utilitzar el tràmit de les al·legacions, perfectament. Però vostès han tingut l’oportunitat fa un 
mes de poder presentar suggeriments, no se’ls hi ha conculcat això. Han tingut l’oportunitat i no ho han 
fet. Ara algú podria pensar: doncs, és molt electoralista presentar al·legacions quan han tingut 
l’oportunitat de fer-ho i no ho has fet, ni n’has fet ni una. De totes formes, li mirarem i li estudiarem amb 
“carinyo” i es procedirà a la seva resolució, segur. Com vostè diu, és una aprovació inicial. 
 
Algunes reflexions entorn a la seva intervenció.  
 
Aquest alcalde ha governat la ciutat amb absolutisme. Quatre anys, que ho sàpiga la gent, gràcies a 
Esquerra Republicana de Catalunya. Quatre anys, els quatre anys primers gràcies a la col·laboració 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, de la qual jo em sento orgullós. I mai, mai se’ns ha retret res. Per 
tant, la forma de governar que he tingut ha sigut la mateixa, i la gent ho sap, els primer 4 anys que els 
segons 4 anys. I la majoria absoluta ha sigut la mateixa, perquè era una majoria absoluta de 2 forces 
polítiques que van pactar i es van mantenir lleials en el pacte. Per tant, si aquest alcalde ha sigut 
absolutista governant, cosa que jo discrepo, han de saber que ha sigut gràcies a Esquerra Republicana 
de Catalunya. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya, que va estar governant amb aquest alcalde durant 4 anys, mai 
durant els 4 anys va tenir una proposta de fer un Reglament de participació ciutadana. Quan dic mai, és 
mai. Mai. Ni ho van incorporar al pacte de Govern, ni ho van incorporar al PAM. 
 
Esquerra Republicana no ha fet en aquest 8 anys que jo sóc alcalde cap proposta de Reglament de 
participació ciutadana, això també és bo que se sàpiga. Ara farà al·legacions, però fins ara no n’ha fet 
absolutament cap. 
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Coincideixo amb vostè que és important els exercicis de transparència. Aquest Ajuntament, amb aquest 
alcalde, ha rebut els guardons de transparència com els millors ajuntaments de Catalunya, pocs 
ajuntaments. I hem fet exercicis de transparència. Alguns els vam començar a fer junts, alguns, com 
era, per exemple, una cosa tan senzilla com penjar les actes dels plens a la pàgina web. O altres que 
hem fet ara en aquest mandat com era penjar tots els extractes de totes les actes de les juntes de 
Govern local. Però ara hem fet, hem penjat les retribucions de tots els regidors, i els poden buscar, els 
poden buscar perquè també els hi poden ajudar , a algú li pot ajudar a una miqueta tenir una referència, 
de tots els regidors i tots els càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Tortosa, no de l’actual, sinó dels 
últims 12 anys, per a que la gent pogués tenir una retrospectiva. Això ho ha fet aquest Govern 
municipal, aquest alcalde en aquest segon mandat. I és bo que es miri, els regidors, quan cobraven, 
quan cobren i quants càrrecs de confiança hi havia i quants càrrecs de confiança hi ha. Això és un 
exercici de transparència. 
 
I hem penjat totes les contractacions públiques, les hem penjat. I hem penjat totes les liquidacions dels 
pressupostos, no solament els pressupostos, sinó les liquidacions dels pressupostos. I les execucions 
trimestrals dels pressupostos. I hem penjat –i és públic i està a la web– totes les entitats que tenen 
subvenció, i per quina quantia i per quin motiu, totes, les que tenen subvenció nominativa i les que 
tenen subvenció de lliure concurrència. Hem sigut bastant transparents. 
 
I això ho hem fet per què ho ha demanat algun grup municipal? No. Ho hem fet de pròpia iniciativa. I 
continuem avançant en alguns aspectes. Ho hem fet per què la llei ens obligava? Moltes d’estes coses, 
que ara són obligatòries per la llei, les vam fer molt abans que la llei ho digués. 
 
Vostè diu: ens reclama més participació. És veritat, per això també es fa aquest Reglament. I 
s’estableixen mecanismes de participació que fins ara no havíem tingut. 
 
Que es poden millorar? Li dic el mateix, clar que es poden millorar, però nosaltres entenem que com a 
punt de partida és un punt vàlid de partida i que avui els ciutadans disposaran, quan s’aprovi 
definitivament, d’uns mecanismes que fins ara no disposaven. 
 
Diu: això s’aprova amb les eleccions municipals. Miri, jo, 18 de març del 2014, vaig fer una roda de 
premsa –està penjat a la pàgina web, eh– en que vaig comprometre’m a fer aquest Reglament de 
participació ciutadana abans d’un any. Vaig tenir alguna crítica? No. Vaig tenir algun suggeriment? No. 
Va haver un grup municipal, que suposo que després en parlarem, que uns mesos després va presentar 
una moció per a que féssim el que ja estàvem fent. I ara és electoralista? Tot el que es farà a partir 
d’ara és electoralista? El mantenir aquest debat, no sé qui deia que si les mocions eren electoralistes o 
no eren electoralistes; el nostre grup no ho ha dit mai això. Per què? Perquè els mandats duren el que 
duren. I el mandat municipal s’acabarà, de forma transitòria el 24 de maig, i de forma definitiva no sé si 
és el 12 o el 13 o el 14 de juny, quan es constitueixi la nova corporació. Mentre no es constitueixi la 
nova corporació s’ha de continuar governant. 
 
Òbviament, no és el mateix el 24 de maig, abans del 24 de maig, que desprès del 24 de maig. Jo 
desprès del 24 de maig no firmaré res ni decidiré res que pugui comprometre a la nova corporació. No 
ho he fet, no ho vaig fer fa 4 anys, potser sí que ho va fer algú fa 8 anys, però ara no és el cas. I això no 
és un tema electoralista. Perquè si fos, vostès, quan fa un any em vaig comprometre a això, m’ho 
haguessin tingut que dir: escolti, no ho faci que això és electoralista. Fa un mes, quan els hi vaig donar 
també m’ho haguessin pogut dir. Ningú de vostès em va dir, em va demanar: deixi-ho damunt la taula 
perquè això és electoralista. No m’ho ha demanat ningú.  
 
Per tant, en tot cas, si fan al·legacions ja els hi tindrem en compte, ho estudiarem però, en tot cas, 
també vull pensar que aquesta abstenció és en to positiu i valorant, òbviament, de que és la primera 
vegada que l’Ajuntament de Tortosa tindrà o disposarà d’un Reglament de participació ciutadana, que 
no vol dir que no hi haguessin mecanismes o alguns procediments, encara que siguin una mica diluïts, 
de poder fer participació ciutadana. Però, evidentment, de forma reglada i obligatòria, aquesta era la 
més avançada i, de fet, la única si em permeten. Fins ara no n’havíem tingut. 
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En tot cas, repeteixo, com he dit a tots els grups municipals que han intervingut anteriorment, que els hi 
agraeixo la seva abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde.  
 
Senyores regidores, senyors regidors, la participació ciutadana ha estat un factor clau en el conjunt de 
les demandes ciutadanes que en els últims anys i temps han sacsejat el nostre país. 
 
Avui ningú entén que la presa de decisions que afecten al conjunt de la ciutadania es faci, 
exclusivament, des de l’esfera política, però per això, s’ha de fer amb eines i mecanismes adequats, 
com correspon a un Reglament de participació ciutadana, però no com el que avui es vol aprovar. 
 
Aquest Reglament hauria d’incloure mecanismes bàsics de participació per fomentar el debat, la 
reflexió i la relació entre i amb els ciutadans i ciutadanes. 
 
El nostre grup municipal, senyor alcalde, ja va presentar a l’equip de Govern un document d’anàlisi de la 
proposta de Reglament municipal de participació ciutadana que avui es porta a aprovació en aquest 
plenari. I també en la línia de la moció que vam presentar el passat mes d’agost el nostre grup, en la 
que es demanava l’inici d’un procés participatiu per a la redacció consensuada d’un Reglament de 
participació ciutadana de Tortosa. 
 
En el poc temps que hem tingut per fer l’anàlisi de la proposta del Reglament, creiem que aquest 
document és incomplet, especialment pel que fa referència a la primera part del mateix, per la manca, 
com he dit, de procés participatiu en l’elaboració i redacció del mateix. 
 
El model de Reglament presentat pel Govern municipal correspon, al nostre entendre, a un model de 
participació per invitació que sorgeix per iniciativa del poder públic i s’estructura en òrgans, 
mecanismes i processos participatius.  
 
Els seus objectius són fixats per la pròpia institució. I els mecanismes dissenyats, i el seu funcionament, 
es troben regulats en el Reglament que es converteix en un Reglament, al nostre entendre, normatiu. 
 
Per l’anàlisi s’extreu que el Reglament pressuposa l’existència d’una noció d’interès general o interès 
públic en contraposició al concepte d’interessos particulars. I la seva fonamentació política es basa en 
els models de democràcia deliberativa com a forma de complementar la democràcia representativa. 
Això comporta que cap de les decisions i els mecanismes presentats siguin preceptives, configurant tot 
el Reglament un conjunt de mecanismes que únicament tenen funcions consultives, el que pot acabar 
provocant, al nostre entendre, dosis de frustració ciutadana dels col·lectius que vulguin participar, per 
entendre que les seves decisions no són vinculants. 
 
A aquesta decisió se li suma que és un Reglament orientat a la participació de les associacions 
ciutadanes que oblida, excepte en un cas, la participació individual, amb el biaix que això pot 
representar.  
 
De la mateixa manera, s’obliden mecanismes de participació que poden ser interessants com: jurats 
ciutadans, consells d’infants, debats sobre l’estat de la ciutat, debat ciutadà sobre la proposta del PAM, 
pressupostos participatius, participació ciutadana en l’elaboració de serveis públics, sistema de 
mediació o creació de la figura de l’assessor d’informació i participació, entre altres, que podrien, al 
nostre entendre, generar un important debat de participació ciutadana, sempre que s’efectuessin sota 
determinades premisses. 
 
Al nostre entendre, l’obstacle més gran que representa és la legitimitat, ja que el fet d’haver estat 
redactat un Reglament mancat de la participació ciutadana en la seva gestació, el converteix en un 
Reglament que pot ser vist com aliè per gran part de la ciutadania. 
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La seva redacció no s’ha produït mitjançant un procés participatiu, ni un procés d’anàlisi del context, ni 
de la cultura participativa dels ciutadans i ciutadanes de Tortosa. I, simplement, s’ha limitat a recollir un 
ampli amalgama de tècniques i mètodes de participació, alguns dels quals cal reconèixer molt avançats, 
com l’alcalde mateix ha dit, però que sense la direcció dels tècnics qualificats de participació entenem 
que està exempt de garantia d’èxit. I la garantia d’èxit que tots, estic convençut, tots volem aconseguir. 
 
En molts casos, la qualitat dels mecanismes participatius no implica la qualitat, ans al contrari. La 
cultura participativa dels tortosins i tortosines, que mai han tingut experiències participatives més enllà 
de les electives en l’àmbit de l’Ajuntament, ens fa pensar que hagués estat més convenient un 
Reglament que obrís la porta a molts mecanismes de participació, però normativitzés uns quants, de 
forma que amb l’experiència s’anessin implementant la resta. Introduint en massa un ampli conjunt de 
mecanismes participatius, com es fa en aquest Reglament, pot comportar una mena de dissolució real 
de la participació. 
 
Tal com he dit, el nostre grup municipal, el passat mes d’agost va presentar una proposta en aquest 
plenari per tal d’iniciar el procés participatiu per a la redacció d’un Reglament municipal de participació 
ciutadana en aquesta línia, i vostès la van rebutjar al·legant que ja ho estaven fent.  
 
Ara ens ha portat un Reglament exempt de procés participatiu. I ni tan sols han estat receptius a cap de 
les propostes que els vam plantejar en el nostre document d’anàlisi, tal i com vam poder comprovar el 
passat dijous en la comissió informativa on es va dictaminar la proposta. 
 
Al nostre grup ens hagués agradat poder participar activament, amb debat real, amb tots els grups 
polítics i amb tota la ciutadania en la redacció d’aquesta eina. 
 
En resum, sense experiència participativa no és possible participar, tal i com conclouen els tècnics 
experts en participació. Per aquesta raó, creiem que seria interessant efectuar un debat molt més ampli 
i iniciar, per a la seva aprovació, un procés participatiu en el que els diferents sectors de la població 
poguessin construir una eina eficaç orientada a millorar el govern del ciutadà.  
 
I és per aquest motiu, senyor Bel, que li demano que retiri la proposta i reculli el nostre prec d’impulsar 
conjuntament un Reglament que naixi amb el consens i amb les aportacions de la ciutadania. Senyor 
Bel, fem-ho bé, per favor.  
 
En cas contrari, per les raons exposades i, la principal, per la manca de procés participatiu en 
l’elaboració del Reglament, el nostre vot serà contrari a la proposta presentada. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig, intentaré contestar-li i fer-li 
algunes reflexions que jo crec que és bo que vostè tingui en compte, si ho considera adient. Però és bo 
que també la gent, la ciutadania, sàpiga i conegui com pensa i com fa les propostes. Li he de reconèixer 
que vostè, el seu grup va ser l’únic que ha presentat “algo” sobre la proposta, per tant, aquí sí que vull 
marcar un fet diferencial respecte els altres, perquè és just. Vostè em va presentar un document de 24 
fulles, es veritat que en quant a propostes n’hi havia 7, i en quant a propostes concretes ben poques, 
que jo li vaig enumerar en Junta de Portaveus i que ara li tornaré a enumerar, intentant no fer-me molt 
llarg. 
 
Una qüestió, miri, jo, que no ha hagut participació ciutadana en l’elaboració li puc acceptar, ja ho he dit i 
ho he dit quan ha intervingut el senyor Jordan i li he explicat per què. Ara, que s’hagi fet sense la 
participació d’uns tècnics qualificats en participació ciutadana això no li admeto. No li admeto, perquè 
la persona responsable de la redacció d’aquest document és una persona que n’ha fet molta i ha 
treballat, és una persona, un treballador de la casa, n’ha fet molta i n’ha aplicat a la pràctica, 
especialment al llarg dels últims anys. Per tant, intentar desqualificar o dir que els tècnics no són prou, 
no. Escolti, si hi ha uns responsables, són els responsables polítics, vostè m’ataca a mi però no ataqui 
els tècnics de la casa que no li fa bé això, ni a vostè ni a la gent de la casa. No s’equivoqui, no 
s’equivoqui. I home, jo crec que algun altre portaveu ha fet una crítica en el mètode però, òbviament, ha 
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sigut molt més elegant i molt més equànime en la valoració del que avui portem a aprovació. 
 
Diu: és un Reglament que oblida la participació individual, només pensa en les associacions excepte en 
un cas. No és veritat. Miri, consulta popular, pot ser d’iniciativa individual amb recollida de signatures, la 
pot decidir el Ple i després participa cadascú individualment. Intervenció davant del Ple. Iniciativa 
individual, sense cap tipus de restricció. Segona. 
 
Tercera. Pots formar part del Consell Municipal, no només a través d’associacions, inclús un 
percentatge a través de sorteig. 
 
Quarta. Qualsevol persona, qualsevol persona a títol individual o amb la representació que ostenti, si 
n’ostenta alguna, pot intervenir davant del Consell Municipal. Quarta. 
 
Cinquena. Qualsevol persona pot intervenir amb el Consell de Barri o el Consell de Poble, que fins ara 
no passava. Cinquena, participació a títol individual, qualsevol persona pot intervenir a títol particular en 
qualsevol consell sectorial. Dir que s’oblida la intervenció a títol individual o que es limita, jo crec que no 
és just. Digui: escolti, a mi m’agradaria que se’n fessin més. D’acord, però no em digui que només en un 
cas perquè no és veritat, i és tan evident com el que li estava jo repassant. És a dir, hi ha molts d’àmbits 
en que a títol individual es poden presentar o es poden tenir iniciatives. 
 
Fins ara, no ho hem dit però també aprofito per dir-ho, amb aquest Reglament, una a títol individual 
amb la recollida de les corresponents signatures no només es podran presentar mocions, sinó que es 
podran presentar projectes concrets i reglaments concrets per a que el Ple els discuteixi, no que 
discuteixi una moció, sinó que discuteixi un reglament, un reglament que presenta la ciutadania, un 
reglament vol dir amb un articulat. Excepte, òbviament, com la llei també preveu, en matèria tributària… 
Això també ho incorpora aquest Reglament. 
 
Clar, de les propostes que vostè feia, propostes molt genèriques, no eren unes esmenes a l’articulat tal, 
vostè feia una reflexió de moltes pàgines entorn a la participació ciutadana, que estan correctes 
algunes, algunes no i ara n’hi notaré alguna, però res a dir. Però propostes concretes, sí: la creació del 
Consell d’Infants. I ja li vaig dir que no el Consell d’Infants: el Consell d’Infants, el Consell de la Gent 
Gran, el Consell de..., això són consells sectorials i que es podran aprovar en aquest Reglament. Ens va 
parèixer que anomenar-ne alguns i excloure’n uns altres semblaria voler donar importància a uns o a 
altres. A altres llocs ho han fet i a altres llocs no ho han fet, ho dic perquè si algú ens deia que si 
copiàvem o no copiàvem d’altres àmbits. 
 
Vostè també incloïa un Ple extraordinari per debatre l’estat de la ciutat. Ja li vaig explicar, això no és 
motiu del Reglament de participació ciutadana, això en tot cas és motiu de l’organització interna de la 
corporació i, per tant, o quan es discuteixi i s’aprovi el ROM, si és que se n’ha d’aprovar un de nou –que 
jo crec que se n’haurà d’aprovar un de nou– o quan es discuteixi l’ordre de sessions al principi de 
mandat i havent tingut aquesta  discussió és quan s’ha de proposar. El Partit Socialista no ho ha 
proposat, no quan governava, sinó els dos mandats, aquests dos últims mandats que ha estat a 
l’oposició, això, quan hem aprovat l’ordre de sessions no ho ha proposat mai. Que ho vol proposar ara? 
També em sembla bé, però no forma part del Reglament de participació ciutadana. Un debat o un Ple 
extraordinari de la ciutat no és participació ciutadana, serà l’organització interna de la corporació, per 
tant, no s’ha d’incorporar aquí. 
 
Un debat ciutadà de les propostes del PAM. I aquí és un tema ja conceptual, és a dir, hi ha unes 
eleccions municipals, ens presentem amb un programes electorals i el dia després de les eleccions, 
quan es constitueix el Govern i es el programa d’actuació municipal en base al programa o programes 
que recolzen als equips de Govern, llavors hem de sotmetre a consideració si el que acabem de 
sotmetre a la consideració uns dies abans s’ha de fer o no s’ha de fer. Podem estar d’acord en avaluar 
no sé què, però el propi PAM que acabem de presentar-nos tots a les eleccions municipals, o és que..., o 
ens presentem i no cal que féssim programa electoral o sinó entenc que no té cap tipus de sentit.. 
 
Temes de mediació, que se n’estan fent i n’estem fent des de la vessant tècnica. I també vull recordar 



                                   

 
-  Pàg. 42 / 86 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

que va ser aquest Govern municipal qui va ficar en marxa la possibilitat de que a Tortosa hi hagués un 
defensor o una defensora de la ciutadania. 
 
I després, senyor Roig, un tema conceptual que jo crec que el traeix, però clar, un quan escriu tant de 
vegades pot escriure coses que després el comprometen. Clar, en la proposta que vostè ens presenta ve 
a dir..., vostè té una fixació per les associacions i diu que les associacions, per a que fossin unes bones 
representants del conjunt de la societat, necessitarien un teixit social molt més dens i igualitari on, a 
més, hi hagués molta activitat i debat intern dins dels grups –això està parlant de les associacions de 
Tortosa–, i diu: un problema és que els...., i llegeixo textualment,  els portaveus de les associacions no 
sempre representen prou bé al conjunt dels seus membres. Clar, això és fort eh, el que vostè està dient. 
Diu: els portaveus de les associacions no sempre representen prou bé al conjunt dels seus membres. 
Miri, a mi un president d’un associació de veïns o un president d’una associació de comerciant quan ve 
i parla en nom de la seva associació de veïns o de la seva associació de comerciants o de la seva entitat 
esportiva, un president, per a mi, estaré d’acord o no estaré d’acord, però per a mi està representant 
perfectament el que vol aquella entitat o aquella associació. Vostè no. 
 
Però clar, és que diu: els portaveus de les associacions no sempre representen prou bé al conjunt dels 
seus membres. Senyor Roig, vostè és portaveu del Partit Socialista del grup municipal? Representa al 
Partit Socialista? Representa al grup municipal? Representa prou bé la veu dels socialistes a Tortosa? A 
que no li puc qüestionar jo això? Doncs, vostè no pot qüestionar que els presidents de les entitats de 
Tortosa o de les associacions de Tortosa no representen prou bé a les seves entitats, perquè és molt fort 
el que diu. Haurà d’anar a explicar-ho i haurà d’explicar per què vostè representa bé als socialistes de 
Tortosa i els presidents de les associacions de veïns, de les associacions culturals, de les associacions 
comercials o de les associacions esportives no representen. Què està dient amb això? Que les entitats 
no representen, que els presidents o els portaveus de les entitats no representen a les entitats?, això és 
molt perillós, eh. Això és el curs previ a la participació ciutadana.  
 
No es pot parlar de participació ciutadana si estàs dient que els portaveus de les entitats no 
representen les entitats perquè ja tot el que ve després no té caps tipus de credibilitat. I això vostè m’ho 
fica aquí. Però, per si corregués el perill de que no me’n donés compte, m’ho fica en negreta, m’ho fica 
en negreta. Clar, ara venir aquí a donar lliçons de participació ciutadana després de dir el que ha dit per 
escrit i en negreta, es fa difícil. I clar, no em sorprèn que sigui l’únic grup municipal que votarà en 
contra. No em sorprèn perquè vostè no ha passat ni la revàlida per parlar de participació ciutadana. 
 
En tot cas, voldria acabar aquest primer torn agraint a tots els grups que, des de la discrepància en la 
metodologia o en “algo” dels continguts s’hagin abstingut, perquè entenc que és amb la voluntat de 
contribuir a que aquest Reglament, que serà el primer que es farà, pogués, primer, que sigui el primer i, 
segona, que es pugui millorar amb el temps. Moltíssimes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Com a puntualitzacions, senyor alcalde. 
 
En primer lloc, nosaltres no hem posat en dubte la feina dels tècnics, tot al contrari, i penso que així es 
va manifestar –i la senyora Algueró ho pot dir– en la comissió informativa. En absolut.  
 
Només dir que nosaltres plantejàvem una qüestió, que era que s’iniciés un procés participatiu pel qual, 
entre els tècnics, marquessin quin era el calendari i, a partir d’aquí, hi hagués tot un seguiment tècnic 
per a poder desenvolupar-ho. Això en cap moment jo ho he negat i des d’aquí, perquè vostè sempre té la 
mania de que quan toquem, quan parlem de qüestions com amb això estem fent, sempre que anem en 
contra dels tècnics. No, senyor alcalde. No, no. Res més lluny i, a més a més, conec molt al tècnic que 
ho ha fet, per tant, res més lluny de la nostra voluntat i la d’aquest grup. Per tant, no entréssim en 
aquest joc perquè no ens aportarà res. 
 
En segon lloc, està clar que només és en el Consell de Ciutat on individualment hi ha, per sorteig, la 
representació, representació, representació dels individus, els tortosins i tortosines individualment. 
Evidentment que després, quan un va a votar una consulta, vota individualment, evidentment, això ja 
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s’entén. Però, és en el Consell de Ciutat l’únic moment, l’únic lloc on hi ha aquesta participació directa. 
 
I relacionat amb això, li vinc a dir que nosaltres el que volíem fer era debatre justament aquest projecte i 
per això nosaltres ens vam esforçar, el nostre grup, en fer una reflexió. I el que volíem dir és que 
realment, i quan vaig manifestar a la comissió que és un tema que ens interessa, ens importa i que, per 
tant, volíem tirar endavant una reflexió tota conjunta: del Govern, dels grups de l’oposició i de la 
ciutadania per què realment fos un debat, realment, realment, de ciutat. 
 
I és aquí on li dic, tot el respecte a totes les associacions, res de cap perversió de si això jo no he passat 
la revàlida. Jo a vostè no li he dit si ha passat cap revàlida o no ha passat cap revàlida, ni li diré, Déu 
me’n lliuri, eh. 
 
Les associacions representen a qui representen, les juntes i associacions, tot el respecte, representen a 
qui representen. Però és cert, és cert que quan una persona, a títol personal, membre d’una associació 
vol fer una reflexió o una aportació en referència a un altre tema que no és el que toca, aquí no es 
contempla que ho pugui fer, perquè els consells sectorials estan representats només per les 
associacions. I és aquí on nosaltres diem que s’hauria d’obrir la porta a aquest tipus d’aportacions. 
 
Per tant, senyor alcalde, nosaltres, tal i com he dit, vam presentar en el seu moment una moció, hem 
presentat un document de reflexió, un document de reflexió pel qual posàvem damunt la taula tota una 
sèrie de consideracions que, escolti’m, tan lícit és fer-ne cas com no fer-ne cas, així mateix, però que res 
més lluny de la voluntat d’ofendre ningú per dos, de que s’entengui que el Partit Socialista i aquest grup 
municipal s’han mirat el document, se l’han revisat, l’han treballat i han presentat unes propostes i una 
sèrie de consideracions. Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començo per aquí al final. Jo li he dit que 
reconec que és l’únic grup municipal que ha presentat “algo”. Ja li he dit abans i, per tant, això ja ho té 
d’entrada. 
 
Segona qüestió. Repassi’s la intervenció. No en farem qüestió, perquè des del moment que vostè em 
diu que valora positivament el treball dels tècnics jo en tinc prou, però repassi’s la intervenció, em 
penso que la portava per escrit, i podrà veure el que ha dit o el que no ha dit. 
 
La participació directa, diu: només es contempla en el Consell de Ciutat. Jo tampoc no vull insistir, però 
és que potser no se l’ha llegit prou bé o li ha fet algú altre. Vostè em diu que individualment només es 
contempla al Consell de Ciutat, senyor Roig? 
 
Pot venir un ciutadà avui i intervenir davant d’aquesta corporació? Pot fer-ho? No pot fer-ho, no pot fer-
ho. No pot fer-ho i ara ho podrà fer. 
 
Pot venir qualsevol ciutadà i intervenir i fer propostes a qualsevol Consell de Barri? No pot fer-ho perquè 
no hi ha Consell de Barri. Ara hi haurà Consell de Barri. Ho podrà fer a títol individual? Sí, ho podrà fer. 
Haurà d’avisar? No, no haurà d’avisar.  
 
Podrà intervenir qualsevol persona a un Consell Sectorial a títol individual? Sí. Ho pot fer ara? No. Hi ha 
consells sectorials? Sí. Pot anar qualsevol persona a fer propostes als consells sectorials? No. Ho podrà 
fer després de que s’aprovi aquest Reglament de participació ciutadana? Sí.  
 
El poble dels Reguers o el poble de Vinallop, pot anar qualsevol persona als consells de poble a fer 
propostes a títol individual avui? No. Van a l’alcalde o alcaldessa i els atent. Però ho poden fer davant de 
tots els representants de les formacions polítiques i de tots els representants de les entitats? No. Ho 
podran fer ara? Sí. Podrà participar més individualment cada persona que podrà fer això? Ha de 
demanar permís a alguna entitat per fer-ho? No. Ha de demanar permís a l’alcaldessa? No. Ha de 
demanar permís a la corporació municipal? No. Pot fer-ho, podrà fer-ho quan vulgui. I serà pública 
aquesta intervenció? Serà absolutament pública. Clar, dir que això no és participació directa, home, 
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doncs bé, és el que hi ha, és el que hi ha. 
 
I respecte a la representativitat dels portaveus de les associacions, això que em ficava en negreta, ja 
després d’aquesta segona intervenció que vostè ha fet, jo ja no he de fer cap altre comentari. Ens 
queda a tots clar. I les revàlides, jo no sóc de l’època de la revàlida, no sé si vostè és de l’època de la 
revàlida, jo no ho sóc de l’època de la revàlida, però el que li dic és que hi ha uns principis i, per a tu 
creure en la participació ciutadana, has d’entendre que quan la participació ciutadana, quan la 
ciutadania s’organitza ella mateixa, has de respectar aquesta organització. I quan hi ha una associació 
de veïns o hi ha una associació de comerciants o hi ha una entitat esportiva o una entitat cultural, que 
et ve el seu president o un membre de la Junta a parlar-te, li pots dir el que vulguis, però el que no li has 
de dir mai és que no representa al conjunt dels seus membres, perquè els representa, ens agradi o no 
ens agradi. De vegades a mi m’han vingut a dir coses que no m’ha agradat i que no comparteixo, però 
mai els hi qüestiono si representen o no representen, perquè això és un error de base. I quan li 
explicava la revàlida era això. 
 

*-*-* 
 
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 del grup municipal de CiU; tres vots en contra 
corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC; i sis abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC (2), I-ET-E (2), PP (1) i PxC (1). 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que l’Assemblea General de l’esmentat Consorci, en sessió de data 29 de desembre de 2014, va 
adoptar l’acord d’aprovar la modificació dels seus Estatuts a l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
Atès que cal que l’acord referit sigui ratificat per cadascun dels ens corsorciats. 
 
Vist l’expedient per a la ratificació de l’esmentada modificació dels Estatuts del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
 
Atès allò que s’estableix en els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en els articles 114.3.d) i 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els articles 160.1 i 
312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 
data 25 de febrer de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix 
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Ebre i Montsià, ratificant l’acord adoptat per la seva Assemblea General en sessió de 19 de desembre 
de 2014, del qual resulta el text íntegre dels mateixos que s’inclou com annex al present acord. 
 
Segon - Sotmetre el present acord i el corresponent expedient al tràmit d’informació pública, durant el 
període de trenta dies, comptadors des de l’endemà hàbil de la data de la darrera publicació del 
corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual, els interessats podran formular les al·legacions i 
suggeriments que estimin adients. L’esmentat anunci també serà exposat al tauler d’anuncis d’aquesta 
corporació. 
 
Tercer - L’acord anterior esdevindrà tàcita i definitivament aprovat, sense cap més tràmit, si durant el 
referit període d’informació pública no es formula cap al·legació ni suggeriment. 
 
Quart - Publicar al BOPT l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de la modificació dels Estatuts 
del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb publicació del corresponent anunci 
de referència al DOGC. 
 
Cinquè - Delegar en el Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià la realització de la 
publicitat oficial relativa a la tramitació del present expedient. 
 
Sisè - Facultar l’Alcalde per a realitzar els actes adients a l’execució del present acord. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI TURÍSTIC DE LA RUTA DEL TRES REIS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atès que l’Assemblea General de l’esmentat Consorci, en sessions de data 29 de setembre de 2014 i 
de 5 de novembre de 2014, ha adoptat sengles acords pels quals s’aproven modificacions dels seus 
Estatuts per adaptar-los, respectivament, a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
Atès que cal que els acords referits siguin ratificats per cadascun dels ens corsorciats. 
 
Vist l’expedient per a la ratificació de l’esmentada modificació dels Estatuts del Consorci Turístic de la 
Ruta dels Tres Reis. 
 
Atès allò que s’estableix en els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en els articles 114.3.d) i 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els articles 160.1 i 
312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 
data 25 de febrer de 2015. 
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Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Turístic de la Ruta dels Tres Reis, 
ratificant els acords adoptats per la seva Assemblea General en sessions de 29 de setembre de 2014 i 
de 5 de novembre de 2014, de les quals resulta el text íntegre dels mateixos que s’inclou com annex al 
present acord. 
 
Segon - Sotmetre el present acord i el corresponent expedient al tràmit d’informació pública, durant el 
període de trenta dies, comptadors des de l’endemà hàbil de la data de la darrera publicació del 
corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant el qual, els interessats podran formular les al·legacions i 
suggeriments que estimin adients. L’esmentat anunci també serà exposat al tauler d’anuncis d’aquesta 
corporació. 
 
Tercer - L’acord anterior esdevindrà tàcita i definitivament aprovat, sense cap més tràmit, si durant el 
referit període d’informació pública no es formula cap al·legació ni suggeriment. 
 
Quart - Publicar al BOPT l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de la modificació dels Estatuts 
del Consorci Turístic de la Ruta dels Tres Reis, amb publicació del corresponent anunci de referència al 
DOGC. 
 
Cinquè - Delegar en el Consorci Turístic de la Ruta dels Tres Reis la realització de la publicitat oficial 
relativa a la tramitació del present expedient. 
 
Sisè - Facultar l’Alcalde per a realitzar els actes adients a l’execució del present acord. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE FESTAST 2015, FIRA 
ALIMENTÀRIA DE LES TERRES DE L’EBRE. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Fira Tortosa té previst dins del calendari de fires de 2015 la quarta edició de la fira FESTAST, Fira 
alimentària de les Terres de l’Ebre, és per això que es fa necessària la modificació dels preus  públics 
vigents des de la darrera edició de 2013, actualitzant-los a la prestació de serveis a expositors i 
visitants per aquest exercici . 
 
La fira Festast tindrà lloc al pavelló firal del 14 al 16 de març propers. Amb la modificació de preus 
públics per aquesta edició s’adapten les modalitats d’espais, serveis i entrades a les demandes 
canviants d’expositors i visitants. Noves condicions parlades amb els sectors representatius perquè 
reverteixin en definitiva en una major participació d’expositors i de visitants, que són sens dubte el dos 
grans clients de la fira. 
 
Atès que la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals, de la Generalitat de Catalunya, tal i com diu 
en el seu preàmbul, en un context de total llibertat d'actuació i sent un dels objectius principals de la 
Llei, el vetllar per la lliure concurrència, la lliure prestació de serveis i la llibertat d'establiment, per tal 
d'assolir uns serveis firals de prestacions òptimes que responguin a les demandes d'expositors, visitants 
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i organitzadors. 
 
D'acord amb l'article 47 de l'esmentat RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'hisendes locals, quan existeixen raons socials, benèfiques , cultural o d'interès públic que ho 
aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per baix del cost del servei. En aquests casos s'haurà de 
consignar als pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència 
resultant si la hi hagués. L’impacte econòmic, directe i indirecte, que significa per a la ciutat la 
celebració de les fires, aplicat a la fira Festast 2015, tal i com conclouen nombrosos estudis publicats 
per les administracions competents, justifica l’aprovació dels preus en aquests termes. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de data 25 
de febrer de 2015. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació dels Preus públics per a la celebració de la fira Festast 2015, que 
passarà a ser la següent: 
 
Art. 1r - Fonament legal 
 
Fent ús de les atribucions conferides als articles 41 al 47 i 127 del  RDL2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Tortosa estableix la 
modificació del preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la fira Festast 2015. 
 
Art. 2n - Naixement de l'obligació 
 
L'obligació de pagar els preus públics neix des de que s'iniciï la prestació del servei o la realització de 
l'activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a 
l'article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. En aquest cas, per a la prestació de serveis relacionats amb la fira 
Festast 2015. 
 
Art. 3r - Obligats al pagament 
 
Són obligats al pagament del preu públic els qui es beneficien de la prestació dels serveis i activitats 
que es realitzin en el marc del certamen. 
 
L’obligació de pagament del preu públic neix al moment de l’inici de la prestació del servei o a la 
realització de l'activitat. A aquest efecte, s’entén que s’inicia en el moment de la seva adjudicació, la 
qual es justifica amb l’emissió de la factura corresponent.  
 
En els casos de sol·licitud de reserva d’espai amb pagament avançat, la quantitat lliurada a compte es 
retornarà si no es pot procedir a l’adjudicació de l’espai sol·licitat. 
 
La renúncia per part de l’expositor a participar al certamen un cop feta l’adjudicació de l’espai es farà 
per escrit. Les rebudes en el termini màxim dels 15 dies abans de l'inici de l'activitat tindran dret a la 
devolució de l'import en el cas que es torni a adjudicar. 
 
 L'incompliment d'alguna d'aquestes condicions implicarà la no devolució de l'import. 
 
Art. 4t - Quantia 
 
La  quantia del preu públic serà : 
 
A) ESTANDS I ESPAIS 
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1. ESTAND MODULAR 4x2 400,00 € 

2. ESPAI 35,00 €/ m2

3. MERCAT FESTAST 3x2 225,00 € 

 
B) SERVEIS 
 
4. ELECTRICITAT FINS 2.200 w INCLOSA  

5. ELECTRICITAT DE 2.201 a 6.600 w 28,20 € 

6. ELECTRICITAT DE 6.601a 10.000 w 66,80 € 

7. ELECTRICITAT SUP. A 10.000 w 12,50 €/Qw 

8. AIGUA (connexió i consum) 55,30 € 

9. NETEJA ESTAND  3,20 €/ m2

10. SERVEI HOSTESSA (HORARI FIRA) 174,50 €/dia 

11. HOSTESSA FESTIU (HORARI FIRA) 209,50 €/dia 

12. SERVEIS MOBILIARI PREUS VIGENTS  EXPOEBRE 

13. SERVEIS COMPLEMENTS PREUS VIGENTS EXPOEBRE 

14. RESTA DE SERVEIS +20% preu compra 

15. PATROCINI COL·LABORADOR 500,00 € 

16. PATROCINI PREFERENT 1.500,00 € 

 
Art. 5è - Quota per l'entrada 
 
Els preus que es fixen per l'entrada del públic són els següents: 
 
ENTRADA + TAST (1 BEG + 1 MEN) + COPA  6,00 € 

TIQUET 2+2 (2 BEGUDA + 2 MENJAR) 6,00 € 

TIQUET 5 ( 5 TASTOS BEGUDA) 5,00 € 

TIQUET 3 ( 3 TASTOS MENJAR) 5,00 € 

INVITACIÓ EXPOSITOR (mínim 25) 1,50 € 

 
Article 6è - Normes de gestió 
 
A.1. L'estand modular s'aplica a tots aquells expositors que contractin espai juntament amb el muntatge 
de l'estand i complements segons condicions. Per a mides superiors o inferiors no coincidents amb 
l’estàndard 4x2 s’aplicarà el preu/m2 de 50,00€ i si s’escau amb les  bonificacions que corresponguin 
segons l’article 7è. 
 
A.2. L'espai s'aplica als expositors que contractin solament la parcel·la de terreny amb els serveis 
inclosos a les condicions de participació de la fira.  
 
A.3. L’estand del Mercat Festast en la zona identificada com a tal i en les característiques que hi 
consten a les condicions de participació. 
 
B.4-7. L'expositor declara la potència que necessita a la qual s'aplica aquest preu per trams a tant alçat. 
 
B.8. Servei de subministrament d'aigua a petició de l’expositor que la fira admet en funció de la seva 
ubicació física, aplicant-se el preu a raó de quantitat fixa. 
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B.9. L'expositor que ho desitja contracta el servei de neteja d'estands que la fira proporciona mitjançant 
empresa proveïdora. 
 
B.10-11. L'expositor que ho desitja contracta aquest servei que la fira proporciona mitjançant l'empresa 
col·laboradora. 
 
B.12-13. Serveis opcionals que l'expositor pot contractar per a l'adequació del seu espai. Serveis que la 
fira proporciona amb els preus en vigor d’'Expoebre 2014. 
 
B.14. La fira és a disposició d’atendre qualsevol servei relacionat amb la participació d'un expositor, 
amb mitjans propis o contractant-los a empreses externes, aplicant el marge de  gestió. 
 
B.15. El patrocini col·laborador constarà del logotip de l’empresa present al catàleg, i a l’especial de fira 
als mitjans, així com al panell informatiu a l’entrada del recinte. 
 
B.16. El patrocini preferent constarà del logotip de l’empresa al catàleg, a l’especial de fira als mitjans, 
panell informatiu a l’entrada, a més d’una acció promocional concreta acordada. 
 
Article 7è - Exempcions i bonificacions 
 
- Gaudiran de bonificació del 10% les contractacions de 2 estands. 
 
- Gaudiran bonificació del 15 % les contractacions de 3 estands o més. 
 
- Gaudiran bonificació del 100% dels espais i els serveis de muntatge, les entitats sense ànim de lucre 
que presentin petició per escrit amb un mínim de 15 dies abans de la data d'inauguració, juntament 
amb memòria de les activitats previstes al seu estand i acreditin aquesta condició no lucrativa. 
 
- Gaudiran bonificació del 100 % dels espais i els serveis de muntatge, les entitats econòmiques o 
empresarials del sector alimentari  que tinguin conveni de col·laboració amb Festast 2015. 
 
- Gaudiran de bonificació del 100% en el preu d'entrada els nens fins a 10 anys acompanyats per adult. 
 
Art. 8è - Cobrament 
 
La forma de pagament per la prestació del servei s'estableix: 
 
1) A la sol·licitud d'inscripció al certamen, el peticionari haurà d'ingressar l'import del 50% de l'import de 
la sol·licitud. 
 
2) La resta del 50% s'haurà d'ingressar abans de la celebració del certamen. 
 
3) Totes les peticions realitzades desprès dels 15 dies anteriors a la inauguració hauran d'ingressar 
l'import íntegre. 
 
4) La resta de prestacions de serveis que sol·liciten els interessats es liquidaran a la presentació del 
càrrec i sempre abans de l'acabament de la Fira. Com a norma general el pagament s’haurà de fer 
prèviament a la celebració del certamen. 
 
Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es presti o 
desenvolupi, procedirà a la devolució de l'import corresponent. 
 
Disposició addicional 
 
Les quanties del preu públic regulades en el  present acord es gravaran amb l'IVA corresponent. 
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A excepció del preus de l’article 5è “Quota per l’entrada” que es consideren amb iva inclòs. 
 
Segon - Procedir a la publicació del corresponent anunci al BOP de Tarragona.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: El cinquè és el dictamen 
de proposta d’acord de modificació de preus públics del Festast 2015, Fira Alimentària de les Terres de 
l’Ebre que se celebrarà properament, durant aquest mes de març, i que afecta més a les qüestions 
internes. 

 
*-*-* 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
06 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SOL·LICITAR EL COMPROMÍS 
DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS EN L’AUSTERITAT DE LA CAMPANYA ELECTORAL DE LES PROPERES 
ELECCIONS MUNICIPALS I EVITAR EMBRUTAR LA CIUTAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
“ Com tots sabem, a finals del proper mes de maig del present any 2015 se celebraran eleccions 
municipals. 
 
Des de PxC entenem que els ciutadans reclamen que les formacions polítiques que els representen 
siguin els primers a demostrar seny i una important austeritat en les despeses que les formacions 
polítiques destinen a publicitat i propaganda. Aquests diners, diners públics, que reben els partits 
polítics han de ser utilitzats amb coneixement i molta austeritat. Una austeritat que se'ns ha exigit als 
ciutadans durant els últims anys, però que no ha arribat a les subvencions que reben les formacions 
polítiques ni a l’ús en publicitat i propaganda que fan d'aquests diners. 
 
D'altra banda, com ja vam poder veure durant els dies anteriors al 9 de novembre, data en que es va 
celebrar l’il·legal referèndum independentista a Catalunya, tota la ciutat es va omplir de papers, 
banderoles, enganxines, etc. ... unes escombraries caríssimes, pagades amb diners públics, que van 
inundar tota la ciutat, arribant a embrutar qualsevol punt de la ciutat, incloent monuments. Molt 
després d'aquesta data, moltes d'aquestes escombraries encara les teníem inundant la ciutat. 
 
Des de PxC entenem que els ciutadans no entendrien de cap manera que les formacions polítiques de 
la ciutat, en l’actual situació econòmica, fessin una absurda demostració de despeses en publicitat i 
propaganda, embrutant una vegada més tota la ciutat. Ha arribat l’hora que les formacions polítiques de 
la ciutat demostrem que l’austeritat exigida ha de ser para tots, sent nosaltres els primers a fer-ho. 
  
Per tot l’anterior, el grup municipal de PxC proposa l’adopció dels següents acords:  
 
1 - Tots els grups municipals pactaran un límit de despesa en publicitat i propaganda en la campanya de 
les eleccions municipals maig 2015. 
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2 - Tots els grups municipals es comprometen a no embrutar la ciutat amb propaganda electoral –
pòsters, pancartes i cartells–, limitant el seu ús a uns determinats carrers que es pactaran amb 
anterioritat a la campanya i, naturalment, evitant els ponts de la ciutat, els monuments i les façanes 
d’edificis públics i privats. 
 
3 - L’Ajuntament comunicarà a la Junta Electoral els carrers on es podrà posar propaganda electoral i 
tots els grups municipals es comprometen a denunciar a qui ho incompleixi.  
 
4 - Aquests acords es comunicaran a la premsa local i comarcal amb la finalitat que els ciutadans 
coneguin el límit de despesa que els diferents grups municipals han acordat, així com els carrers de la 
ciutat on es podrà instal·lar la limitada publicitat electoral.  “ 
 
 

*-*-* 
 

Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, com 
tots sabem, d’aquí a menys de tres mesos tindrem unes eleccions municipals i, des de Plataforma per 
Catalunya, nosaltres entenem i és el que ens han comentat molts, molts ciutadans que hauríem de ser 
els primers en demostrar una mica de seny i allò que des d’algunes formacions polítiques tant s’ha 
demanat aquests últims anys: una mica, o sigui, austeritat. 
 
Bé, si els polítics demanen austeritats als ciutadans, el lògic és que els ciutadans puguin reclamar 
exactament el mateix als polítics. Per tant, pensem que els diners que es gasten amb publicitat i 
propaganda, doncs home, han de tenir, hem de tenir una mica seny i posar-hi un límit. Perquè, a més, 
són diners públics, són diners de tots. 
 
També jo vull recordar, perquè també és una cosa que molts ciutadans ens han fet arribat, suposo que 
tots recordem les dates anteriors al 9 de novembre, la famosa consulta il·legal independentista i què va 
passar. Suposo que tots recordem que Tortosa es va omplir, com altres moltes ciutats, de tot tipus de 
publicitat i propaganda, arribant al deliri de tapar monuments, que “ojo” que això ja s’ha de tenir barra. 
Bé, jo penso que això ho han d’evitar. Això s’hauria d’evitar, no hauria de tornar a passar i hauríem de 
posar, tots, una miqueta de sentit comú. 
 
Per tot això que hem explicat aquí, nosaltres proposem els següents acords: 
 
Tots els grups municipals pactaran un límit de despesa en publicitat i propaganda en la campanya de 
les pròximes eleccions municipals del maig del 2015. 
 
Segon, tots els grups municipals es comprometen en lo possible a no embrutar la ciutat amb 
propaganda electoral, pòsters, pancartes i cartells, limitant el seu ús a uns determinats carrers que es 
pactaran amb anterioritat a la campanya i, naturalment, evitant els ponts de la ciutat, els monuments i 
façanes d’edificis públics i privats que en altres moments, com he dit abans, no es va respectar. 
 
Tercer, l’Ajuntament comunicarà a la Junta Electoral els carrers on es podrà posar propaganda electoral 
i tots els grups municipals ens comprometem a complir-ho i a denunciar qualsevol incompliment.  
 
I quart, aquests acords es comunicaran a la premsa local i comarcal amb la finalitat de que els 
ciutadans coneguin el límit de despesa que s’ha pactat i també que coneguin, evidentment, a quins 
carrers de la ciutat es podrà posar la publicitat electoral. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nosaltres, senyor Casanova, en principi veiem bastant bé la moció que vostè planteja i li diré, per tres 
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punts, inclús al final afegiré un oferiment i és que, com a primer punt, no?, que cal ressaltar un principi 
d’actuació política que és, o que tindria que ser la transparència informativa en la gestió dels recursos 
electorals amb una finalitat claríssima, no? : que la població conegui les fonts d’ingressos, com les fonts 
de despeses dels partits i així oferir a la ciutadania una visió econòmica transparent, tant per part de 
l’Administració, que és una de la part afectada, com per part dels partits polítics. 
 
Segons punt que ens porta al cap la seva moció, no?. Les campanyes estan, lògicament, marcades pels 
seus costos: qui té més diners fa una campanya més “maja”, per dir-ho d’alguna forma, i qui en té 
menys, doncs fa una campanya més minsa, menys bonica. I, per tant, el que més diners té, torno a dir, 
pot millorar els resultats finals de la seva campanya, és a dir, el vots. Per tant, en el nostre cas, els 
regidors que pugui traure. 
 
Per tant, creiem que cal imposar un principi de neutralitat econòmica, que podríem també dir de 
neutralitat democràtica, establint un marc econòmic general per a les campanyes polítiques. 
 
Tercer punt que ens sorgeix després de llegir la seva moció, i és que en un moment de retallades en tots 
els àmbits, inclosos sobretot, malauradament, els serveis bàsics com pot ser la sanitat, l’ensenyament, 
etc., és normal que els ciutadans es plantegin si no serien els partits qui haurien de fer més esforços en 
aquestes campanyes polítiques. Una enquesta feta al 2011 diu quina percepció, o defineix quina 
percepció tenen els electors en base a la pregunta següent: Creu que la despesa dels partits polítics en 
campanya electoral és excessiva, és adequada o, en el seu cas, és insuficient? I el resultat va ser que 
un 81,1% dels catalans considera que la despesa dels partits en campanya electoral és excessiva. 
 
Després d’aquests tres punts, que naixen de la lectura del que vostè proposa, un oferiment que naix de 
la lectura d’un plantejament que s’ha fet a l’Ajuntament d’Olot, que la composició política és, “vamos”, 
calcada a la nostra, i han signat un document per realitzar una campanya electoral austera i 
respectuosa amb l’espai públic de la ciutat. Es tracta d’una mesura, des de “luego”, pionera que, 
segons els consistori olotí, permetrà retallar un 50% les despeses en publicitat durant les eleccions 
municipals. I, a més, disminuirà l’impacte de la propaganda sobre el paisatge urbà, al qual vostè, molt 
ben dit, feia referència fa un moment.  
 
El document es basa en la constatació que, en un moment de crisi econòmica i de manca de recursos 
en general, els ciutadans fa temps que demanen austeritat als partits polítics, ens demanen austeritats 
al partits polítics i també els reclamen respecte a l’espai públic de la ciutat que s’omple de centenars de 
fotografies, de cartells, de pancartes, d’adhesius o fulletons que després es lleven, bé sigui per 
l’Ajuntament, bé sigui pels partits polítics, però moltes vegades romanen, doncs, penjats als fanals 
durant molt de temps, fins que algú els deu traure i els deixa enrera. 
 
Per tant, el nostre posicionament serà positiu a la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, des del nostre 
grup municipal, bàsicament volíem expressar que ja hi ha una normativa estatal en quant al límit de la 
despesa en publicitat a cadascuna de les poblacions i, per tant, no entenem que des de l’Ajuntament 
haguéssim de fer o pactar un límit de despesa, quan ja la normativa de l’Estat espanyol indica, en 
funció dels habitants, quin màxim es pot gastar cadascuna de les formacions polítiques. 
 
També, en relació a la austeritat, en aquest cas el nostre grup municipal sí que creu en l’austeritat de 
les campanyes electorals, com hem vingut fent durant aquests últims anys i, per tant, també expressar 
que el nostre grup farà una campanya en aquest sentit. 
 
També, aquí no s’ha explicat però, farem públic quins són els imports en que ens gastem els recursos 
que destinarem per a la campanya electoral.  
 
I també un altre dels elements que s’expressa aquí a la moció és que hi hagi com una espècie de 
normativa per veure quins indrets de la ciutat es poden penjar els cartells. També sempre hi ha un 
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acord abans de cada campanya electoral on, precisament, es diu quin són els llocs on no es poden 
posar cartells, el nostre grup sempre ho ha respectat i, per tant, entenem que aquesta moció és 
totalment innecessària perquè ja es preveu o en l’àmbit estatal o en l’àmbit local i, per tant, no li 
donarem suport. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, agrair al senyor Dalmau el seu vot favorable. I dir-li que conec el document aquest que parlava de 
l’Ajuntament d’Olot. El conec perfectament i precisament aquesta moció, en certa manera, ha estat 
inspirada pel document aquest. 
 
En quant al senyor Jordan, només dir-li que també Plataforma per Catalunya, com ja vam fer fa 4 anys, 
farem públic l’import que ens gastarem en la campanya.  
 
I també això que em deia vostè de que abans de cada campanya es diuen on es poden posar els 
cartells i tal, també ho conec, però també recordar-li que al mes de novembre això es va incomplir 
absolutament. Per tant, seria bo que tots els grups municipals, a més a més del tema de l’austeritat i 
dels diners, també fóssim capaços de signar un document per no embrutar innecessàriament la ciutat. 
És això el que jo demanava. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Simplement per deixar constància del que és i 
no és, al mes de novembre no va haver-hi cap campanya electoral, va ser un procés participatiu i no va 
haver cap normativa incomplida per cap de les formacions polítiques que estem aquí. I he de dir que 
més de situacions puntuals, aquesta habitualment es va complir. I quan no es compleix, la formació 
política que no ha complert, ha solgut, al menys mentre jo he estat alcalde, rectificar. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb dos vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PxC (1) i PP (1); i dinou 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), 
ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
07 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA AMB MOTIU DEL 8 DE 
MARÇ, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit del Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que, un any més, volem celebrar el 8 de març, Dia Internacional dels Drets les Dones, com a una 
jornada de reconeixement de la lluita històrica pels nostres drets i per la igualtat d'oportunitats i de 
visualització de les aportacions que les dones hem fet a la societat. 
 
Atès que, malauradament, tenim poc a celebrar: les xifres demostren que la igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes esta lluny de ser real i que els valors patriarcals estan encara fortament arrelats a la 
nostra societat, en un moment on les polítiques de gènere estan patint greus atacs per part dels actuals 
governs conservadors del PP a l’Estat central, i de CiU, a Catalunya. Tots ells, intenten justificar les 
dramàtiques retallades amb l’excusa de la crisi, però els fets demostren que el motiu és ideològic. 
 
Atès que el govern del PP ha centrat la seva ofensiva contra les polítiques d'igualtat en quatre fronts: 
eliminar els organismes específics (Instituto de la Mujer...), incrementar les retallades pressupostaries, i 
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fomentar les reformes ideològiques directes (avortament, coeducació, coresponsabilitat parental, ...) i 
indirectes (reforma laboral, retallades de l’estat de benestar ...). Això explica que durant aquesta 
legislatura, l’Estat hagi baixat 19 llocs a l’informe de bretxa de gènere que fa el Fòrum Econòmic 
Mundial. 
 
Atès que a Catalunya, el Govern de CiU, amb suport d’ERC, ha centrat els seus atacs a les polítiques 
d'igualtat en retallades de serveis socials i polítiques de benestar que afecten principalment les dones 
pel seu rol social, que supleixen aquestes retallades amb el seu treball domèstic no remunerat, i que 
suposa aproximadament el 40% del PIB català. I mentre retallen els serveis d'atenció a les dones amb 
l’excusa de la crisi, el cost de les escoles que segreguen per sexes a Catalunya és de 24M €. 
 
Atès que les dones només hem avançat amb governs progressistes, i molt especialment, governs 
socialistes amb polítiques transversals amb visió de gènere: Llei d'igualtat, Llei integral, Llei de la 
dependència, Llei interrupció voluntària de l’embaràs, plans ocupacionals d'igualtat... 
 
Atès que des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb l’empara legal i els 
recursos econòmics retallats en els darrers anys amb l’excusa de la crisi. 
 
Atès que els i les socialistes impulsarem la Llei d’igualtat salarial i una Llei d’usos del temps per garantir 
"Cobrar el mateix i cuidar el mateix", molt centrat en la lluita contra la bretxa salarial (les dones hem de 
treballar 79 dies més l’any per igualar el salari dels homes i 11 anys més per igualar les pensions) i 
compartir la cura familiar (es calcula que a l’Estat, de cada 100 hores de feina remunerada, es fan 127 
h. de treball no remunerat principalment realitzat per dones). 
 
Atès que és vital potenciar les polítiques de gènere per fomentar la implicació copartícip de tothom, 
homes i dones, per trencar estereotips, però, sobretot, és imprescindible la mobilització de tota la 
societat per exigir als governs respostes efectives, tal i com es va fer fa un any amb el Tren de la 
Llibertat, on milers de dones i homes vam manifestar-nos per demanar al Govern del PP la retirada de 
l’Avantprojecte de llei de l’avortament. Gràcies en part a  aquesta històrica mobilització, vam aturar la 
modificació de la Llei per a la interrupció voluntària de l’embaràs i la salut sexual i reproductiva, vam fer 
fora la ultradreta Gallardón i vam demostrar la ineficient gestió d’Ana Mato. Encara, però, no podem 
baixar la guàrdia. 
 
Atès que, en breu, celebrarem eleccions municipals: denunciem la Llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local aprovada pel PP, una Llei que privatitza els serveis que rep la ciutadania, 
augmenta els costos i que obligarà els municipis a deixar d'oferir serveis essencials a les dones (atenció 
a les dones, violència de gènere, ajudes...). 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER - Defensar un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere. 
 
SEGON - Desenvolupar plans d'igualtat interns, que garanteixin la igualtat real de gènere en les 
institucions locals. 
 
TERCER - Continuar incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals i en les 
mocions presentades en els plens reivindicant els drets de les dones (dret a decidir sobre el propi cos, 
dret a no ser prostituïdes, ...) 
 
QUART - Garantir la coordinació amb la Generalitat perquè hi dediqui els recursos necessaris. 
 
CINQUÈ - Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d'exclusió social i pobresa, 
especialment de famílies monomarentals. 
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SISÈ - Realitzar propostes actives d'ocupació i d'igualtat laboral, així com de promoció de les dones 
emprenedores. 
 
SETÈ - Continuar consolidant els espais de participació de les dones. 
 
VUITÈ - Elaborar i desenvolupar polítiques per impulsar els homes cap a la igualtat i les noves 
masculinitats. 
 
NOVÈ - Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple al Govern de l’Estat, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya.” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut:  Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, la situació de les dones de Catalunya en un moment en que la crisi s’ha aguditzat mostra un 
context de recessió provocada per les polítiques que els governs central i català desenvolupen, seguint 
les exigències del Fons Monetari Internacional, del Banc Central Europeu i d’aquells que imposen els 
seus interessos en els mercats. 
 
En aquest moment ja no podem parlar de retallades de l’estat del benestar, sinó del risc de la 
desaparició d’una gran majoria de drets i desaparició d’un model.  
 
Un dels passos més greus és l’aprovació de la reforma laboral que ha destruït ocupació i que està 
empitjorant les condicions de treball de les persones treballadores i, d’una manera especial, dels 
col·lectius joves i majors de 45 anys, casos en que les dones estan en pitjor situació. 
 
Els passos regressius també es veuen en altres àmbits com el de la salut i la justícia, que encara que 
afectin a tothom, perjudiquen més els col·lectius més febles, i a la majoria dels quals hi ha dones. 
 
La retallada de les polítiques social, l’increment dels costos de vida, les privatitzacions dels serveis 
públics repercuteixen directament en les condicions de vida de les dones ja que, d’una banda, es veu 
afectat un sector laboral marcadament més fenimitzant i, d’altra, la pèrdua de poder adquisitiu 
repercuteix en una major càrrega de treball productiu i domèstic per a les dones, fet que comporta de 
nou un retrocés respecte els avanços dels darrers anys. 
 
En aquest proper 8 de març hem de seguir parlant, desgraciadament, d’una gran crisi econòmica que 
s’acarnissa, fonamentalment, en dones i joves. I per això hem d’exigir la centralitat de les persones en 
les polítiques i, per tant, que s’aboquin recursos als serveis que millorin la visa quotidiana. 
 
Els serveis públics de cura de les criatures, de les persones grans, dels depenents, l’habitatge, la 
sanitat, l’educació, el transport i les pensions són bàsics per al benestar de les persones. 
 
A més, les retrogrades reformes del sistema de pensions estan marcades pel sexisme més alarmant. 
Aquestes, a més de desafavorir els sectors ja de per si més perjudicats per l’extinció del precari estat 
del benestar, portarà encara a major nombre de dones grans a l’absoluta pobresa. 
 
Encara no s’han creat les condicions efectives per a la integració total de les dones en el mercat laboral 
amb plens drets, tant salarials com professionals, de manera que la realitat és que mai arribaran a 
poder acumular els anys de cotització necessaris per a la seva jubilació plena. Avui en dia, una dona 
hauria de treballar 11,5 anys més que un home per poder obtenir la mateixa pensió. 
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La bretxa salaria entre homes i dones no són les mateixes a tota Europa. A Espanya les dades del 2012 
mostren que la remuneració anual bruta de les treballadores és un 23,93% menys que la dels homes, la 
dada més elevada des de l’any 2008, quan va començar la crisi. 
 
A Catalunya la dada encara és més preocupant, ja que és gairebé 1 punt més elevada que la mitjana 
d’Espanya, un 24,81%, tot i ser la comunitat autònoma on hi ha el major nombre de dones 
treballadores. 
 
La conciliació entre la vida laboral i familiar, de moment, és igualment una expectativa. Els homes 
segueixen sense compartit equitativament les càrregues familiars i les tasques domèstiques.  
 
Per a que això passi, no són només necessàries lleis que ho regulin sinó també, i molt més important, 
crear una consciència social d’igualtat que transformi la cultura patriarcal i sexista que encara existeix. 
 
Creiem que el dia 8 de març, Dia Internacional dels Drets les Dones, és la data propicia per a que 
aquest Ajuntament mostri veritablement la seva voluntat de posar les bases reals per a que la igualtat 
de les dones sigui un fet i no una simple aspiració, amb una sèrie de mesures destinades a una 
transformació real de la nostra societat, on les dones siguin ciutadanes amb plenitud de drets. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tot i que 
qui us parla és un home, al no tenir una regidora, vull advertir que tot el que diré a partir d’ara ha estat 
redactat per dones de la nostra Junta local. Ho llegiré tal i qual està redactat. 
 
Les dones ja tenim una absurda Llei de paritat que l’únic que ha fet és denigrar a les dones al convertir-
les per llei i sense cap necessitat de demostrar la vàlua que realment tenim –tenen– en una mena de 
comparses. 
 
Les dones, al segle XXI, el que necessiten és una feina i un salari digne que les permeti ser 
independents i viure o conviure amb qui considerin més oportú. Les dones, al segle XXI, no necessiten 
ni almoines ni subvencions, el que volen és feina i salari digne. 
 
Per altra banda, trobem absolutament fora de lloc que aquesta moció la presenti el grup socialista, 
reconeguts defensors de la islamització de la nostra societat, una cultura –la islàmica– que denigra i 
maltracta a les dones. No es pot estar a favor de la dona i, a la vegada, de l’islamisme, són 
incompatibles, de la mateixa manera que són incompatibles islamisme i democràcia. 
 
Tampoc entenem a què es refereixen amb aquesta expressió de “les noves masculinitats”. Suposem 
que no es deuen referir a tots aquests que es passegen per Tortosa amb gel·labes, “sayos” o els caps 
tapats amb caputxes per a que no se’ls hi pugui veure la cara. Si aquesta és la nova masculinitat que 
vostès prediquen, les dones tornaran a l’edat mitjana.  
 
El nostre vot a la moció serà negatiu perquè aquesta moció no aporta res de res i sembla més aviat una 
moció dels anys 70’ que del segle XXI. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el senyor Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, en 
efecte, el proper 8 de març, com vostè ha dit, celebrarem el Dia Internacional de la Dona, una 
celebració que té lloc des de fa més de 8 dècades i on la dona, les dones, els homes que treballen per 
les causes de les dones commemoren a tot el món els esforços que les dones han realitzar per 
aconseguir la igualtat. I seria bo que aquesta igualtat s’aconseguís per elles mateixes, per la seva pròpia 
vàlua, que és el que interessa, i no tant, com ha dit l’anterior regidor, el senyor Casanova, no tant perquè 
s’estatueixi una certa commemoració reglada per lleis o per d’això. Elles per si mateixes poden arribar, i 
segur que arribaran, molt més lluny d’on estan arribant. 
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Fa poc commemoràvem el Dia Internacional Conta la Violència de Gènere i recordàvem totes les 
actuacions i mesures que el Govern central ha adoptat per reduir i eliminar aquesta lacra. 
 
Tanmateix, en el tema dels drets de la dona hem superat molts obstacles gràcies a tots, i jo crec que hi 
ha que ressaltar a tots, però queda encara molt camí per recórrer fins conquerir la igualtat plena, que 
no s’aconseguirà mentre aquesta igualtat no es garanteixi en tots els àmbits: en els àmbits de la 
igualtat d’oportunitats, en l’àmbit de l’accés al mercat laboral, en l’àmbit de la remuneració salarial, en 
l’àmbit de l’ocupabilitat, en l’àmbit de la maternitat i en l’àmbit de la coresponsabilitat en el sentit de la 
cura dels fills i la cura de les persones grans.  
 
Un exemple: en l’àmbit laboral segueix essent un assumpte pendent la igualtat de la dona, un dels 
àmbits més importants per a la dona –com per a l’home– però, malgrat tot això, comencen, malgrat les 
dificultat que hi ha, comencen a aparèixer dades positives, ja hi ha 60.000 dones aturades menys i 
50.000 dones més afiliades a la Seguretat Social que fa 1 any. Tanmateix, la contractació indefinida va 
créixer un 5%, i un de cada 3 autònoms a Espanya són dones, xifra que està per damunt de la mitjana 
de la Unió Europea. 
 
Per tant, nosaltres, com sempre hem fet en aquest tema, manifestem el compromís més ferm amb la 
dona mitjançant la igualtat real entre homes i dones. Igualtat que tant l’Estatut com la Constitució 
recullen com a drets fonamentals. 
 
I també estem per la defensa de la llibertat de la dona per treballar en igualtat d’oportunitats i sense 
política de quotes, per a no renunciar a la seva vida persona, familiar, laboral, per raons econòmica, per 
defensar que la dona no es vegi obligada a renunciar al seu dret a ser mare per raons econòmiques o 
socials, per tenir o arribar a tenir un model just i equitatiu de coresponsabilitat en l’home i la dona, la 
dona i l’home, superant el concepte de conciliació en la lluita per la igualtat. 
 
En definitiva, nosaltres li donarem suport a aquesta moció per tot el que acabo de dir. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, el 8 de març és el Dia 
Internacional a favor dels Drets de les Dones i, per tant, és un dia molt important per a totes aquelles 
societats que volem, precisament, lluitar a favor de la igualtat. Perquè, malauradament encara, la nostra 
societat, tant a nivell de Catalunya com a nivell internacional, mostra que el masclisme és present i que 
la igualtat real i efectiva entre totes les persones, entre els homes i les dones, no és total. 
 
En aquest sentit, ja s’ha dit, hi ha molts elements que així ho demostren al nostre país: el tema dels 
salaris, el tema dels llocs de responsabilitat que encara les dones hi tenen poc accés, el tema de la 
violència de gènere que és també una de les lacres de la nostra societat, o també, recentment podem 
veure al nostre país, a Catalunya, que la pobresa afecta de manera molt més elevada a les dones que 
als homes. 
 
Per tant, entenent aquesta moció amb tota una sèrie de propostes per treballar per la igualtat de les 
dones, el nostre grup municipal votarà favorablement. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
A continuació pren la paraula la senyora Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, bé, primer li faré una prèvia, senyor Roig, perquè a mi em sap mal que cada vegada 
que es parla de col·lectiu febles s’inclogui a les dones. Jo que m’he recorregut totes les Terres de l’Ebre, 
em vaig quedar admirada com eren les dones que tiraven del carro la majoria de les vegades i que de 
col·lectiu feble, res. En tot cas, és un col·lectiu vulnerable, però no pas feble. I en això, doncs, voldria fer-
hi èmfasi perquè se’ns està dient. 
 
Igualtat d’oportunitats entre homes i dones, evidentment. I evidentment perquè moltes vegades aquí es 
parla d’igualtat entre homes i dones, i no és la igualtat entre homes i dones, és la igualtat 
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d’oportunitats.  
 
Hi ha qui es pensa que els homes...., nosaltres el que volem és que els homes i les dones siguin iguals. 
No. Són totalment diferents, com diferent és cada persona, les seves característiques que la fa única, 
però la igualtat d’oportunitats per això es fan polítiques de discriminació positiva. També hi ha gent que 
no entén el que és discriminació positiva: que es fan per a que hi hagi una igualtat d’oportunitats. 
 
El que sí m’ha cridat l’atenció és que ens diu que Esquerra Republicana ha centrat els seus atacs a les 
polítiques d’igualtat amb retallades de serveis socials i polítiques de benestar que afecten, 
principalment, les dones pels seus rols socials. Jo, miri, ho sento però això ni ho comparteixo i, a més a 
més, li dic que és greu que estigui dient això. Vostè sap qui va desenvolupar a Catalunya la Llei 
d’igualtat? Ho sap? Sap qui va fer tot el que és la Llei de dependència, qui la va desenvolupar i qui la va 
gestionar’ Qui va fer la Llei de prevenció de violència masclista, que és una de les lleis estudiades 
perquè és alliçonadora i no és pas castigadora i, a més a més, és molt pedagògica i, a més a més va 
posar les eines per a que aquesta Llei es pogués gestionar? Doncs vam ser nosaltres, senyor Roig. I a 
mi em dol que digui això, perquè ho he viscut de ple i vam lluitar moltíssim. 
 
I vam posar tots els SIAD’s a tota Catalunya. I el CIE’s. I vam fer moltes eines educatives per a que 
aquesta Llei es pogués desenvolupar bé i per a que, a més a més, no que es pogués desenvolupar la 
Llei, sinó que no passés més. I continuem lluitant per això.  
 
I el nostre ideari, si vostè entra a la nostra pàgina web, d’Esquerra Republicana de Catalunya, veurà que 
continuem lluitant moltíssim. I que lluiten dins el Parlament de Catalunya. 
 
També, en el que és la moció, li diria que la resta em sembla més una campanya política que no pas 
una moció, però li respecto com ho ha fet. 
 
I en les propostes d’acord em diu: defensar, desenvolupar, continuar, garantir, treballar, realitzar, 
elaborar, però no diu com. Diu moltes coses a fer com. Jo li diré com, senyor Roig, i a més li votarem que 
sí a la moció, però li direm com: En una cosa que Esquerra Republicana ho va demanar el primer any, 
ho va demanar el segon any, ho ha demanat vàries vegades, fent el Consell Municipal de les Dones.  
 
Perquè les dones, amb el Consell Municipal, d’alguna manera el que farien es vigilar que tot això que 
vostè diu, i molt ben dit, es pugui fer i es faci i es vigili de que s’estigui fent. Res més, moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja li avanço que 
aquesta moció comptarà amb el nostre suport, tot i que no compartim moltes de les coses que ha fixat 
a la part expositiva de la moció, més que res perquè està mentint en molts dels aspectes pel que fa al 
Govern de la Generalitat i, a més a més, creiem que és ben trist que el Partit Socialista aprofiti una 
moció que parla de temes tan seriosos com reivindicar el dia de la dona i recordar el dia de la dona i els 
passos que encara ens queden a seguir per tal de poder avançar en la efectiva igualtat, per tal de poder 
fer electoralisme i política de curta volada, que és el que fent. Perquè ha criticat dintre, en un full i mig 
està criticant al Partit Popular, a Convergència i Unió i a Esquerra Republicana, per tant, poca cosa li 
queda més ja per criticar. 
 
Nosaltres, des de l’Ajuntament de Tortosa, que és on estem avui aquí, continuarem treballant com 
sempre hem fet per tal de que les dones i que les polítiques per fomentar la igualtat de les dones siguin 
una prioritat i siguin una realitat efectiva en totes les polítiques, en totes les àrees, en totes les diferents 
àrees que s’està treballant a l’Ajuntament. 
 
I això és el que estem fent i, per exemple, el que vam fer en el seu moment va ser crear el SIAD, el 
Servei d’informació i Atenció a les Dones, que va atendre l’any passat, només l’any passat, més de 160 
dones a les quals se’ls va prestar diferents tipus d’assessorament: comunitari, psicològic, jurídic. O 
també, des de l’àrea de Promoció Econòmica, on s’ajuda a les dones emprenedores per tal de poder 
treballar i ajudar-les amb les seves diferents iniciatives. 
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I, per tant, el que s’està fent és això: treballar de forma efectiva per tal de poder arribar a totes les 
dones del nostre municipi, amb actuacions en jornades de millora de competències, també a dones 
nouvingudes, resoldre conflictes de parella, tallers adreçats als joves, als instituts, reunions formatives 
amb les associacions de dones del municipi.  
 
Cal dir també que aquest Consell Municipal de Dones es podrà crear a partir del Reglament de 
participació ciutadana que acabem avui d’aprovar i, per tant, a més a més d’un dels elements que hem 
creat i que crèiem també necessari tenir a la nostra ciutat, que era aquest habitatge per tal de poder fer 
acolliments d’urgència a aquelles dones que ho poguessin necessitar, que cal dir que a dia d’avui, per 
sort, molt poques dones l’han utilitzat, l’han hagut d’utilitzar, i que l’any passat només una dona ho va 
utilitzar i cap infant. Per tant, tot i això, hem de continuar treballant per tal de que això sigui 
absolutament zero i que cap dona al nostre municipi ho acabi necessitant. 
 
Per tant, votarem a favor d’aquesta moció, continuarem treballant pels drets de les dones al nostre 
municipi des de totes les àrees de l’Ajuntament, no només des de Serveis Socials, des de totes les 
àrees de l’Ajuntament perquè creiem en l’efectiva igualtat, tot i no compartir, com li he dit, tota la part 
expositiva que el que fa és dedicar-se a criticar la resta de partits polítics intentant fer electoralisme o 
intentant criticar a la resta de formacions polítiques. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Agrair a tots els grups municipals que han donat suport a aquesta moció perquè entenc que avui estem 
donant suport a moltes dones que ho estan passant molt malament. 
 
Senyora Gamundi, per això mateix que Esquerra va fer el que va fer, no entenem com vostès poden 
donar suport a tantes polítiques de retallades que està fent Convergència i Unió a Catalunya, és que no 
entenem. Per això mateix, per això mateix. 
 
I, senyora Roigé, no fem política partidista. Defensem des de l’òptica del nostre partit a les persones 
que ho estan passant malament per damunt d’altres interessos. I és així com nosaltres ho estem 
defensat. I per damunt de tot primer són les persones. 
 
I per això em congratulo de que avui, des de l’Ajuntament de Tortosa, hem aprovat una moció que dóna 
suport i que el que vol és conscienciar a la ciutadania de que realment cal treballar per una igualtat 
entre l’home i la dona. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-
ET-E (2) i PP (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC (1). 
 
 
 
 
08 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UN 
PUNT D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE TORTOSA AL SERVEI D’ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ (SAC) DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit del Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès l'empresa mixta Aigües de Tortosa és de capital majoritari de l’Ajuntament de Tortosa. 
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Atès que el passat 3 de febrer de 2015 l'empresa mixta Aigües de Tortosa ha traslladat les seves 
instal·lacions i la seva oficina d'atenció al públic al carrer Nova Estació núm. 27, just al costat de les 
instal·lacions municipals del Viver d'Empreses. 
 
Atès que la única forma de realitzar gestions davant Aigües de Tortosa és de manera presencial 
directament a les seves oficines o bé a través de l'Oficina Virtual de Tràmits. 
 
Atès que el fet d'haver traslladat la seu d' Aigües de Tortosa des d'un espai tan cèntric de la ciutat com 
era la ronda dels Docks, on es podia accedir a peu o en transport públic, fins a les afores del nucli urbà, 
fa necessari desplaçar-se amb vehicle propi o amb el transport públic. 
 
Atès que actualment hi ha pagaments que únicament es poden efectuar en metàl·lic i presencialment a 
la seu d’Aigües de Tortosa.  
 
Atès que no tothom disposa del temps ni dels mitjans per fer els tràmits a la nova ubicació d'Aigües de 
Tortosa i que aquesta no suposa cap mena de facilitat per al ciutadà sinó un perjudici. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Que es creï un punt d'atenció al públic al Servei d’Atenció al Ciutadà, a l’edifici de l'Ajuntament 
de Tortosa, a la plaça d'Espanya, on els ciutadans puguin adreçar-se per fer els seus tràmits amb Aigües 
de Tortosa, possibilitant així l'accés universal a tots els ciutadans, però especialment a aquells que no 
disposin de vehicle  per desplaçar-se als afores de la ciutat.  
 
SEGON. Que es permeti efectuar el pagament dels tràmits mitjançant targeta o transferència bancària.“ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, com tothom sap o molta gent sap a Tortosa, l’empresa mixta Aigües de Tortosa ha traslladat 
les seves instal·lacions al Viver d’Empreses, a una zona de l’extraradi de la ciutat, des del passat dia 3 
de febrer. 
 
Les noves instal·lacions són modernes i permeten un millor desenvolupament de les tasques d’Aigües 
de Tortosa en els edificis del complex del Viver d’Empreses al carrer Nova Estació, al barri de Ferreries, 
carrer limítrof amb el municipi de Roquetes. 
 
Si bé aquesta nova ubicació ofereix nombroses avantatges, entre elles el fet de no tenir problemes 
d’aparcaments, pensem que això no és així per a un determinat sector de persones que s’han de 
desplaçar a peu o amb transport públic. 
 
L’objecte de la nostra moció és que, tenint en compte que actualment els tràmits d’Aigües de Tortosa 
s’han de fer exclusivament de manera presencial a les seves instal·lacions, la nova ubicació d’aquestes 
no és la més idònia per a un determinat públic o col·lectiu com ara la gent gran, que no disposa de 
vehicle o que desconeix aquest espai, per ser una mena de polígon. 
 
Així mateix, el fet de que els pagaments s’hagin de fer únicament en metàl·lic i no es pugui pagar amb 
targeta, també representa un problema afegit pel que fa que en aquell zona no hi ha cap oficina 
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bancària o caixer automàtic proper per traure diners. 
 
Finalment dir que, tot i que els tràmits es poden fer a través de l’Oficina Virtual, molts usuaris no 
disposen d’aquestes eines informàtiques per poder fer-ne ús d’aquesta modalitat. 
 
Aquestes circumstàncies han comportat que molts usuaris ens hagin fet arribar el seu malestar per les 
dificultats de desplaçament que suposa la nova ubicació i la necessitat de poder tenir un punt de servei 
a l’abast. Tot per això proposem que s’habiliti un punt d’atenció al públic al Servei d’Atenció al Ciutadà a 
l’Ajuntament de Tortosa, que permeti a la gent gran o que no disposa de vehicle fer els seus tràmits 
amb Aigües de Tortosa. I, a més, que s’habiliti la possibilitat d’efectuar pagaments amb targeta, tal i 
com es fa en altres serveis de l’Ajuntament, com ara el pagament de l’ocupació de via pública, entre 
altres. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, un cop 
més, ara fa una estona, ha tornat a passar, tot i que l’alcalde diu que no, o fa una estona em deia que 
no, s’ha tornat a demostrar una absoluta falta de respecte al nostre grup municipal. 
 
La moció que hem presentat nosaltres ni tan sols ha estat argumentada per vostès, excepte el senyor 
Dalmau i excepte el senyor Jordan que, tot i que evidentment pensem molt diferent en moltes coses, 
però al menys jo li reconec quan fa les coses com s’han de fer. 
 
Bé, a partir d’aquí jo hauria marxat immediatament, però precisament per respecte a les dones de 
Plataforma per Catalunya que van redactar la resposta que hem donat a la moció del PSC, m’he quedat, 
precisament per poder llegir aquesta resposta. Però això ha sigut el que m’ha fet quedar. 
 
I bé doncs, evidentment, un cop dit això jo abandonaré el Ple perquè n’estic fart de la seva falta de 
respecte i, perdoni’m que ho digui tan clar però és que les coses s’han de dir molt clares, i de la poca 
vergonya que demostren tantes i tantes i tantes vegades. Ja està bé, ja n’hi ha prou. Vull dir, nosaltres 
aquí tenim..., representem als tortosins, a més o menys, però en el nostre 800. Vuit-centes em sembla 
que són moltes persones i que no se’ls hi pot faltar al respecte ni se’ls hi pot prendre el pèl d’aquesta 
manera, perquè aquestes 800 persones tenen tot el dret del món a el que elles proposen sigui escoltat i 
sigui argumentat. Que després es voti a favor o en contra, això d’acord, però al menys que s’argumenti, 
eh, al menys que s’argumenti. 
 
Perquè el que no pot ser és que jo vingui aquí amb una moció com la d’avui, una moció que em sembla 
que no tenia..., era una moció molt neutra, i que vostè em digui: no, no, miri, jo li voto en contra, com ha 
fet el senyor Jordan, per això, per això i per això. El que no pot fer és estar sempre callat i no fotre ni cas 
al que diem altres grups municipals. I això també va per tots vostès, no només pel senyor alcalde.  
 
Per tant, ja li dic, jo he volgut respectar la resposta que jo tenia per donar i, a partir d’aquí, avui jo 
marxaré perquè ja no tinc res més a fer i les mocions que queden a partir d’ara, precisament que són 
del PSC, que són precisament vostès els que ens han donat, ens han volgut donar lliçons de 
democràcia però vostès de demòcrates no en tenen res, eh, marxarem. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Casanova. En tot cas, deixaran sortir 
al senyor Casanova. No obstant, sí que algunes contestacions a la seva intervenció. 
 
Jo, quan vostè m’ha preguntat a precs i preguntes, sempre l’hi he respost, sempre l’hi he contestat. La 
votació dels grups municipals és lliure, ningú pot imposar la votació als altres ni ningú pot imposar 
l’argumentació o no. 
 
Vostè ha parlat i l’hem escoltat sempre, no hi ha ningú que no l’hagi escoltat. Vostè ha fet les 
intervencions que ha cregut convenients en cada moment, com hem fet tots els altres portaveus i, per 
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tant, no pot dir que no se’l respecta. Vostè té els mateixos temps, els mateixos minuts –que ara són 
il·limitats– per poder fer les intervencions que cregui convenient, en el moment que cregui convenient, 
d’acord amb el Reglament orgànic municipal, com tots els portaveus. I cada portaveu té la llibertat 
d’intervenir o no intervenir en cada punt de l’ordre del dia. 
 
Vostè, hi ha punts de l’ordre del dia, com fan tots els portaveus, que no intervé i no passa res perquè 
està en l’exercici de la seva llibertat. La resta de portaveus també estan en l’exercici de la seva llibertat. 
I, òbviament, respecte al sentit del vot, cadascú vota el que lliurement creu que ha de votar. 
 
Per tant, discrepo en la seva argumentació. Vostè és lliure d’anar-se’n del Ple cada vegada que ho 
cregui convenient i argumentar el que vulgui argumentar. Ara, el que no pot dir és que no se l’escolta 
perquè tots els regidors i regidores l’hem escoltat. Vostè presenta les mocions i, com en tots els casos, 
es procedeixen a la seva votació. Queda reflectit a l’acta de l’Ajuntament, acta que, a més, queda 
penjada a la pàgina web de l’Ajuntament, per tant, en cap cas es pot entendre que hi ha cap 
interferència al respecte. 
 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SENYOR CASANOVA ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA] 
 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, nosaltres 
estem, senyor Roig, totalment d’acord amb el que vostè diu en la seva moció, per tant ja li avanço de 
que li votarem a favor, perquè realment és una necessitat que ho hem palpat pel carrer en que molts de 
ciutadans i moltes ciutadanes ens han dit que abans localitzar a l’Empresa de Serveis Públics de 
Tortosa a ronda Docs era un lloc molt cèntric i era fàcil d’arribar, podies aparcar o caminant no hi havia 
cap problema. En canvi ara, anar-se’n allí fora a les antigues Indústries Fabra, doncs, hi ha un problema, 
un problema afegit perquè no hi ha sistema públic de transport que deixi per allí prop. 
 
No obstant, no obstant també jo he de dir que l’empresa d’Aigües de Tortosa té una web, a la qual es 
pot accedir fàcilment, no?, vull dir que llavors això ja redueix molt el problema de localització i de fer les 
gestions directament, presencialment a l’antiga oficina ronda Docs. A través de la web jo ho he 
comprovat, bé, com tots els d’aquí, no?, es pot consultar els històrics de cadascú de consum, es podem 
consultar les tarifes, les factures, es poden fer gestions d’alta i de baixa del servei, bé, de canvi de 
titular, es pot, inclús, hi ha una línia 900 gratuïta. Bé, que al moment que van fer el canvi, l’Ajuntament, 
doncs bé, es va preocupar de que al menys hi hagués una via de comunicació el més fluida possible. 
 
No obstant, jo estic amb vostè de que potser l’Ajuntament tindria que intentar ficar algun lloc més 
cèntric, al centre de Tortosa, més o menys com abans estava, no? Més petita, l’oficina, si vostès volen, 
no?, però que estigui a l’abast, més fàcil de la ciutadania de Tortosa. 
 
Insisteixo en que nosaltres li votarem que sí a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és per expressar el 
nostre vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.  
 
Bé, hi ha una dita que diu “com més sucre, més dolç”. Per tant, si en lloc d’haver un punt per atendre 
els ciutadans, n’hi ha dos i un estigués més al centre de la ciutat, doncs pensem que encara millor. De 
totes maneres, on estan ubicades ara les oficines és un lloc on és molt més fàcil aparcar que abans, 
vull dir que tot té avantatges i inconvenients.  
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Ara, el que és claríssim és que el segon punt de la proposta, que poguessis pagar amb targeta de crèdit, 
això hauria de ser, crec que això ja està posat i que hauria de ser així.  
 
No obstant, repetim que com més sucre, més dolç. Si es pot ficar aquest lloc, doncs, donem el 
recolzament a la proposta. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció ja li 
dic, senyor Roig, que no comptarà amb el nostre suport. I no comptarà amb el nostre suport per 
diferents coses i per la realitat que tenim a dia d’avui amb l’empresa d’aigües, que veig que hi ha moltes 
de les coses que desconeix. 
 
En primer lloc, dir-li que actualment tenim un 92% dels rebuts domiciliats, que vol dir que aquest 92% 
dels abonats no cal que es desplacin a l’oficina. Tot i això, també dir-li que per al 8% restant està ja en 
aplicació, i que durant el següent mes ja serà efectiu, que puguin pagar a qualsevol caixer de la ciutat i, 
per tant, no els caldrà tampoc anar fins a l’oficina, sinó que ho podran fer pagant directament a 
qualsevol dels caixers. 
 
D’altra banda, també respecte els tràmits comptem amb una oficina virtual de l’empresa, dintre del 
web, que el que ens fa és que es poden fer tots els tràmits, per exemple d’un nou subministrament, 
d’una nova d’alta d’aigua sense tenir que anar a les oficines. I, a més a més, disposem d’un telèfon 
d’atenció comercial de les 8 del matí a les 6 de la tarde, i un altre d’avaries les 24 hores. Per tant, no 
cal, no cal anar a l’oficina de l’empresa d’aigües, a no ser que algú vulgui anar-hi directament, però vull 
dir que, en tot cas, oferim moltes més eines al ciutadà per tal de poder tenir tots els serveis que es 
necessiten des de l’empresa d’aigües. 
 
Tot i això, jo sí que li demanaria per què no va presentar aquesta moció també quan els serveis estaven 
al barri del Temple, perquè potser la gent de Ferreries, que avui ho té més a prop, doncs en aquell 
moment ho tenia més lluny i també s’havia de desplaçar i havia de creuar el pont, o la gent de 
Remolins, o la gent de Sant Llàtzer.  
 
Per tant, és cert que els veïns de Ferreries ho tenen més a prop que no ho tenien abans i els del Temple, 
doncs, ho tenen una mica més lluny que no ho tenien abans, és cert. Però és evident que tenim la ciutat 
que tenim, una ciutat gran i, per tant, és evident que els diferents serveis poden estar més a prop o més 
lluny, depèn del barri en que estiguis. Però, en tot cas, no tenim cap queixa al respecte, creiem que s’ha 
millorat molt el servei prestat amb les noves dependències. Hi ha aparcament però, a més a més, hi ha 
transport públic proper i, per tant, no considerem que calgui un altre punt, tenint en compte que hem 
anat implementant i que serà efectiu en breu poder fer tots els tràmits o des de caixer o des de la 
pròpia web de l’Empresa Municipal de Servis Públics. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, moltes gràcies als grups municipals que ens han donat suport en aquesta moció perquè veig 
que entenen millor que el grup de Convergència i Unió la problemàtica que és. 
 
Vostè diu: no, és que properament es farà una aplicació que podrem tenir, que tal. El fet, el fet, el fet és 
aquest. El fet és que per pagar una alta has d’anar allà i molta gent gran a peu, ens ho ha manifestat, 
allà, en metàl·lic, amb diners en metàl·lic. I tens que anar allà, primer, a recollir la informació que has de 
fer per a l’alta, i tens que tornar després amb diners en metàl·lic per poder pagar-ho. 
 
I, evidentment, no estem parlant del centre de la ciutat, sinó que estem parlant..., sí que és al barri de 
Ferreries, però també és al barri de Ferreries al que podríem dir extraradi, amb la qual cosa enteníem 
que no era cap..., podem dir cap cosa estranya ni cap aberració que pogués haver aquí, de la mateixa 
manera que hi ha el Servei d’Atenció al Ciutadà, un punt on també es pogués fer aquesta tramitació. 
 
Per tant, aquesta era la nostra intenció i des d’aquí, doncs, bé, manifestar que realment és una situació 
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on molts veïns ens ho han dit i ens han demanat que féssim aquesta proposta. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU; 
i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC. 
 
 
 
 
09 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA DE SUPORT A LA 
SIMPLIFICACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Iniciativa – Entesa per 
Tortosa: 
 
“ La nova Llei de l’impost sobre societats aprovada a finals de novembre (Llei 27/2014, de 27 de 
novembre de l’impost de societats) ha introduït canvis substancials respecte la Llei anterior, aplicables 
des de l'1 de gener de 2015, entre les quals hi ha l’obligatorietat de presentar declaració per part de 
totes les entitats sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i 
pares, de veïns, etc. 
 
A partir d'ara, qualsevol entitat –encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del 
seu volum– estarà obligada a presentar l’impost de societats. 
 
L’anterior Llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la Declaració de l’impost de societats per 
les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits: 
 
a) Que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 euros 

anuals. 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. 
 
Amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a presentar la declaració 
per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, i sigui quin sigui el volum d’ingressos 
de l’entitat. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran 
de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els 
ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. 
 
L'eliminació d'aquests supòsits d'exempció, no contribueix a la millora de la gestió, més aviat al contrari, 
fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil l’activitat de les associacions i 
suposarà que moltes entitats hauran d'assumir càrregues administratives molt superiors a les actuals, 
desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva mida ni activitat i faran cada cop 
més complexa la promoció de l’interès general i més difícil la supervivència de les associacions que tant 
contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la nostra societat. 
 
Tots els països i Catalunya d'una manera molt especial, té un ampli teixit associatiu que desenvolupa 
una gran funció social i cívica i la majoria d'aquestes entitats tenen una implantació local, amb una 
mínima infraestructura tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a les 
quotes dels associats, petits donatius, si és el cas, i puntuals subvencions públiques. 
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Son entitats imprescindibles en la construcció de comunitat, de poble o de ciutat, i esdevenen un nivell 
insubstituïble en la dinamització de la societat civil, l’articulació d'estructures al servei de la comunitat i 
primer nivell de participació activa de la ciutadania en els quefers de la ciutat o del poble. 
 
En moltes ocasions, algunes d'elles, han estat referents en els dispositius de lluita contra la precarietat, 
l’atur o la pèrdua de drets bàsics (roba, aliments, energies, habitatge...) 
 
Des d'aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats petites i amb pocs recursos 
a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament per exercir un major control sobre 
elles. 
 
La nova Llei impulsada pel Govern de l’Estat espanyol suposa un atac al món associatiu que realitza 
una gran tasca social, cultural, cívica, etc. imposant noves obligacions i càrregues burocràtiques que 
dificulten la gestió del dia a dia, dificultant una vegada més la tasca del món associatiu i del tercer 
sector, que en el cas de Catalunya ha estat clau en la historia del seu progrés.  
 
En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives de diferents àmbits i 
que aglutinen la major part de l’associacionisme de Catalunya, han elaborat un posicionament conjunt 
per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014 que tracta les associacions de forma anàloga amb 
una societat mercantil. 
 
Per tots aquest motius i antecedents es proposa al Ple els següents ACORDS: 
 
Primer - Instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’impost sobre societats per tal de simplificar les 
obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar el supòsit de no 
obligació de presentació de la Declaració de l’impost sobre societats.  
 
Segon - Instem a les administracions públiques a desenvolupar un nou marc fiscal per a les 
associacions que reconegui el valor de la forma jurídica d’associació com eina de cohesió resilient i de 
saludable autoorganització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa. 
 
Tercer - Posar a disposició de les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi, un servei 
d'assessorament per a la presentació de les declaracions tributàries, mentre no es modifiqui la Llei de 
l’impost sobre societats. 
 
Quart - Notificar els acords al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, ACM i FEMP) i a les associacions i entitats 
sense ànim de lucre del municipi. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem des del nostre 
grup municipal una proposta, tal i com indica el títol de la moció, per a que l’Ajuntament reclami al 
Govern de l’Estat la simplificació de les obligacions tributàries i, per tant, dels impostos que han de 
pagar les entitats sense ànim de lucre, les associacions per a que la gent ens entengui, que n’hi ha 
moltes a la nostra ciutat. 
 
Hem de començar explicant que la nova Llei de l’impost sobre societats aprovada a finals de l’any 
passat, ha introduït canvis importantíssims en relació a la Llei anterior, els quals són aplicables des de 
l’1 de gener d’enguany, del 2015. I entre aquests canvis d’ aquesta Llei –aprovada pel Govern del Partit 
Popular, també amb majoria absoluta, a Madrid–, hi ha un canvi que és, precisament, l’obligatorietat de 
presentar declaració per part de totes les entitats sense ànim de lucre de l’impost de societats. 
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Per tant, estem parlant que aquesta Llei afecta a totes les associacions veïnes, a les AMPE’s, a les 
associacions culturals, a les associacions esportives, cíviques, etc., de tota la nostra ciutat. 
 
En aquest sentit, també hem de recordar que a l’anterior Llei hi havia tota una sèrie d’excepcions que 
feia que aquestes entitats, la majoria d’elles, no haguessin d’haver de presentar aquesta declaració de 
l’impost de societats, però la nova normativa ha previst que això no sigui així. I des del nostre grup 
municipal pensem, al igual que molts de grups parlamentaris, que això és un element negatiu perquè 
dificulta la gestió de totes aquestes associacions que tant fan per a la nostra ciutat. 
 
Hem de recordar que la majoria d’aquestes associacions o entitats són molt petites, gairebé no tenen 
quantitats econòmiques importants, tenen algunes subvencions que poden aconseguir de les diferents 
administracions però, bàsicament, es financen dels diferents socis i sòcies. I, bàsicament, són entitats 
implantades a nivell local que tenen una mínima infraestructura tècnica, la qual cosa fa que aquesta 
nova normativa d’àmbit estatal els hi creï molts i molts de problemes de burocràcia. 
 
En aquest sentit, també hem de recordar que 14 federacions i plataformes d’associacions de tota 
Catalunya, representatives d’aquest teixit associatiu català, han reclamat que es modifiqui aquesta Llei 
i, per tant, que com a mínim es quedi com estava fins que va haver la modificació a finals de l’any 
passat. 
 
És per això que pensem que l’Ajuntament s’ha de posicionar en contra d’aquesta nova obligació 
tributària i proposem al Ple quatre acords. 
 
El primer és instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’impost sobre societats per tal de 
simplificar aquestes noves obligacions tributàries de totes les associacions i entitats sense ànim de 
lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’impost sobre societats. 
Aquí també volem remarcar que sabem que l’alcalde, en la seva condició de senador, va reclamar-li 
precisament al ministre que rectifiqués i va aconseguir un compromís, de moment verbal, o ni 
compromís. Però, en tot cas, el que volem és que, més enllà de que l’alcalde com a senador va 
reclamar això al Govern de Madrid, també l’Ajuntament com a institució ho reclamem.  
 
En segon lloc, demanem també al segon punt que les administracions públiques desenvolupin un nou 
marc fiscal específic per a les associacions, reconeixen, per tant,  aquesta especificitat. 
 
I el tercer punt, que ja és un punt molt més concret, el que demanem és que l’Ajuntament posi a 
disposició de totes les associacions i entitats sense ànim de lucre del nostre municipi un servei 
d'assessorament per a la presentació d’aquestes declaracions tributàries mentre no es modifiqui 
aquesta Llei d’àmbit estatal. 
 
I finalment, com és habitual, en el quart punt evidentment demanem que es notifiquin tots aquests 
acords, tant al Ministeri d'Hisenda i d’Administracions Públiques, al Congrés dels Diputats i també, 
evidentment, a les associacions  del nostre municipi. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, senyor Jordan, vostè 
en principi, en el plantejament de la moció té raó momentània, eh. Momentània en el sentit de que el 
Govern de l’Estat central, en el tema de l’impost de societat, com bé vostè deia i assenyalava al senador 
i nostre alcalde aquí present, té previst resoldre el problema que s’havia plantejat, que més o menys i 
de forma molt ràpida –perquè això dels impostos és un poc complicat d’explicar, però bé, es poden 
explicar– la Llei de l’impost de societats fins ara, fins ara eh, o sigui encara està regent, establia per 
salvar de tributar o de declarar per l’impost de societats a les entitats que complien tres requisits, no dic 
quins són, però són els vigents, no? Això regeix fins ara. 
 
Però a partir d’ara, la reforma que hi hagut a partir de l’1 de gener del 2015, sotmetia a l’obligació de 
declarar per l’impost de societats que nosaltres diem sense ànim de lucre –que estan, doncs, totes les 
d’això– sotmetia a totes a l’obligació de presentar la declaració d’impost de societats, i no com abans 
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que les complien tres requisits se salvaven d’aquesta situació. 
 
Aquest problema s’ha salvat ara amb unes declaracions que ha fet el ministre Solchaga i que en concret 
diu que no estan obligades a presentar l’impost aquelles entitats que ingressin menys de 50.000 euros 
a l’any, que és més o menys el que va dir l’alcalde en unes declaracions que va fer en el seu moment. 
 
Per tant, això ara de moment vostè té raó amb el que diu però, segurament, en molt poc temps hi haurà 
una solució jurídica que eviti que la majoria d’aquestes entitats que tenen un paper fonamental dins la 
societat, doncs, tinguin que presentar la declaració de l’impost de societats. I, connex a això, la 
comptabilitat famosa, perquè tothom.., moltes d’aquestes entitats estan espantades perquè han de 
portar la comptabilitat del Codi de Comerç i no.... No. Res d’això, segurament, tindrà lloc. 
 
Sí que és cert que les formalitats tributàries de les entitats sense ànim de lucre tenen alguna altra 
obligació, però és molt senzilla. Per exemple, abans, les subvencions que cobren, de l’import que fos no, 
no les tenen que declarar. Ara les tindran que declara anualment amb la declaració anual d’operacions 
amb tercer, però res més, no té més complicació ni té més problema. 
 
Per tant, jo de moment li tinc que posicionar-me en contra de la seva moció pel que diu en el punt 
primer. Amb el punt segon també perquè, escolti, el marc fiscal que tenen actualment, salvat aquest 
problema puntual que s’ha donat que està en vies de solució segons ha dit el nostre alcalde i segons ha 
dit el ministre d’Hisenda, el senyor Solchaga, llevat això, doncs és un marc fiscal molt senzill i sense 
molt de problema. 
 
I, per últim, el del servei d’assessorament, home, doncs sí, està molt bé que s’assessorin, bé mitjançant 
les entitats públiques o entitats privades sobre aquest tema. Però, amb tot, li tinc que donar el vot 
negatiu. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bé, pensem que aquesta moció es 
presenta, sobretot, amb dos finalitats polítiques. Entenem que una –i que compartim a Esquerra– és 
donar suport a les entitats i a les associacions de caràcter esportiu, educatiu, sense ànim de lucre i que 
fan moltes tasques de manera voluntària.  
 
I també, demanar-li al Govern espanyol que modifiqui la Llei de l’impost sobre societats per simplificar 
les obligacions tributàries d’aquestes associacions. 
 
Què més proposen?, o què és proposa? En principi, que el Parlament i el Govern de la Generalitat instin 
a l’Estat a reconèixer un nou marc fiscal per aquestes associacions sense ànim de lucre. Perquè clar, el 
que cal és disposar d’un marc fiscal diferenciat de la resta d’entitats i que no faci que cada vegada que 
es modifiqui la Llei de l’impost de societats hagin d’estar pendents, doncs, d’homes, bon homes o no 
tan bona predisposició del govern de torn per fer exempcions a la Llei. 
 
Per tant, mentre no es modifiqui la Llei de l’impost sobre societats, crec que també demanen que es 
faci l’acompanyament i assessorament a les entitats que ho demanin, no hem entès massa clar si això 
s’hauria de fer des de l’Ajuntament o des del Consell Comarcal o des de la Diputació, però bé, que es 
faci l’acompanyament ens sembla bé. 
 
I jo crec també, bé, el nostre grup creu que la situació que planteja la moció és un exemple més que el 
camí cap a la independència no ha de tenir aturador. No podem continuar dins d’Espanya ni federats ni 
com a independents dins l’Estat espanyol, ja que l’Estat espanyol veiem que no para de fer 
despropòsits. Per tant, donarem suport a la seva moció, ja ho hem dit al començament. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Jordan, ens sembla molt bé la moció i, per tant, tindrà el nostre suport, evidentment. 
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Com vostè ha dit, l’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’impost de societats suposa que totes les 
entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de prestar la Declaració de l’impost de societats a 
partir de l’any 2016 en relació a l’exercici de 2015. 
 
En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals i associacions cíviques i clubs 
esportius sense ànim de lucre a declarar l’impost de societats. Tot i que, d’entrada, tota iniciativa que 
impliqui potenciar la transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, en cap cas 
ha de suposar una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de 
gestió d’unes entitats, la majoria de les quals amb pocs recursos humans i financers, les quals, 
principalment, es troben dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta 
responsabilitat social. 
 
Sembla ser que el ministre d’Hisenda, el senyor Montoro, va anunciar el passat 10 de febrer al Ple del 
Senat el compromís d’eliminar la obligatorietat de presentar l’impost de societat a aquelles entitats 
sense ànim de lucre amb ingressos inferiors a 50.000€ anuals, sempre que les seves rendes no 
exemptes quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 1000€ anuals. 
 
Aquest és un anunci força favorable per a un nombre molt important de petites entitats i que caldrà 
veure com s’acaba concretant i oficialitzant. De totes maneres, cal tenir en compte que aquests imports 
són un 50% inferiors als supòsits d’exempció que venien aplicant-se abans de la reforma fiscal. 
 
Fins al 31 de desembre de 2014 estaven exempts en quantitats de 100.000€ i les condicions inferiors 
a 2000 euros anuals i sense subjecte de retenció. 
 
Per tant, entenem que aquest apartat de la Llei del Govern del Partit Popular suposa un atac directe a la 
viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, i que té en el món local una especial 
incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris i dels nostres municipis. I ocupa, de forma 
voluntària, un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruistament, entenem, dediquen esforços i 
temps a tirar endavant el món associatiu, cívic, social, cultural i esportiu. I per això, senyor Jordan, 
votarem a favor d’aquesta moció, esperant que es concretin positivament les intencions del Govern. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor 
Jordan, aquesta és una d’aquelles mocions que si no ens coneguéssim pensaria que l’ha presentada 
per a lluïment de l’alcalde perquè clar, aquesta és una proposta que s’ha vist modificada, una proposta 
del Partit Popular però que es va veure modificada arrel d’una petició del nostre alcalde al ministre 
Montoro el passat 10 de febrer. 
 
I, a més a més, aquesta proposta del ministre Montoro ja s’ha expressat, ja s’ha fet efectiva al passat 
Consell de Ministres i, a més a més, s’ha publicat ja al BOE. Per tant, s’ha complert el compromís 
demandat per l’alcalde i s’ha complert el que l’alcalde va demanar per a les entitats precisament de tot 
el país, però també pensant en les entitats del nostre municipi. 
 
Per tant, a partir d’aquestes iniciatives presses per l’alcalde, s’ha aconseguit que el Ministeri d’Hisenda 
hagi rectificat i a partir d’ara les entitats sense afany de lucre estan exemptes de declarar l’impost de 
societats i es tracta d’entitats amb ingressos al 50.000€ anuals i quan les seves rendes no exemptes 
quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 2000€. 
 
Per tant, podrem donar resposta a pràcticament totes les entitats del nostre municipi i, per tant, es 
resolt el problema arrel d’aquesta iniciativa presentada, precisament, per l’alcalde. 
 
I, a més a més, encara ens queda el tràmit parlamentari, on continuarem treballant des de 
Convergència i Unió per tal de poder arribar a la situació actual i, per tant, millorar la situació que tenim 
actualment o que el Partit Popular pensa fer. 
 
Per tant, comptarà amb el nostre suport, tot i que creiem que no era necessari o que ve a deshora. I 
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també sí que ens hauríem de preguntar per què ens ho porta aquí i no als seus senadors, que també en 
té allà al Senat, el senyor Saura li voldria recordar, entre altres, o els diputats al Congrés no han pres 
cap iniciativa, a diferència del que va fer Convergència i Unió al Congrés dels Diputats i el que va 
aconseguir al Senat el nostre alcalde, que va fer que això s’hagi resolt de forma efectiva, perquè allí és 
el lloc on s’acaba de resoldre aquest tema, que és a Madrid en aquests moments. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Roigé. En tot cas, saben que jo no 
intervinc normalment en aquest apartat, però donat que he estat citat pràcticament per tots els 
portaveus, i crec que per clarificar i no generar confusió i ficar les coses al seu lloc, em permetré fer una 
petita intervenció. 
 
De fet, la Llei de l’impost sobre societats va ser modificada al mes de desembre de l’any i vol dir que per 
a tots els exercicis que s’inicien a partir de l’1 de gener del 2015, la Llei de societats que s’aplica és la 
Llei de societats que va ser aprovada. Per tant, si no s’hagués actuat, a data d’avui les societats, totes 
les entitats, totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia tenien l’obligació de presentar la 
declaració, encara que no tinguessin que pagar impostos. Totes aquestes entitats i associacions no se’ls 
establia l’obligació de pagar impostos, però sí que se’ls establia l’obligació de presentar una declaració. 
Presentar aquesta declaració volia dir portar una comptabilitat amb partida doble i volia fer una 
declaració que no és com la declaració de la renda, que és una declaració complexa. 
 
Bé, s’ha dit anterior, i jo mateix, quan ja es va tramitar l’impost sobre societats, no ho van fer tots els 
grups, però quan es va tramitar l’impost sobre societats nosaltres ja vam presentar esmena a aquest 
articulat de la Llei. No ho vam fer-ho només amb l’impost sobre societats, sinó quan es van presentar 
els Pressupostos generals de l’Estat vam tornar, jo mateix vaig tornar a presentar esmena, i al primer 
Ple que va haver després de que entrés en vigor la Llei, el meu grup –a través de mi mateix– va 
prioritzar la intervenció a la qual tenim dret en l’àmbit d’interpel·lacions o preguntes al Govern en 
aquesta qüestió perquè era qüestió fonamental. 
 
He de dir que, ja en caràcter previ, el ministre em va avançar que em donaria una resposta en positiu, 
perquè se n’havien adonat que segurament no ho havien encertat del tot, malgrat el que volguessin fer 
fos molt lloable. 
 
El mateix ministre, en seu parlamentària, es va comprometre a fer una modificació. Modificació que jo li 
vaig agrair malgrat, també, vam dir que ens pareixi un pèl curta, però que “solventaria” pràcticament el 
100%, perdó, el 100% no, però pràcticament el 90% o 95% de la problemàtica. 
 
Fora de l’hemicicle –i ara ho puc dir perquè ja ha estat resolt– el ministre el va comprometre amb mi 
personalment de que aquesta modificació es faria el més ràpid possible. Que, segurament, s’havia de 
fer una modificació per Llei, però que s’iniciaria el tràmit el més ràpid possible i que, en tot cas, seria 
abans de Setmana Santa. Ara ho puc dir. 
 
Com vostès coneixeran, veig que no ho coneixen però ja els hi fico jo de manifest, el divendres passat el 
Consell de Ministres va aprovar un Real decret llei que, en el seu article 7, procedeix a la modificació de 
la Llei de l’impost sobre societats en els termes que el Ministre s’havia compromès i inclús, quan jo li 
vaig demanar de que s’incrementessin les quanties, ja també fora de seu parlamentària em va dir que 
l’import total d’ingressos ell no el modificaria, però les quantitats de rendes subjectes, o sigui, no 
exemptes i subjectes a retenció, que en lloc de 1000€, mantindria els 2000€. 
 
Doncs bé, al Butlletí Oficial de l’Estat del dissabte passat va publicar el Reial decret llei 1/2015 que, en 
el seu article 7, ja fa aquesta modificació, que haurà de ser convalidada com a Reial decret perquè fa 
modificacions de vàries lleis posteriorment. Però independentment que serà convalidada, a data d’avui 
ja està en vigència. Per tant, les entitats i associacions han de saber que des del dissabte, aquell 
compromís que havia adquirit amb mi mateix, amb el meu grup parlamentari el ministre, ja no és un 
compromís sinó que és una realitat. I no tindran que presentar la declaració de l’impost sobre societats 
totes aquelles entitats i associacions parcialment exemptes, sempre i quan els seus ingressos anuals 
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no superin els 50.000€. 
 
Dit això, i que amb això es dóna per complimentat el compromís del ministre, no he de dir una altra 
cosa, és veritat, nosaltres ja li vam dir en aquell moment que si hi havia tràmit parlamentari –que ho 
havia d’haver perquè hi havia una llei pel mig– independentment de que ja està en vigència des de data 
d’avui, perdó, des de data del dissabte, que nosaltres continuaríem pensant que s’hauria de mantenir 
l’exempció per a aquelles entitats que no tinguin un volum superior als 100.000€ d’ingressos anuals. 
 
Tanmateix, per a la tranquil·litat d’associacions de veïns, petits clubs esportius, associacions de 
comerciants, confraries, associacions culturals, associacions de pares i mares d’alumnes, la quantitat 
d’entitats que estaven afectades a la nostra ciutat, sàpiguen que aquesta declaració de l’impost sobre 
societats ja no la tenen que presentar. Tampoc no han d’esperar res més, ja està publicat a dia d’avui al 
Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
Ara mateix, ara tanmateix, com ha anunciat la portaveu de Convergència i Unió, nosaltres també 
recolzarem, per a que no hi hagi cap tipus de dubte, aquesta moció. No s’imposarà que l’Ajuntament 
assessori a aquestes entitats, perquè no hauran de presentar la declaració. Ho podem fer entre 
aquelles de 50.000 a 100.000€, però si jo no tinc mala informació, que podria ser perquè sempre pot 
haver algun dubte, no en tenim cap a la ciutat de Tortosa. O bé tenen un pressupost inferior..., bé un 
pressupost, uns ingressos inferiors a 50.000€ o bé el tenen molt tenen molt superior a 100.000. Però 
independentment que no en tinguéssim a Tortosa, segur que n’hi ha a la resta del país i a la resta 
d’Estat. 
 
Per tant, sàpiguen això publicat al Butlletí Oficial de l’Estat des de dissabte, article 7 del Reial decret 
legislatiu. En tot cas, moltes gràcies a tots vostès. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidors i regidores, agrair el vot favorable de 
tots els grups municipals, inclòs el de l’equip de Govern. 
 
En primer lloc, m’agradaria ressaltar que jo mateix, a l’exposició ja he.... De tots els grups municipals, 
agraeixo els que han votat a favor, inclòs el de Convergència i Unió i, evidentment, el del Partit Popular 
no el puc agrair perquè no ha votat a favor. I el que estava dient és que ja he dit en la meva exposició 
que coneixíem el que l’alcalde, com a Senador, havia demanat al ministre aquestes últimes setmanes 
però que, independentment del compromís verbal que no sabíem –quan vam registrar aquesta moció 
va ser en dijous, divendres va ser el Consell de Ministres, vostè mateix ho acaba d’explicar i no sabíem 
que s’havia rectificat– també pensàvem que es quedava curta en el sentit de que no s’acabava de tenir 
en compte a totes aquestes associacions i que només és el 90%, tal i com acaba d’explicar l’alcalde. 
 
Més enllà d’això, també pensàvem que era molt positiu, si no ho acabava modificant el Govern de 
l’Estat, que l’Ajuntament pogués assessorar a totes les associacions. Tenint en compte que ara, 
finalment, el Govern de Madrid ha modificat la Llei i que només pot afectar a molt poques entitats, 
igualment pensem que seria positiu que l’Ajuntament pugui oferir aquest servei i, per tant, acabo dient 
que, com sempre, cal posar en valor la tasca de totes les associacions del nostres municipi, 
associacions de veïns, AMPE’s, associacions culturals, clubs esportius, etc., que treballen molt per la 
nostra societat i que no és just que estiguin tenint de patir més burocràcia i burocràcia per algunes 
decisions del Govern de Madrid. 
 
Per tant, agrair el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’I-ET-E (2), CiU (12), PSC (3), 
ERC (2); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
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10 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA DEFENSA DE 
LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que en els últims anys hem viscut una progressiva retallada de drets fonamentals, amb l’objectiu 
de qüestionar el dret a la llibertat d'expressió i manifestació consagrats en la Constitució, i amenaçats 
pels projectes de Llei de reforma del Codi penal, el de Protecció de la seguretat ciutadana i la Llei de 
propietat intel·lectual que ha presentat el Govern. 
 
Atès que l’efecte combinat de les pròximes reformes de la Llei de seguretat ciutadana, Codi penal i Llei 
de propietat intel·lectual pot ser devastador per a les llibertats públiques, tant als carrers com a les 
xarxes. 
 
Atès que si hi ha un fil conductor comú entre la reforma de la Llei de seguretat ciutadana, Codi penal i 
Llei de propietat intel·lectual, és precisament limitar el dret de reunió, de manifestació i la lliure 
expressió dels ciutadans. 
 
Atès que la nova Llei de seguretat ciutadana, coneguda com 'Llei mordassa', impulsada pel Ministeri de 
l’Interior i aprovada en el Ple del Congrés amb els vots de PP ja està en el Senat. 
 
Atès que d'aprovar-se, suposarà una clara reculada social, un anacronisme constitucional i un clar 
atemptat contra drets i llibertats democràtiques. 
 
Atès que no només manté la sanció per l’assistència a protestes no comunicades sinó que eleva la seva 
quantia màxima fins als 600 euros, i crea una nova infracció de caràcter molt greu que contempla 
multes de fins a 600.000 euros per a qui es manifestin sense avís previ en infraestructures o en 
instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la comunitat o als seus voltants. De la mateixa 
manera, la Norma considera responsable dels danys provocats per una protesta, així com les infraccions 
comeses, als organitzadors o promotors de la convocatòria. 
 
Atès que bona part de les infraccions recollides en el projecte de Llei de seguretat ciutadana estan 
dirigides a restringir el dret de reunió i manifestació. 
 
Atès que amb aquesta Llei, moltes de les mobilitzacions protagonitzades per variades associacions, 
col·lectius, organitzacions sindicals etc., serien il·legals i per tant objecte potencial de repressió i multa. 
 
Atès que això suposa en la pràctica reprimir la participació en accions per evitar desnonaments, la 
realització de concentracions espontànies, com les protagonitzades per treballadors en conflicte laboral 
o demanant l’alliberament de detinguts en la vaga general, acampades de moviments socials, col·locar 
una pancarta en un edifici públic, etc. 
 
Atès que el plantejament del projecte de Llei de seguretat ciutadana i el seu desenvolupament ha posat 
d'acord a partits d'oposició de diferent perfil ideològic, organitzacions sindicals, associacions de l’àmbit 
de la justícia, a més de col·lectius socials i plataformes de tot tipus. 
 
Atès que aquesta Llei contravé les recomanacions de l’ONU. 
 
Atès que l’ONU defensa que "els organitzadors de protestes no han d'enfrontar-se a multes o penes de 
presó per no notificar-les a les autoritats". Així mateix, "el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) 
també ha declarat que “la llibertat de participar en una reunió pacífica és de tal importància que una 
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persona no pot ser objecte d'una sanció, fins i tot a l’extrem inferior de l’escala de sancions 
disciplinaries per participació en una manifestació que no ha estat prohibida, sempre que aquesta 
persona no hagi comès cap acte reprovable en tal ocasió". 
 
Atès que els funcionaris de la OSCE (l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa) han 
elaborat un informe i consideren que la normativa incompleix els estàndards internacionals. Afirmen 
que és "especialment preocupant que els organitzadors de reunions no anunciades puguin ser castigats 
amb sancions especialment dures independentment de la tranquil·litat de les protestes o la falta de 
pertorbació de l’ordre públic". En la seva opinió, aquesta practica "es pot utilitzar per limitar 
indegudament l’exercici del dret a la llibertat de reunió pacífica". "En aquest context", prossegueixen, 
"l'àmplia discrecionalitat amb la qual les persones poden ser identificades com organitzadors de les 
protestes a Espanya és especialment problemàtica". 
 
Atès que al projecte s'inclouen diferents infraccions amb multes des de 100,00 € a 600.000,00 € 
orientades a castigar i reprimir les noves formes de mobilització i de protesta ciutadana. Sotmetre als 
organitzadors i participants en manifestacions a aquestes sancions pot tenir un important efecte 
dissuasiu per a les persones que desitgin exercir les seves llibertats fonamentals. 
 
Atès que si el projecte de Llei acaba per aprovar-se, s'aplicaran sancions per assistir a reunions o 
manifestacions no comunicades o prohibides en llocs que tinguin la consideració d'infraestructures 
"crítiques", les concentracions no comunicades davant institucions de l’Estat, l’obstrucció a l’autoritat 
en l’execució de les seves decisions administratives o judicials, escalar edificis públics o històrics, 
difondre qualsevol mitjà les concentracions o manifestacions no autoritzades, pertorbar l’ordre en 
campanya electoral o la negativa a identificar-se davant agents de l’autoritat. 
 
Atès que d'altra banda, el projecte introdueix modificacions legals que afavoreixen la privatització de la 
seguretat, qüestió que comporta la reducció del sector públic i la desprotecció del poble, que d'aquesta 
forma queda més subjecte a agents sense qualificació suficient i subjectes a la defensa d'interessos 
privats. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER - Manifestar el rebuig frontal del Ple de l’Ajuntament de Tortosa al projecte de "Llei de protecció 
de la seguretat ciutadana" aprovat pel Govern i per Ple del Congrés. 
 
SEGON - Instar a totes les formacions polítiques catalanes representades a les Corts Generals a que 
exigeixin al Govern la retirada del projecte de Llei. 
 
TERCER -  Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple als grups amb 
representació parlamentaria a les Corts Generals i al Govern d’Espanya, al Sr. president del Govern 
d’Espanya, al Sr. ministre de l’Interior, a la Sra. delegada del Govern a Catalunya i a les organitzacions 
sindicals. ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, la vaga és un dret fonamental reconegut en quasi tots els països del món i en la Constitució. 
 
Actualment, s’estan tramitant al Congrés i al Senat la reforma del Codi penal de la Llei de seguretat 
ciutadana, coneguda comunament com a llei mordassa. 
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Ambdues reformes incorporen noves restriccions en l’exercici del drets democràtics i llibertats civils, 
drets de reunió, manifestació; i donen continuïtat a l’ofensiva contra el dret de vaga. 
 
L’objectiu: retallar les llibertats democràtiques per fer callar protestes socials davant de les polítiques 
antisocials del Govern, és el nostre entendre. Són més de 300 persones les que, algunes d’elles, han 
sigut jutjades i condemnades per exercir un dret fonamental com és el dret de vaga. 
 
El problema no són els ciutadans i ciutadanes, al nostre entendre, que protesten contra l’acció del 
Govern i les seves polítiques antisocials. Si el Govern i el Partit Popular volen frenar les protestes socials 
que tant els pertorben, el que han de fer és rectificar la seva política econòmica i posar fre a les 
desigualtats, i no posar al ciutadà que protesta sota sospita. 
 
Amb aquesta Llei, el Partit Popular demostra que no accepta el dret a la queixa, a la discrepància i a la 
protesta. Amb l’excusa de la crisi el Partit Popular retalla els drets socials. Ara, amb l’excusa de la 
seguretat busca retallar les llibertats polítiques i civils. 
 
Al projecte s’inclouen diferents infraccions, amb multes des de 100€ fins a 600.000€, orientades a 
castigar i reprimir, al nostre entendre, les noves formes de mobilització i de protesta ciutadana. 
Sotmetre als organitzadors i participants en manifestacions, aquestes sancions poden tenir un efecte 
dissuasiu que desitgin exercir les seves llibertats fonamentals. 
 
Si el Projecte de llei s’acaba aprovant, s’aplicaran sancions per assistir a reunions o manifestacions en 
llocs que tinguin la consideració d’infraestructures crítiques, concentracions no comunicades davant 
d’institucions de l’Estat, obstrucció a l’autoritat en l’exercici de les seves o l’execució de les seves 
decisions administratives o judicials. O difondre per algun mitjà les concentracions o manifestacions 
populars, entre altres moltes accions. 
 
No podem oblidar que sense drets no hi ha igualtat. Sense igualtat no hi ha llibertat. Sense llibertat no 
hi ha democràcia. I és precisament això el que està passant ara al nostre Estat. 
 
Per això demanem en aquest plenari que manifesti el rebuig frontal de l’Ajuntament de Tortosa al 
Projecte de llei de protecció de seguretat ciutadana, aprovat pel Govern i pel Ple del Congrés. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Sí, senyor alcalde, regidores, regidors, bé, aquí vostè diu, senyor 
Roig, en l’exposició de la seva moció diu: es manté la sanció per l’assistència a protestes no 
comunicades. Bé, això en principi no és exactament així, no? El règim jurídic del dret de manifestació, 
tal i com està regulat avui en dia no es modificat, no es limita cap dret però sí que se sanciona les 
acciones violentes o les accions coactives o les accions agressives realitzades amb l’excusa d’una 
manifestació qualsevol. 
 
Del 2012 al 2014, a Espanya hi ha hagut més de 1000 disturbis totalment i absolutament violents.  
 
Segon. Diu més endavant: es considera responsable dels danys i sancions en la proposta als 
organitzadors o promotors. Bé, en altre cas, a qui hi ha que nomenar com a responsable d’una acció 
violenta al carrer i de les destrosses que puguin haver? A part dels responsables directes, no? dels que 
es manifesten i destrossen el mobiliari urbà, etc., qui és, i que el ciutadà acabarà pagant a través dels 
impostos, qui és el que ha de ser responsable de tot això, no? 
 
Vostè també segueix aquí parlant, dient una sèrie de punts que jo qualificaria un poc, no un poc, 
qualificaria totalment de demagògies quan diu, per exemple, que amb aquesta Llei moltes de les 
mobilitzacions protagonitzades per variades associacions, col·lectius, organitzacions sindicals, etc., 
serien il·legals i, per tant, objecte potencial de repressió i multa. Bé, això ho diu vostè, però la veritat és 
que la Llei llegida i l’aplicació pràctica d’aquesta Llei que em de veure, encara és un avantprojecte, 
doncs bé, tampoc permet ja augurar el que passarà en moltes de les mobilitzacions que ja qualifica 
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vostè que, segons la Llei, seran il·legals i per tant objecte potencial de repressió i multa. 
 
És demagògia dir que atès que això suposa, en la pràctica, reprimir la participació en accions per evitar 
desnonaments. Home, això és aprofitar-se d’un tema molt sensible actualment per, de la mateixa 
manera, desqualificar un Avantprojecte de llei dient que, bé, doncs que això suposa a la pràctica, 
suposarà en el seu cas, en la pràctica reprimir la participació en accions per evitar desnonaments. O la 
realització de concentracions espontànies. O reprimir, diu vostè, reprimir la realització de 
concentracions espontànies com les protagonitzades per treballadors en conflicte laboral. Home, sí, 
però ja ho veurem, no?, el que passarà. És que tot això és teoritzar, és fer un judici de valors sobre una 
llei que encara és un avantprojecte i una llei que encara no s’ha aplicat i a veure què és el que realment 
passa. 
 
Segueix dient també a la moció, a la part expositiva, que també, que això suposa a la pràctica reprimir 
qualsevol manifestació que demani l’alliberament de detinguts en la vaga general, no? O suposa 
reprimir acampades de moviments socials. O suposa reprimir la col·locació d’una pancarta en un edifici 
públic. Home, doncs sí, però és que tot això és demagògia.  
 
Vostè està parlant d’un tema que se suposa, torno a dir, és un avantprojecte i torno a insistir que aquí 
sempre anem amb avantprojectes de lleis que són de competència estatal i de competència 
autonòmica, però escolti, que això estem a un ajuntament d’una ciutat de 34000 habitants, home, que 
tenim unes competència molt determinades per a nosaltres. Però el que no podem anar, sempre ho he 
dit, a parlar de lleis, però no ja de lleis: d’avantprojectes de lleis. I a carregar-nos l’avantprojecte de llei 
en base a suposar que es reprimirà i no sé què. 
 
Se’n va vostè a parlar fins de l’ONU. Se’n va a l’ONU i ens trau aquí una sèrie de plantejaments que 
vostè fa, bé, que fa l’ONU i que vostè s’apropia i es planta aquí, no?  
 
Diu també que es podrà manifestar davant institucions de l’Estat. Home, no, no. Es podrà manifestar 
davant d’una institució de l’Estat, fiquem per cas el Congrés o el Senat o el Parlament de Catalunya, si 
tal com està preceptuat a la Llei, i és de lògica perquè ja ho porta d’abans, està aquesta manifestació 
degudament comunicada. Home, qualsevol altre país europeu és que ni admeten aquesta possibilitat 
de que prèvia comunicació es puguin manifestar els ciutadans davant d’institucions del propi Estat. 
Aquí, en canvi, la Llei diu: home sí, manifestat davant del Congrés però, home, avisa’ns que tal dia a tal 
hora hi haurà una manifestació. Jo això ho trobo, doncs bé, ho trobo bastant lògic i bastant coherent, 
encara que vostè es veu que a això no li troba cap tipus de lògica ni cap tipus de coherència, no? 
 
Jo voldria acabar, li tindré que votar en contra, però jo voldria acabar recordant-li un pacte que fa molt 
poquet, molt poquet, el Partit Popular i el PSOE han signat allí a Madrid respecte, ull eh, respecte 
l’activitat antiterrorista i, concretament, del moviment de l’Estat Islàmic, del gihadistes. I en aquest 
sentit, jo crec que hem d’estar, tenir molt clar la seguretat no estar en contra de la democràcia, i la 
democràcia no té perquè estar en contra de la seguretat. Si les dos són compatibles, les dos són 
necessàries, no? 
 
La societat espanyola té que estar cohesionada per a la llibertat, té que estar cohesionada davant de la 
democràcia i davant dels seus valors, més enllà de qualsevol matís ideològic. Si a la seguretat li donem 
ideologia, malament. Malament perquè llavors li llevarem el concepte propi de seguretat. Fixi’s que no 
dic la democràcia, eh. La democràcia se li pot donar una ideologia, la que es vulgui, però la seguretat 
ull. 
 
Unitat i cooperació necessària, la que ens fa falta i la que quan es va signar aquest pacta antiterrorista, 
necessàries per garantir la llibertat i la seguretat del espanyols davant d’una amenaça, que en aquest 
cas és el terrorisme, i ho torno a dir, gihadista. Però també han d’estar units, i aquest pacte de fet obre 
la porta a la possibilitat de que l’acord entre forces polítiques que ocupen llocs de Govern o de primera 
oposició, en algun moment tenen que tirar endavant i tenen que coordinar-se per lluitar contra la falta 
de seguretat, que és un dels temes que, a més, la ciutadania, quan se li mana una enquesta, el primer 
que es diuen és l’atur, la sanitat, l’ensenyament, però la seguretat també la volen. Perquè si no tenim 
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seguretat, doncs, difícilment podem conviure, podem anar a treballar tranquil·lament, podem passejar, 
podem anar d’excursió, etc., etc. Per això nosaltres li votarem en contra. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, el grup municipal del 
Partit Socialista proposa que l’Ajuntament de Tortosa es posicioni en contra d’aquesta Llei que està 
impulsant el Govern de Madrid, del Partit Popular amb majoria absoluta  i que, al nostre entendre, 
també és un gran error, una Llei que s’ha conegut ja popularment com la Llei mordassa. 
 
Per tant, des del nostre grup municipal valorem negativament aquesta Llei perquè, precisament, 
pensem que va cap enrera, és un retrocés en quant a la privació de les llibertats i dels drets 
democràtics, que és evident que han de ser compatibles amb la seguretat però no a costa de la 
seguretat. 
 
També considerem que és un anacronisme a nivell europeu aquesta Proposta de llei i el que pensem 
que reflecteix és que el Govern central –un Govern que està retallant drets, que també està privatitzant 
la seguretat– el que fa davant les protestes ciutadanes és actuar amb propostes repressives i, per tant, 
el nostre grup municipal, com no pot ser de cap altra manera, votarem a favor de que el nostre 
Ajuntament rebutgi aquesta Proposta de llei. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El Partit Popular va aprovar en solitari, tot sols, al Congrés 
dels Diputats la Llei orgànica de seguretat ciutadana. Ja s’ha dit, tothom ho sap que es diu aquella Llei 
que emmordassa, que no et deixa obrir la boca.  
 
És una Llei que no és necessària, va en contra de la “Cut” jurisprudència europea i el Conveni europeu 
de drets humans. Retalla drets fonamentals com els de manifestació i els de reunió. La Llei ara, en el 
seu recorregut, ha d’anar al Senat i, si no hi ha més esmenes, quan torni al Congrés després entrarà en 
vigor. 
 
Aquí, front a aquesta Llei tots els grups de l’oposició estan en contra, des del PSOE, Esquerra Plural, 
Convergència i Unió, Partit Nacionalista Basc, UPyD, Bloc Nacionalista Gallec, Nafarroa Bai, Coalició 
Canària i Amaiur i, òbviament, Esquerra Republicana de Catalunya també.  
 
Joan Tardà, i utilitzo les seves paraules, va parlar de bogeria política i atac endimoniat a les llibertats, 
donant barra lliure a la policia. Tots els grups han dit que, si a les properes eleccions el PP perd la 
majoria absoluta, la canviaran.  
 
Per tant, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, des de l’Ajuntament de Tortosa no pot més que 
donar suport a aquesta proposta del grup municipal respecte al punt 10 del Ple municipal d’avui. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, ja li avanço, senyor 
Roig, que aquesta moció comptarà amb el nostre vot favorable perquè no compartim el redactat 
d’aquesta Llei. I així, a través del nostre grup parlamentari a Madrid, al Congrés dels Diputats, vam 
presentar una esmena a la totalitat perquè, tot i que compartíem la necessitat de modificar aquesta 
Llei, discrepàvem del contingut. 
 
Convergència i Unió també, al seu moment, va demanar a través d’una proposició no de llei la 
necessitat d’actualitzar aquesta Llei de seguretat ciutadana perquè la vigent és de l’any 1992 i 
enteníem que no responia a la realitat del moment, però no estem d’acord amb el contingut de la Llei 
proposada pel Partit Popular. Perquè entenem que hi ha una vulneració de l’àmbit competencial de la 
Generalitat, hi ha un poc reconeixement també del cos dels Mossos i dels cossos de Policia Local, hi ha 
una vulneració de drets fonamentals i el que es busca, al final, és reforçar el poder de l’administració 
central i augmentar les restriccions en l’exercici de drets i llibertats. 
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Al tràmit parlamentari vam presentar diferents esmenes. Tot i que continuem, algunes es van acceptar, 
però continuem sense tenir aquest respecte a l’autonomia competencial del Govern de la Generalitat, el 
poc reconeixement dels cossos dels Mossos i de la Policia Local i també es continua vulnerant els drets 
fonamentals i, per tant, no compartim el redactat d’aquesta Llei ni, per tant, podem admetre’l i, per 
tant, rebutjaríem aquesta Llei i compartiríem aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, agrair als grups municipals que han donat suport a la nostra moció perquè realment vol dir 
que estem preocupats per les persones del nostre país. 
 
Avui jo penso que hem fet un exercici potent de la consolidació de la nostra democràcia amb el rebuig 
frontal de l’Ajuntament al Projecte de llei de protecció de seguretat ciutadana, conegut com la Llei 
mordassa, aprovat pel Govern, demostrant, una vegada més, que estem a favor dels drets i les llibertats 
i tots i cadascun dels nostres conciutadans. 
 
Senyor Dalmau, demagògia és mesclar la lluita antiterrorista, gihadista amb els drets, amb la defensa 
dels drets de vaga i la defensa dels drets de les persones a manifestar-se. No es pot criminalitzar la 
llibertat d’expressió i, per tant, entenem que aquest projecte, com vostè diu, el que fa és criminalitzar la 
llibertat d’expressió i, en molts casos, el que fa és agredir a aquesta gent que està donant suport a 
situacions molt lamentables que estan patint moltes persones. 
 
Dit això, reiterar el nostre agraïment, del nostre grup. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), CiU (12), ERC (2) 
i I-ET-E (2); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A QUE LA NETEJA 
DE VIA PÚBLICA, CONTENIDORS I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES LIMITI LA SEVA AFECTACIÓ AMB UNA 
ADAPTACIÓ HORÀRIA I ES MINIMITZI L’EFECTE D’ELEMENTS COM LES ANOMENADES BUFADORES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que és sobradament coneguda l’enorme contaminació acústica de material de neteja com les 
conegudes com “bufadores”. 
 
Atès que l’ús d’aquest aparell en èpoques de dispersió de pols i pol·len pot afectar a les persones 
al·lèrgiques.  
 
Atès que hem rebut la queixa de diferents veïns sobre l’horari en el qual es realitzen activitats de 
recollida i neteja de contenidors, i de neteja de via pública, especialment en nits i dies festius, i 
especialment a l’estiu en què molta gent té les finestres obertes la major part del dia. 
 
Atès les molèsties i trastorns de la son que aquests sorolls periòdics poden ocasionar, així com els 
components relacionats amb les “bufadores” i els al·lèrgics al pol·len i pols. 
 
Atès que el servei públic nocturn de neteja i recollida d'escombraries han d’adoptar les mesures i les 
precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana.  
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Atès que el servei públic nocturn de neteja i recollida d'escombraries han d’adoptar les mesures i les 
precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Instar a l’equip de Govern a implantar una adaptació horària, distribució geogràfica i de 
materials que permeti que no es realitzin les activitats relacionades durant l’horari comprés entre les 
23,00h i les de les 8,00 entenent que aquest és l’horari de descans habitual per a la majoria 
d’activitats que puguin generar contaminació sonora.
 
SEGON. Instar a l’equip de Govern a substituir les actuals bufadores per unes altres elèctriques més 
silencioses per tal de minimitzar l'impacte acústic dels actuals aparells, que funcionen a motor, 
principalment a primera hora del matí, i amb la intenció d'evitar molèsties als veïns.  
 
TERCER. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple a la Federació 
d’Associació de Veïns i al Defensor del Ciutadà. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, anant pel carrer tothom pot confirmar el que moltes vegades el grup socialista hem denunciat, 
que la ciutat, al nostre entendre, està descuida, que hi ha manca de neteja als carrers i espais públics i 
que la neteja dels carrers és molt millorable i deixa molt que desitjar. 
 
Però en aquesta moció no anem a parlar d’això. En aquesta moció que presentem fem referència a un 
problema més derivat de la gestió del Govern municipal en temes de neteja. 
 
Qui no s’ha despertat sobtadament pel soroll que provoquen a moltes hores del matí lea anomenades 
bufadores? Tothom en algun o altre moment, segur, que ha maleït les màquines que netegen la via 
pública a determinats horaris que no ens semblen adequats i adients.  
 
O qui no ha esternudat després de que una bufadora quan, especialment a la primavera, escampa la 
pols i afecta, sobretot, a les persones que tenen al·lèrgies. 
 
Entenem perfectament que els serveis de neteja han de fer la seva feina i que això comporta la 
utilització d’una maquinaria i d’uns estris que suposen certa molèstia. Però precisament pel fet de que 
aquests elements suposen una contaminació acústica, l’Ajuntament haurien de vetllar per a que 
aquesta es minimitzés al màxim. 
 
Potser, però, tot això és un problema que esdevé d’un plantejament incorrecte del serveis municipals de 
neteja, del fet que el Govern municipal, al nostre entendre, va retallar i ajustar pressupostàriament el 
servei de neteja en un nombre de mitjans humans i materials per realitzar les tasques de neteja i, per 
tant, no li queda més remei que dur a terme la neteja en horaris no adequats. 
 
La solució a això es pot fer de dues maneres: per una banda mitjançant la implantació d’una adaptació 
horària de la neteja, de manera que les tasques de neteja es facin en horari fora de l’horari comprés 
entre les 11 de la nit i les 8 del matí, entenent que aquest horari de descans habitual és el que hi ha, o 
un horari que es cregui oportú i que sigui pactat amb l’empresa i associacions veïnals. 
 
I una altra és l’adquisició de noves bufadores elèctriques més silencioses. Aquest canvi de model 
suposaria una inversió que es podria fer de manera progressiva i es poden mantenir les dos: les 
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antigues a motor i les noves, les de motor per a zones més amplies on el soroll no s’apreciï tant. 
 
Aquesta és la nostra proposta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, nosaltres, com diu 
vostè aquí a la moció, volem també sumar-nos i expressar el nostre malestar total, profund, davant les 
greus conseqüències que la situació de crisi econòmica i social té per la infantesa. Més quan veiem que 
les polítiques d’infància, comparades .... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, jo crec que s’està equivocant de moció, eh. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
El senyor Dalmau continua amb la seva intervenció: Ah, perdó. Estava jo llegint-me l’altra. Val. 
 
No. Aquesta és una moció que nosaltres, directament, estem plenament d’acord en que els bufadors i 
tot això, bé, que les màquines treballin en horaris que no molestin a la gent en general: o en uns 
moments quan dormen, als que dormen, i uns altres moments a la gent que està pel carrer o està a les 
terrasses de bars, que no passin la d’això. 
 
Jo tinc que dir també, la veritat és que a vegades jo quan vaig a la feina i baixo cert és que aquestes 
màquines tenen molts cura en deixar passar als cotxes per evitar, doncs, retards en la seva circulació i 
tot això. Però això no lleva el que vostè diu i, per tant, nosaltres estem d’acord amb la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, és per expressar el 
nostre vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: A veure si encerto la moció... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sinó, no es preocupi que aquí estem per pegar un cop de mà. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
El senyor Monclús continua amb la seva intervenció: Bé, la utilització de bufadors per a les feines de 
netejar la via pública, això està demostrat que és eficaç i que complementa a la màquina o el camionet 
aquell que escombra. I permet accedir a llocs que són difícils, baix els cotxes, a racons. Tot això està 
molt bé. 
 
I hi ha molts de municipis com, per exemple, Sitges, Terrassa, Figueres, al País Valencià Canals, que ja 
ho han fet: han canviat les bufadores del tipus que fan més soroll per les elèctriques, que no en fan. 
 
Per tant, fins aquí ens sembla tot perfecte, la moció que vostès presenten. I si això es pot fer, doncs 
donem suport a la moció i que es faci. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Roig, el 
servei de neteja no es va tocar perquè és un contracte en vigor i, per tant, li demanaria una vegada més, 
que no menteixi respecte al que s’està aplicant amb un contracte portat a dia d’avui per l’Ajuntament. 
 
Per què sap que passa? Que aquesta bufadores que vostè està parlant i aquests mitjans tècnics que 
vostè està parlant vénen d’un contracte de llarg termini que van fer vostès quan governaven i que 
encara estem arrossegant a dia d’avui i, per tant, una mica de memòria i sapiguem d’on surt els mitjans 
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que tenim avui, perquè surten d’un contracte fet pel Partit Socialista a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Per tant, les bufadores les van posar d’aquesta manera i serà dintre del nou contracte, en el qual estem 
treballant, on es milloraran les diferents eines que podem utilitzar en la recollida. 
 
Tot i això, coneixent les diferents molèsties, el que estem fent ja és canviant aquestes bufadores per 
elèctriques, ja n’hem canviat algunes i aquest mes de març estaran totes canviades, per tant, estarà 
resolt el problema que vostè està dient. 
 
Però, a més a més, si ho hagués preguntat en comissió, el regidor li hagués explicat exactament com 
estaven les bufadores i potser no estaríem parlant aquí si les bufadores són elèctriques o no són 
elèctriques, al Ple de l’Ajuntament. Potser en comissió li haguessin aclarit, perquè ja s’estan canviant a 
dia d’avui. 
 
Pel que fa a la recollida de la fracció resta, entenem que cal fer-la més en horari nocturn, tenint en 
compte que a Tortosa, així com a ciutats mitjanes grans, la recollim cada dia de la setmana, no així la 
fracció de recollida selectiva que es recull en diferents hores del dia també per no molestar els veïns, 
per exemple recollint el vidre i, per tant, el que fem és afectar menys els veïns i per això estem 
modificant-ho i introduirem més millores en el nou contracta que, com li he dit, ja portarà a terme 
aquest Govern. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Senyora Roigé, portarà a terme aquest 
Govern si els ciutadans ho decideixen, perquè aquest és un contracte que, si no m’equivoco, venç a final 
d’any i, per tant, és un contracte que, com vostè molt bé ha dit, quan es va licitar es va licitar a molt llarg 
termini i, per tant, no és un dels contractes vençuts sinó que vencerà, si no recordo malament, a 
l’octubre o novembre i, per tant, s’ha estat treballant en la seva nova licitació però, en tot cas, això ho 
farà ja el Govern entrant. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, miri senyora Roigé, vostès ja ho sé que tot ho fan bé, tot. 
 
Bé, jo celebro que digui que estan canviant-ho, que s’estan canviant. I celebro que la nostra proposta, 
que li dic desconeixíem tot aquest canvi perquè tampoc, li he de dir, de la mateixa manera que jo puc 
preguntar, que pregunto, a les comissions també el deure d’informar per part del president de la 
comissió. Per tant, a partir d’aquí jo si crec oportú fer una proposta en el plenari la farem, i és la que 
nosaltres volíem portar avui. 
 
I li insisteixo, vostès sempre diuen que ho fan tot bé i espero que això els ciutadans, que són els que ens 
han fet arribar aquesta problemàtica perquè hi ha dies que a moltes hores del matí, molt prompte del 
matí hi ha les bufadores pel carrer, pel centre i per tot arreu de la ciutat, puguin tenir solucionat aquest 
problema. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E 
(2) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de 
CiU. 
 
 
 
 
12 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA 
GESTIÓ I ATORGAMENT DE LES BEQUES DE MENJADOR A CATALUNYA. 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que des dels ajuntaments volem expressar el nostre malestar davant les greus conseqüències 
que la situació de crisi econòmica i social està provocant en un dels sectors més febles de la nostra 
societat: la infància. 
 
Atès que prioritzar les polítiques d’infància vol dir prioritzar-les des del punt de vista pressupostari. La 
mitjana europea d’inversió pública a la UE l’any 2013 és del 2,27% del PIB, mentre que a  Espanya i 
Catalunya no arriba a l'1%. 
 
Atès que les ultimes dades fetes públiques per Creu Roja, ens diuen que cada any acudeixen a aquesta 
entitat 57.200 famílies per falta d'accés a aliments frescos o variats, sent ja el 29,3% els infants que 
viuen en risc d'exclusió social i que pertanyen a centenars de milers de famílies de les 200.000 
persones que ja no reben cap ingrés (amb dades de 2014). 
 
Atès que entenem que és just i necessari, per tant, assegurar la inversió pública necessària en infància 
per tal de disposar d'un pressupost adequat a les necessitats dels infants que garanteixi el 
desenvolupament dels infants de famílies en situació de vulnerabilitat social en un entorn socioafectiu 
segur, capaç de cobrir totes les seves necessitats i que els faciliti l’accés a l’educació, a la salut, a un 
habitatge digne i a una alimentació saludable per capacitar-los per a la vida adulta en plena igualtat 
d'oportunitats. 
 
Atès que volem expressar la nostra indignació per la situació d’insuficiència de les beques de menjador 
en un moment d'especial dificultat com l’actual, on cal que les administracions garanteixin allò que 
considerem bàsic i prioritari: la prestació del servei escolar de menjador, una alimentació adequada i 
saludable a la població més vulnerable que són els infants i joves. 
 
Atès que el darrer procés d'atorgament de beques de menjador ha posat de relleu la manca de 
finançament necessari per part de la Generalitat de Catalunya per garantir una alimentació equilibrada 
als infants catalans. Un clar exemple, en aquest sentit, és el rebuig a la Proposició de llei sobre el servei 
escolar de menjador que va debatre el Parlament el passat 9 de febrer, la qual pretenia donar resposta 
a les necessitats bàsiques dels infants en condicions de vulnerabilitat, així com regular l’accés, l’ús i el 
funcionament d'un servei de prestació complementària a les escoles. 
 
Atesa la necessitat d'ajustar els criteris econòmics i socials perquè es puguin beneficiar el major 
número de famílies en risc d'exclusió. En aquest moment, milers de famílies a tota Catalunya no tenen 
accés a una beca de menjador per als seus fills i filles, tant pels barems d'accés com per la lentitud en 
l'atorgament de les beques gestionades per alguns consells comarcals. 
 
Atès que la cobertura de les beques ha baixat a Catalunya en 10 punts des del 2010, del 34% al 24%, 
un fet que contradiu els acords contemplats al Pacte per la infància a Catalunya que agents socials, 
partits polítics i Govern van acordar el passat mes de juliol de l’any 2013. 
 
Atès que una bona part dels ens locals, amb la intenció de donar resposta a aquelles famílies que 
queden fora dels barems establerts i que, tot i així, es troben en situacions d'exclusió social, han 
elaborat protocols de concessió de beques complementaries per donar resposta al conjunt de la 
població amb necessitats d'alimentació. Aquestes beques es financen amb recursos econòmics dels 
mateixos ajuntaments sense que sigui la seva competència, fet que suposa un pas més en l’asfíxia 
pressupostària en la que es troben molts ajuntaments de Catalunya, més encara si tenim en compte 
que normalment és l’ajuntament qui avança els diners per al pagament de les beques, en una situació 
de retard en el pagament de les quantitats acordades al Contracte programa o del deute de 
finançament de la Generalitat de Catalunya vers els ajuntaments. 
 
Atès que la fórmula de complementarietat de les beques varia en funció del municipi. Algunes van 
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destinades a complimentar el 50% de la beca atorgada per la Generalitat de Catalunya, ja que les 
famílies beneficiaries no poden fer front al 50% restant. D'altres opten per atorgar beques a famílies 
que s’han quedat fora dels barems i que necessiten assegurar una alimentació per als seus fills/es. És 
la Generalitat de Catalunya, fent ús de les seves competències i atenent als acords signats en el Pacte 
per la infància, qui ha de cercar els recursos necessaris per assegurar l’accés a una beca al 100% a tots 
els infants de Catalunya que ho necessitin, perquè és la seva competència i perquè entenem que és una 
prioritat per al país en termes de cohesió social i igualtat d'oportunitats. 
 
Atès que, enguany, es detecten diferencies molt significatives en l'atorgament de beques al 100% en 
funció del territori, fet que no concorda amb la valoració homogènia que es demana als professionals 
dels serveis socials. 
 
Atès que, per tant, és necessària una revisió dels actuals barems per a l’atorgament de beques. Milers 
de famílies en situació d'exclusió social no poden beneficiar-se perquè, entre d'altres aspectes, es 
comptabilitza com a capital mobiliari altres ajuts socials o processos de pèrdua de l’habitatge, com 
dacions en pagament. En d'altres casos, famílies que acompleixen els requisits renuncien a la beca al 
50% per la impossibilitat econòmica d'assumir la resta de la beca, o perquè encara es troben a l’espera 
de confirmació del pressupost per part del Consell Comarcal. Aquest fet, junt amb la reducció dels 
imports de les beques, provoca en molts casos la compactació dels dies de menjador fent que els 
infants només puguin gaudir menjador 2 o 3 dies a la setmana. 
 
Atès que cal fer una menció especial a la situació d'aquests infants fora del calendari escolar, del 22 de 
juny al 15 de setembre. Novament, els ajuntaments i també les entitats del tercer sector són les que 
intenten assegurar amb recursos propis l’alimentació dels infants en períodes de vacances. Igual de 
preocupant és la situació dels adolescents d'entre 12 i 16 anys amb jornada intensiva a l’escola, fet que 
impossibilita l’accés a les beques menjador ja que no es dóna aquest servei i, per tant, els situa en una 
indefinició davant les seves necessitats alimentaries.  
 
Atès que, el sistema de serveis socials està sent subsidiari de la fallida general del sistema de protecció 
social, situant-lo com a últim recurs en resposta a altres decisions relacionades amb la modificació de 
les condicions de la renda mínima d’inserció, la dificultat en la ocupabilitat, l’absència d'una renda 
garantida o el desballestament de la dependència. Tot en un moment en que es demana que els serveis 
socials siguin eficients i actuïn amb celeritat. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER - Instar al Govern de la Generalitat a: 
 
• que la cobertura de les necessitats de la infància esdevingui una de les seves màximes prioritats. 
 
• acomplir amb caràcter d’urgència els acords establerts al Pacte per la infància de Catalunya. 

Dotant suficientment les partides destinades a la protecció dels infants, en especial aquelles que 
fan referència a garantir la seva alimentació, de forma que el 100% de famílies en situació de 
vulnerabilitat rebin el 100% de la beca. 

 
• revisar els actuals barems per a l’atorgament de beques per tal que no quedin fora els milers de 

famílies que actualment es troben en risc d'exclusió. 
 
• a que tots els infants que tinguin gratuïtat d'accés al servei de menjador escolar per qüestions de 

renda i/o per risc d'exclusió social, tindran garantit, per part de la Generalitat de Catalunya, l’accés 
als àpats corresponents també en períodes no lectius, especialment durant les vacances d'estiu, 
de primavera i d'hivern. 
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• dotar dels recursos humans necessaris als consells comarcals i/o els ajuntaments per tal de no 

col·lapsar els equips d'Atenció Primària en el procés de tramitació de les beques menjador, així com 
facilitar la seva tramitació per part de les famílies. 

 
SEGON - Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, i a les conselleries d'Ensenyament i Benestar 
Social i Família. ” 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyor Enric Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, una vegada més el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa presenta davant d’aquest 
plenari una proposta sobre la qual ens agradaria no està parlant. 
 
Som conscients que estem patint una greu crisi econòmica i que l’erari no passa pels seus millors 
moments. I som molts conscients que a Tortosa i en segle XXI no ens podem permetre, vaig cap 
concepte, que cap xiquet estigui en risc d’exclusió i que cap xiquet pugui patir malnutrició. 
 
No ens podem permetre que “l’eslabó” més dèbil de la nostra societat, els xiquets i xiquetes –els joves– 
estiguin en aquesta situació. És així de senzill i així de dur. 
 
Les últimes dades fetes públiques per Creu Roja ens diuen que cada any acudeixen a aquesta entitat, a 
Catalunya, 57200 famílies per falta d’accés aliments frescos o variats, essent ja el 29,3% els infants 
que viuen en risc d’exclusió social i que pertanyen a centenars de milers de dos-centes famílies, de dos-
centes persones, perdó, que ja no reben cap ingrés. Això amb dades de 2014. 
 
Entenem que és just i necessari, per tant, assegurar la inversió pública necessària en infància per tal de 
disposar d’un pressupost adequat a les necessitats dels infants que garanteixi el desenvolupament dels 
infants a les famílies en situació de vulnerabilitat social en el seu entorn socioafectiu segur, capaç de 
cobrir totes les seves necessitats i que els faciliti l’accés a l’educació, a la salut, a l’habitatge digne i a 
una alimentació saludable per capacitar-los per a la vida adulta en plena igualtat d’oportunitats. 
 
En el darrer procés d’atorgament de beques de menjadors s’ha posat de relleu la manca de 
finançament necessari per part de la Generalitat de Catalunya per garantir una alimentació equilibrada 
als infants catalans. Un clar exemple és el rebuig que va passar el passat 9 de febrer a la proposició de 
llei sobre el servei escolar de menjador que es va debatre al Parlament de Catalunya, la qual pretenia 
donar resposta a les necessitats bàsiques dels infants en condicions de vulnerabilitat, així com regular 
l’accés i l’ús i el funcionament d’un servei de prestació complementària a les escoles. 
 
I aquest torna a ser el problema. En el transcurs de la crisi, mentre augmentem les peticions de beques, 
no s’incrementen els recursos. La cobertura de les beques ha baixat a Catalunya en 10 punts des del 
2010 –del 34 al 24%–, un fet que contradiu els acords contemplats en Pacte per a la infància a 
Catalunya entre agents socials, partits polítics i el Govern, que van acordar el passat mes de juliol de 
2013. 
 
La fórmula de complementarietat de les beques varia en funció de cada municipi. Algunes van 
destinades a complementar el 50% de la beca atorgada per la Generalitat, ja que les famílies 
beneficiàries no poden fer front al 50% restant, renuncien a la beca per motius econòmics –i això 
passa– perquè no poden pagar la resta dels diners. Si no renuncien per fer front al copagament, moltes 
opten per compactat l’ajut, el que implica que els xiquets amb més dificultats deixin de fer ús del seu 
servei de menjador el dies que no és gratuït. I això és molt greu perquè sabem que en aquells dies no 
tindran garantida com a mínim una menjada diària en condicions adequades. 
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A més, com ja ha manifestat el nostre grup, cada estiu aquesta situació agafa un caire especial, ja que 
els xiquets i xiquetes, fora del calendari escolar –del 22 de juny al 15 de setembre– novament no tenen 
garantit el seu menjar tal i com demanem. I els ajuntaments i entitats del tercer sector són els que 
intenten assegurar amb recursos propis l’alimentació dels infants en períodes vacacionals, com hem dit. 
 
Per aquest motiu, instem al Govern de la Generalitat a que, entre altres, acompleixi en caràcter 
d’urgència els acords establerts en el Pacte de la infància a Catalunya, dotant suficientment les 
partides destinades a la protecció dels infants, i en especial aquelles que fan referència a garantir la 
seva alimentació, de forma que el 100% de les famílies en situació de vulnerabilitat rebin el 100% de la 
beca. I a revisar els actuals barems per a l’atorgament de beques, per tal que no quedin fora els milers 
de famílies que actualment es troben en risc d’exclusió. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, volem expressar el malestar davant de la situació de la 
infància aquí a Catalunya. 
 
Vostè aporta aquí unes dades, no?, ens diu que la inversió pública en polítiques d’infància a la Unió 
Europea l’any 2013 és del 2,27%, en canvi, a Catalunya no arriba a l’1%. O ens diu també que la Creu 
Roja senyala que cada any acudeixen a aquesta entitat 57200 famílies per falta d’accés a aliments 
frescos. O que el 29,3% dels infants que viuen estan risc d’exclusió social a Catalunya, no? 
 
També jo podria afegir altres dades com que la pobresa infantil i la que afecta a les persones en edat 
laboral són les que més van créixer al 2013, de manera que ja hi ha un 27,3% de menors de 16 anys, 6 
dècimes més que al 2012, en risc d’exclusió. 
 
O també que el 21,9% de les llars catalanes viuen, essencialment, gràcies a la pensió de jubilació  d’un 
dels seus membres. O també que l’augment del pressupost de política social d’enguany –parlo a 
Catalunya– és tan sols un 1,75%, quan l’augment del pressupost global de la Generalitat d’enguany, de 
Catalunya, és del 5,6%, és a dir, que la despesa social augmenta 4 punts per sota de l’augment general. 
 
També podríem dir que parlem de més ajudes a les famílies i a les beques menjador però la realitat és 
que s’ha eliminat la partida de les llars infantils i el tan anunciat augment de les beques menjador s’ha 
quedat al nivell del 2010. 
 
De fet, la situació és tan seriosa que fins i tot dos entitats com són Caprabo i Creu Roja han hagut de 
fer, per tercer any consecutiu, un programa que pretén pagar beques de menjador a nens de famílies en 
risc d’exclusió social 
 
I tot això s’està fent en un moment que per damunt de la via catalana social s’està impulsant i s’està 
dotant amb molts de diners altre tipus de vies catalanes, no? 
 
Dit això, el que està clar és que entenem que és necessari assegurar, com diu la moció, la inversió 
pública necessària per evitar traure a aquesta infància que està exclosa i ficar-la en termes normals de 
vida.  
 
També que volem expressar la nostra indignació, com vostès diuen aquí, ni més ni menys per la situació 
d’insuficiència de les beques de menjador. També creiem que hi ha que ajustar els criteris econòmics i 
socials per a que es puguin beneficiar el major número de famílies en risc d’exclusió . 
 
Per tant, aplaudim que una bona part dels ens locals dels ajuntaments han elaborat protocols de 
concessió de beques complementàries a les beques normals de menjador per donar resposta al conjunt 
de la població amb necessitats d’alimentació. Aquestes beques es financen amb recursos econòmics 
dels mateixos ajuntaments, el qual suposa per a ells, evidentment, un greuge important des del punt de 
vista econòmic. 
 
Per tant, en general, nosaltres votarem favorablement a aquesta moció. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, les polítiques 
d’austeritat i de retallades que s’estan aplicant a Europa, que s‘estan aplicant a l’Estat espanyol i que 
s’estan aplicant a Catalunya el que fan és produir una situació d’emergència social on, cada vegada 
més, hi ha una minoria que s’està enriquint mentre que la majoria de la població, tothom n’és 
conscient, s’està empobrint i les classes mitjanes estan desapareixent. 
 
Per tant, estem vivint unes polítiques d’austeritat de les quals també és responsable el Partit Popular, 
tot i que ara el senyor Dalmau sembla ser que no se’n assabenta, que el que estan fent és produint una 
desigualtat insuportable, i que una de les principals víctimes d’aquestes polítiques és, precisament, la 
infantesa o els infants. 
 
Hi ha molts informes, ho hem dit moltes vegades i no ho tornarem a repetir, que alerten d’aquesta 
situació, de molts xiquets i xiquetes que estan vivint en una situació de pobresa al nostre país. Des del 
nostre grup municipal hem denunciat sempre aquesta situació, també hem fet diferents propostes al 
respecte i, per tant, atenent que aquesta és una situació d’emergència social, el nostre grup no pot fer 
res més que donar suport a aquesta moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, la Generalitat a principi de curs em sembla que ja va 
revisar el barems i va destinar més diners per a beques menjador. És veritat que, potser, al mes d’agost 
va quedar una mica coix i, per tant, les coses sempre són millorables.  
 
Però, per què dic que les coses sempre són millorables? Perquè es poden millorar. I aviat s’aprovaran 
uns pressupostos, els pressupostos de la Generalitat d’enguany, després de l’acord que va haver entre 
el president Mas i el president d’Esquerra Republicana, el senyor Junqueras, per desbloquejar el procés 
i poder votar la independència el 27 de setembre. 
 
I s’ha assolit un acord en matèria pressupostària que busca l’objectiu de pobresa zero i, a més, 
assenyala el “pistolesso” o el tret de sortida de la transició nacional. 
 
En aquest acord es destinen 100 milions d’euros que prioritza, entre altres, o sigui, és un fons social de 
100 milions d’euros que prioritza, entre altres coses, la lluita, la triple lluita contra la pobresa 
energètica. A això es destinen 10 milions d’euros. Contra els desnonaments 6 milions d’euros. Potenciar 
la renda mínima d’inserció 12 milions d’euros. L’atenció a l’escola inclusiva i la diversitat 10 milions 
d’euros. I per a creació de beques de menjador per a infants entre 0 i 3 anys s’augmenta en 3 milions 
d’euros. Només he parlat de 41 milions d’euros, dels 100 que es destinen a aquest fons social. 
 
És per tot això que considerem que tot és millorable, òbviament, tot és millorable. Quan podrà ser 
millorable? Quan tinguéssim més recursos per poder-los destinar a totes aquestes polítiques socials. I 
quan tindrem més recursos? Quan el poble de Catalunya pugui administrar els impostos que genera 
amb el seu treball. 
 
Per tant, davant de la moció que vostès presenten, pensem, sí, es pot millorar el dia que tinguéssim la 
capacitat nosaltres ja de decidir, de ser independents i, per tant, la intenció que hi posen és bona i 
nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, discrepem en una 
part important del que ens ha explicat a l’exposició de motius perquè aquí a Tortosa vetllem pel infants, 
vetllem pel seu benestar i també ho fa el Govern de la Generalitat. I una prova d’això és la recent casa 
d’infants que tenim a la nostra ciutat per tal d’acollir a aquells infants que tenen problemes a la nostra 
ciutat i, per tant, s’ha invertit per part del Govern de la Generalitat i tenim una eina per tal de poder 
ajudar-los a aquests xiquets que poden arribar a tenir problemes, cosa que no tenen altres ciutats del 
nostre país. 
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Per tant, a Tortosa s’ha invertit i a Tortosa s’hi ha cregut des del primer moment, i aquest Govern està 
actuant absolutament en tots aquells casos que puguin requerir una atenció d’algun infant. 
 
Fa un any i mig, aproximadament, vostè va presentar una moció parlant d’això, exactament al setembre 
del 2013. Avui ens en torna a presentar un altra moció. Jo en aquell moment ja li vaig explicar i li vaig dir 
que això ho gestiona el Consell Comarcal amb recursos de la Generalitat Abans, al senyor Monclús, ja li 
he explicat que s’han incrementat els recursos. S’han incrementat i s’incrementaran encara més, ja ho 
va anunciar així la consellera i, per tant, el que volem és que hi hagi aquesta situació zero en quant a 
pobresa infantil i en quan a pobresa, també, a la nostra ciutat pel que fa als xiquets. 
 
Tot i això, també li vaig dir al seu moment i li torno a reiterar que, tenint en compte que hi ha un treball 
continu del Serveis Socials de l’Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal, si hi ha algun 
xiquet que vostès creuen que té algun problema, que ens ho diguin de seguida, que ja actuarem, perquè 
hi ha un control directe en relació també amb les escoles del nostre municipi.  
 
També li el que li ha avançat una mica el senyor Monclús, quan hi havia més recursos no se’n 
destinaven tants com se’n destinen a dia d’avui i, per tant, s’està actuant directament en el tema de 
poder evitar que cap infant pateixi a dia d’avui. 
 
I el que també li hauria de preocupar és coses que està fent l’Ajuntament de Tortosa, com és aplicar 
recursos, aplicar eines per tal de que durant l’estiu també puguin tenir menjador aquells xiquets i 
xiquetes que tenen problemes a l’hora de poder tenir menjador al llarg de l’estiu i que s’ha arribat a més 
de 120 alumnes, més de 120 xiquets i xiquetes, dintre del campus, juntament també amb menjador 
que se’ls ho ha fet per part de l’Ajuntament, en col·laboració del voluntariat de les entitats que treballen 
al Programa 6-16 i també amb el finançament de la Fundació la Caixa.  
 
Per tant, s’està actuant, s’està treballant intensament en aquest sentit perquè ens ho creiem, des del 
Govern de la Generalitat i des de l’Ajuntament de Tortosa i, per tant, compartim l’objectiu d’aquesta 
moció, ja li he dit que no compartim el que està explicant perquè hi ha moltes coses que creiem que no 
són correctes ni adequades al que està passant a la nostra ciutat però, en tot cas, el nostre vot serà 
favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Agraïm, el nostre grup 
agraeix el vot favorable de tots els grups municipals que així ho han fet, inclús l’abstenció del senyor del 
grup d’Esquerra Republicana, en el benentès de que hem demostrat que ens preocupem realment per 
la infantesa. 
 
I senyora Roigé, miri, jo en el meu redactat ho he dit, que els ajuntaments i consells comarcals i entitats 
del tercer sector han d’assumir allò que la Generalitat de vegades no arriba. I ho he dit així de clar. 
 
El senyor Monclús tampoc ha dit que quan hi ha èpoques de bonances no s’invertien tants recursos, 
això tampoc ho ha dit. I senyor Monclús, jo entenc el que vostè diu però, mentre no s’aconsegueixi la 
suposada independència, què faran els xiquetes?, què farem?  
 
Per tant, entenc que vostè diu: es destinen recursos. Però llavors, per què no van votar a favor aquesta 
Proposició de llei al Parlament el passat 9 de febrer? Per què no es va votar a favor?  
 
Per tant, deixant-ho aquí, moltes gràcies pel suport a la nostra moció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb divuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), CiU (12), I-ET-E 
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(2) i PP (1); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal d’ERC. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
13 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:  
 
- 2/2015, de 19/01/2015 
- 3/2015, de 27/01/2015 (extraordinària) 
- 4/2015, de 27/01/2015 (extraordinària i urgent) 
- 5/2015, de 29/01/2015 (extraordinària i urgent) 
- 6/2015, de 02/02/2015  
- 7/2015, de 09/02/2015  
- 8/2015, de 13/02/2015 (extraordinària i urgent) 
- 9/2015, de 16/02/2015  
   
 
b) Resolucions de l’Alcaldia 
 
- De la 1/2015 a la 234/2015 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
14 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
15- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 

 
 
No n’hi ha. 

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