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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

01/2015 
 
 
 
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 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
 
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i quaranta-cinc 
minuts del dia dotze de gener de dos mil quinze,  
prèvia convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen 
en primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió ordinària sota el 
següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 

01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta: 
 
- Ordinària 22/2014, de 3 de novembre. 

 
PRESIDÈNCIA 

 
02-  Declaració envers el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 
 
03 – Designació de representants d'aquest Ajuntament al Consell d'Administració de CIMTOSA. 

 



 
SERVEIS CENTRALS 

 
04 – Dictamen de proposta d'aprovació de l'addenda al Conveni del Patronat del Centre Associat de la 
Universitat Nacional d'Educació a Distància a Tortosa i de la consegüent modificació dels Estatuts del 
Consorci Universitari Centre Associat de Tortosa de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. 
 
05 – Dictamen de proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET. 
 
06 – Dictamen de proposta d'aprovació inicial de la separació d'aquest Ajuntament del Consorci de 
Televisió Local de les Terres de l'Ebre. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
07 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya sobre l'estat de la ciutat. 
 
08 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la pacificació del trànsit i la 
millora dels passos de vianants. 
 
09 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya per sol·licitar la reparació, manteniment i 
il·luminació del monument a la Batalla de l'Ebre. 
 
10 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya relativa a l'adopció de mesures de 
transparència per tal de donar comptes al Ple i a la ciutadania de Tortosa de l'activitat de l'alcalde i de 
tots i cadascun dels regidors del plenari. 
 
11 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a la conversió en illa de 
vianants i remodelació de la plaça d'Espanya. 
 
12 - Proposta del grup municipal d'Iniciativa - Entesa per Tortosa per l'elaboració d'un protocol 
d'emergències per a persones desnonades i l'acceleració de la imposició de multes als habitatges buits 
propietat de les entitats financeres. 
  
13 – Proposta del grup municipal d'Iniciativa - Entesa per Tortosa per a impulsar la creació d'una 
passarel·la en l'antic Pont de Barques i la promoció d'una consulta sobre el monument de la Batalla de 
l'Ebre. 
 
14 – Proposta del grup municipal del Partit Popular Català rebutjant la violència i, en concret, de 
l'atemptat al setmanari francès Charlie Hebdo. 
 
15 -  Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per a l'aprovació i debat d'una 
ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
16 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 54/2014, de 24/11/2014 
- 55/2014, de 26/11/2014 (extraordinària i urgent) 
- 56/2014, de 01/12/2014 
- 57/2014, de 10/12/2014 (extraordinària) 
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- 58/2014, de 10/12/2014 (extraordinària i urgent) 
- 59/2014, de 15/12/2014  
- 60/2014, de 22/12/2014 
- 61/2014, de 23/12/2014 (extraordinària i urgent) 
  
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2610/2014 a la 3025/2014 
 
17 - Informes de l’Alcaldia.  
 
18 -  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, LA SEGÜENT ACTA: 
 
− Ordinària 22/2014, de 3 de novembre.   

 
*-*-* 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
02 -  DECLARACIÓ ENVERS EL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Vist el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 elaborat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que les accions previstes en el referit Programa compten amb el finançament del Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural. 
 
Atès que el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià ha de concórrer per assolir la 
condició de Grup d’Acció Local del Programa Leader. 



 
Atès que l’Ajuntament de Tortosa és membre del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià. 
 
Atès que cal manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament envers la permanència com a membre del 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià durant el període de programació 2014-2020. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Tortosa de continuar formant part del Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià durant el període de programació 2014-2020 del Programa 
de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Segon - Donar suport a les actuacions del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià en 
tant que Grup d’Acció Local del Programa Leader. 
 
Tercer - Donar trasllat del present acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. “ 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
03 – DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS D'AQUEST AJUNTAMENT AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 
CIMTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ Atès que cal procedir a la renovació de la representació d’aquest Ajuntament a la societat mercantil 
Central Integrada de Mercaderies de Tortosa, S.A. (CIMTOSA). 
 
Atès que la representació municipal en la societat mercantil referida comporta la proposta de 
designació de dos membres del seu Consell d’Administració. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent  ACORD: 
 
Primer - Cessar els senyors Joan Josep Sanz Vila i Josep D. Borrell Forés com a representants de 
l’Ajuntament de Tortosa al Consell d’Administració de la societat mercantil Central Integrada de 
Mercaderies de Tortosa, SA (CIMTOSA). 
 
Segon - Designar representants de l’Ajuntament de Tortosa al Consell d’Administració de la societat 
mercantil Central Integrada de Mercaderies de Tortosa, SA (CIMTOSA) les següents persones: 
 
- Senyora Meritxell Roigé Pedrola, regidora de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat 
civil casada, nascuda el dia 15 de gener de 1976, amb DNI núm. 52602218-E i domicili a Tortosa, Camí 
Orleans núm. 33.  
 
- Senyor Domingo Tomàs Audí, regidor de l’Ajuntament de Tortosa, de nacionalitat espanyola, estat 
divorciat, nascut el dia 30 de novembre de 1975, amb DNI núm. 52604153-W i domicili a Tortosa, c/. 
Olivera, 30, 2n, 2a.  
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Tercer - Proposar a la Junta General de la societat mercantil Central Integrada de Mercaderies de 
Tortosa, SA (CIMTOSA) el nomenament de la regidora senyora Meritxell Roigé Pedrola i del regidor senyor 
Domingo Tomàs Audí com a membres del seu Consell d’Administració, en substitució dels senyors Joan 
Josep Sanz Vila i Josep D. Borrell Forés. 
 
Quart - Donar trasllat del present acord a la societat mercantil Central Integrada de Mercaderies de 
Tortosa, SA (CIMTOSA).  “ 
 

 
*-*-* 

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

SERVEIS CENTRALS 
 
 
04 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DEL PATRONAT DEL CENTRE 
ASSOCIAT DE LA UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA A TORTOSA I DE LA CONSEGÜENT 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT DE TORTOSA DE LA 
UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Visto el expediente administrativo instruido al objeto de aprobar la Adenda al Convenio del Patronato 
del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Tortosa, con la finalidad de 
adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local y en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público 
y otras medidas de reforma administrativa. 
 
Considerando que en el BOP de Tarragona núm. 298 (fascículo segundo) del día 29 de diciembre de 
2011 se publicó el acuerdo de este Ayuntamiento de aprobación definitiva de la creación del Consorcio 
Universitario Centro Asociado de Tortosa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como 
el texto íntegro de sus Estatutos, no habiéndose procedido a la constitución formal de sus órganos. 
 
Considerando que la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local exige que los Consorcios que ya estuvieran 
creados el 31 de diciembre de 2013 adapten sus Estatutos a lo previsto en ella en el plazo de un año 
desde su entrada en vigor, y que si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico 
aplicable al personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, este nuevo 
régimen será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente. 
 
Considerando que el apartado 2 la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, dispone que la adaptación a las previsiones de esta Ley de los instrumentos de 
cooperación suscritos por las entidades locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la 
UNED deberá realizarse en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. 
 
Considerando, conforme indica el Informe de la Asesoría Jurídica de la UNED, ref. D/CA/298-14/DC, de 
12 de septiembre de 2014, que la citada modificación del régimen jurídico de los consorcios afecta 
tanto a los Centros Asociados de la UNED constituidos formalmente como tales Consorcios, al amparo 



del artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como también a los Centros Asociados que 
continúan utilizando la vieja denominación de Patronatos toda vez que, a la vista de su composición y 
funciones, dichos Patronatos, constituidos con arreglo al Decreto 3114/1974, de 25 de octubre, de 
Ordenación de las Actividades de la UNED, son Entidades Públicas de clara naturaleza consorcial en 
cuanto que son agrupaciones o asociaciones de entes públicos de distinto nivel que crean un organismo 
“ad hoc” para la gestión común de un servicio público en las que, eventualmente, pueden tomar parte 
los particulares, concepto que coincide con la definición legal de Consorcio de entes públicos que 
proporciona el artículo 87.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Considerando que la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, regula el régimen jurídico de los Consorcios. 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 12 a 15 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que introduce un nuevo 
régimen jurídico, con carácter básico, del derecho de separación de los miembros del consorcio y, 
cuando ello dé lugar a su disolución, establece las reglas que la regirán. 
 
Considerando que el artículo 15 de la citada Ley 15/2014 dispone que los consorcios que ya estuvieran 
creados en el momento de su entrada en vigor deberán adaptar sus Estatutos a lo en ella previsto en el 
plazo de seis meses, resultando necesario adaptar los Estatutos de éste Consorcio a las disposiciones 
citadas. 
 
Considerando lo establecido en las disposiciones citadas, así como en los artículos 313.2, 322 y 
concordantes del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de obras, 
actividades y servicios de los entes locales. 
 
Considerando que la modificación de los Estatutos del citado Consorcio exige acuerdo del Pleno de este 
Ayuntamiento adoptado por la mayoría absoluta de número legal de Concejales, en virtud de lo previsto 
en los artículos 22.2-b) y 47.2-g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
Considerando que la propuesta de aprobación de la adenda referida y de la modificación estatutaria en 
ella incluida ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Centrales, en 
sesión de 7 de enero de 2015. 
 
Al Pleno se propone adoptar el siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO - Aprobar la Adenda al Convenio del Patronato del Centro Asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia en Tortosa y de la modificación de los Estatutos del Consorcio Universitario 
Centro Asociado de Tortosa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en ella incluida, cuyo 
texto íntegro se anexa al presente acuerdo. 
  
SEGUNDO - Someter el presente acuerdo al trámite de información pública durante el período de treinta 
días, a contar desde el día siguiente hábil a la fecha de la última publicación del correspondiente 
anuncio en el BOP de Tarragona y en el DOGC, durante el cual se podrán formular las alegaciones que 
se estime conveniente. Si, transcurrido dicho período no se hubiera formulado ninguna, el presente 
acuerdo se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de trámite adicional alguno. 
 
TERCERO - Comunicar el presente acuerdo al Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
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ADENDA AL CONVENIO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN TORTOSA 
 
 
En …………….., a ………………………… de ……………………. de 2014 
 

INTERVIENEN 
 
De una parte, 
el Presidente del Patronato del Centro Asociado a la UNED de Tortosa, D. ……………………………………. 
 
Y de otra, 
el Sr. Rector Magnífico de la UNED, D. Alejandro Tiana Ferrer 
Ambos y se reconocen mutuamente capacidad en la representación que ostentan y 
 

EXPONEN 
 
Que las Instituciones a las que representan consideran como un objetivo de gran importancia la 
promoción educativa y cultural de todos los vecinos de la ciudad de Tortosa y la provincia de Tarragona 
y convienen en reconocer que la Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye un 
importante medio para conseguir el objetivo mencionado. 
 
Que la aprobación de las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras 
Medidas de Reforma Administrativa han introducido trascendentes modificaciones normativas de 
carácter imperativo que afectan sobremanera a la regulación de los Consorcios. La adaptación de los 
Estatutos a lo dispuesto en las citadas Leyes resulta no sólo necesario sino también urgente, dados los 
plazos establecidos por el legislador. 
 
Que el hecho de que ambas leyes compartan un objeto común, la modificación de la normativa 
reguladora de los Consorcios a las necesidades y retos actuales de las Administraciones Públicas, así 
como las exigencias de que las modificaciones de los Estatutos se hagan de la forma más eficaz y 
causando las menores dificultades posibles motivan que la adaptación de los Estatutos a las dos leyes 
precitadas se realice de forma conjunta mediante el presente instrumento. 
 
Que la actividad social y educativa que lleva a cabo este Centro Asociado tanto en la realización de 
actividades académicas y docentes como en la gestión de las actividades administrativas invita a 
profundizar en su desarrollo a través, entre otras medidas, de la adaptación de las Estructuras del resto 
de las unidades que conforman el sistema docente de la UNED, incluido este Centro Asociado a la 
realidad y crecimiento del Campus, por lo que la adaptación de los Estatutos que se plantea debe 
permitir preparar futuros desarrollos. 
 
En virtud de lo expuesto, 
 

ACUERDAN: 
 

Introducir las siguientes modificaciones en el Texto del Convenio del Centro Asociado: 
 
Primera. Se introducen nuevos apartados en estipulación general SEGUNDA, con la siguiente redacción: 

 
SEGUNDA - 
 
[…] 
 
2. Personalidad jurídica y naturaleza. 



De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Disposición Final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 
 
3. Domicilio social. 
El Consorcio, tendrá como domicilio social el edificio sito en la C/ Cervantes, 17, Tortosa, (43500 
– Tarragona), sin perjuicio de que pueda determinarse como domicilio a efectos de notificaciones 
o para concretas cuestiones otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro y sus Aulas 
Universitarias o las unidades que lo integran. 
 
4. Ámbito territorial. 
El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la ciudad de Tortosa y la provincia de 
Tarragona y queda incluido, a todos los efectos que procedan, en la estructura que establezca la 
UNED para favorecer el funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura de Tecnología 
Educativa. 
 

Segunda. Se sustituye la estipulación general UNDÉCIMA con la siguiente redacción: 
 

UNDÉCIMA.- Régimen presupuestario, financiero y de control. 
 
El régimen de presupuestación, contabilidad y control de Centro Asociado a la UNED de Tortosa, 
será el aplicable a la Administración Pública a la que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo 
previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoria de las Cuentas Anuales que será 
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se adscribe el Centro, formará 
parte de sus presupuestos y deberá incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de 
adscripción, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
 

Tercera. Se da una nueva redacción a la estipulación particular SEGUNDA y se añaden 
consecutivamente nuevas estipulaciones: 

 
SEGUNDA.- Personal de Administración y Servicios. 
 
El Centro Asociado dispondrá del personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que asegure el correcto funcionamiento del Centro. En caso 
de que este personal no sea cedido por las distintas Corporaciones, su vinculación con el Centro 
será de carácter laboral, rigiéndose por la legislación aplicable al personal de la UNED y, en ningún 
caso, sus retribuciones podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalente en la 
Universidad. 
 
TERCERA.- Presentación de Memoria de actividades y remisión de las Cuentas Anuales. 
El Centro remitirá anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto fije ésta con carácter 
general, una Memoria de las actividades realizadas durante el curso, las Cuentas Anuales y demás 
documentos administrativos que se le requieran. Esta documentación, deberá ajustarse a los 
procedimientos electrónicos y modelos que la UNED establezca para los Centros Asociados. 
 
 
DERECHO DE SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
 
CUARTA.- Derecho de Separación. 
 
El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos 
en el artículo 12 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 
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otras medidas de reforma administrativa. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no 
conlleve la disolución del consorcio se estará a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la referida Ley. 
 
QUINTA.- Disolución del Consorcio. 
 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
 
• Por disposición legal.  
• Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
• Por insuficiencia de medios económicos. 
• Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros miembros, 

salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no deseen separarse la 
continuidad en los términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 13.1 de la 
Ley 15/2014. 

 
2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del personal que 

de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 
 
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola 

entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un ente 
público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto inseparable, 
corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar 
a las demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la 
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.  

 
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución del Patronato, el 

Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus recursos económicos y 
previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades administrativas y 
docentes en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos. 

 
SEXTA. Modificación de los Estatutos. 
 
Igualmente acuerdan que la UNED propondrá en el plazo de dieciocho meses desde la aprobación 
del presente instrumento a la Junta Rectora un proyecto de Estatutos en los que se recoja un texto 
refundido de los mismos que incorpore las modificaciones introducidas, los adapte y armonice y 
recoja las disposiciones pertinentes para la adaptación de los mismos a los cambios normativos y 
organizativos motivados por el desarrollo legal y reglamentario previsto en las Leyes 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y 15/2014, de 16 
de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa. 
 

 
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO, EL RECTOR, 

………………………………………………… Alejandro Tiana Ferrer “ 

 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: És a requeriment de la 
pròpia UNED i per complimentar la nova normativa de consorcis. 
 



*-*-* 
 
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'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
LOCALRET. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de 
Tortosa en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va adoptar, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció 
(conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de 
mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la 
condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que 
estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del 
Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la 
seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió 
d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de 
desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i 
pressupostària.  
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25.2  El Consorci no pot tenir personal eventual.  
 
 
25.3  El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació 
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica - financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa 
que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als 
ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa 
que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels 
pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així 
com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici 
del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre 
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i 
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, 
documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, 
amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de 
contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del 
Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico - financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la 
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 



 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona 
jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de 
separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci. 
32.2. L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el 
dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves 
obligacions pendents. 
32.3. Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a 
quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris 
establerts en la LRSAL”. 
 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels 

seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca d’acord, 
exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, 
de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que 
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la 
cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-
los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu 
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cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es 
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma 
conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en 
el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada 
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords 
per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de 
membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del 
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci 
en el DOGC núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 7 de 
gener de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar els següents  ACORDS: 
 
Primer - Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes 
exposats anteriorment. 
 
Segon - Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: En termes semblants 
podem dir que apliquem també el punt cinquè, que és el dictamen de proposta d’aprovació de 
modificació dels estatuts del consorci Localret. També és a proposta del propi consorci. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA SEPARACIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT DEL 
CONSORCI DE TELEVISIÓ LOCAL 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: 



 
 
“ Vist l’expedient administratiu instruït a l’objecte d’adoptar l’acord d’aprovar la separació de 
l’Ajuntament de Tortosa del Consorci de Televisió Local de les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que aquest Ajuntament forma part del Consorci de Televisió Local de les Terres de l’Ebre, com a 
ens consorciat.  
 
Atès allò que disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del sector públic i d’altres 
mesures de reforma administrativa, pel que fa al dret de separació dels membres dels consorcis. 
 
Atesa la conveniència d’adoptar l’acord d’aprovar la separació d’aquest Ajuntament del Consorci de 
Televisió Local de les Terres de l’Ebre. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 7 
de gener de 2015. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
  
Primer - Aprovar inicialment la separació d’aquest Ajuntament del Consorci de Televisió Local de les 
Terres de l’Ebre. 
 
Segon - Sotmetre el present acord i el corresponent expedient al tràmit d’informació pública, durant el 
període d’un mes, comptador 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 definitivament aprovat de forma tàcita, sense cap més tràmit, si 
durant el referit període d’informació pública no es formula cap al·legació ni suggeriment, publicant-se el 
corresponent anunci al BOPT. 
 
Quart - Facultar l’alcalde per realitzar els actes adients a l’execució del present acord. 
 
Cinquè - Donar trasllat del present acord al Consorci de Televisió Local de les Terres de l’Ebre.  “ 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi: I el punt sisè és “algo” 
diferent però també amb la mateixa relació de regularitzar la situació dels consorcis. 
 
És dictamen de proposta d'aprovació inicial de la separació d'aquest ajuntament del consorci de 
televisió local de les Terres de l'Ebre. És un consorci que no ha arribat a funcionar mai però que en cas 
de que no ho féssim així se’ns imputaria l’incompliment d’aprovar un pressupost d’una cosa que no 
existeix al propi Ajuntament. 
 

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

 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE L'ESTAT DE LA 
CIUTAT. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que en diversos àmbits de representació institucional es realitzen debats plenaris sobre l’estat de 
la nació, com succeeix en el Congres dels Diputats, o sobre política general com és el cas del Parlament 
de Catalunya. 
 
Atès que també en moltes ciutats del nostre país tenen un Ple extraordinari on es debat sobre l’estat de 
la ciutat. 
 
Atès que la celebració d'aquest tipus de Ple suposa una ocasió pels diferents grups polítics municipals i 
l’equip de Govern per poder debatre sobre els assumptes d’interès que succeeixen en la nostra ciutat al 
llarg de l’any. 
 
Atès que es tracta de fer un debat que pot explicitar i analitzar la situació econòmica i social de Tortosa. 
 
Atès que els diferents grups polítics podrien, en un debat d'aquestes característiques, fer un diagnòstic 
del que passa a la ciutat, de la manera en que funciona l’administració i de com s'estan prestant els 
diferents serveis públics per part de l’Ajuntament a la ciutadania. 
 
Atès que aquest debat també podria servir per a que els diferents grups municipals presentessin 
propostes de millora, per tal de poder ser implementades pel Govern municipal. 
 
Atès que considerem que fora interessant pel nostre Ajuntament i per a la ciutadania que tinguessin un 
Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat, on es pogués debatre sobre aquells temes que més 
preocupen a la ciutadania. 
 
Atès que aquest Ple serviria per a exposar davant de la societat tortosina les valoracions dels grups 
polítics municipals, de tal forma que es realitzessin propostes alternatives per part de l’oposició i es 
defensés la tasca realitzada per part de l’equip de Govern. 
 
Atès que la celebració d'aquest Ple fomentaria la democràcia i una major participació ciutadana al 
possibilitar que els ciutadans, a títol individual i com a representants dels diferents col·lectius i 
associacions, puguin participar en el Ple i fer arribar al plenari les seves preocupacions respecte a la 
nostra ciutat. 
 
Atès que aquest debat a més a més serviria com debat d'idees de futur que els diferents grups polítics 
tenim per a Tortosa, i quins són els plantejaments i els models polítics per a portar-los a terme. 
 
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 l’alcalde de Tortosa convoqui un Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat que comporti 
un debat institucionalitzat sobre la política general de la ciutat, durant el primer semestre de 2015. 
 



SEGON. Que aquest debat estigui estructurat en dos punts: un primer en el que es debati sobre l’estat 
de la ciutat i un segon dedicat a les propostes de resolució. 
 
TERCER. Que aquest Ple contempli una part on els diferents col·lectius i ciutadans puguin intervenir, tant 
de forma individual corn en representació d'associacions o grups, per fer arribar la seva veu i les seves 
propostes al plenari. 
 
QUART. Que el Ple s'estructuri com determini el cap del Govern municipal, presentant com a proposta 
merament enunciativa i no restrictiva, i oberta a qualsevol canvi es consideri per part del Govern 
municipal o la Junta de Portaveus, de la següent manera: 
 
1. Intervenció de l’alcalde amb una primera exposició sobre la situació general de la ciutat i sobre les 
seves línies de govern. 
 
2. Torn de paraules dels portaveus dels diferents grups municipals per tal de debatre la intervenció de 
l’alcalde. 
 
3. Primer torn de replica de l’alcalde o membre de la Junta de Govern que ell determini. 
 
4. Torn de paraula dels ciutadans i ciutadanes que, individualment o com a representats de col·lectius, 
vulguin fer arribar les seves propostes al Ple. 
 
5. Torn de replica dels portaveus. 
 
6. Segon torn de replica i tancament de l’alcalde. 
 
Per aquestes intervencions no hi hauria d'haver temps fixat. 
 
CINQUÈ. Que es comuniqui de forma telemàtica la data i la forma de participació determinada per 
aquest debat a les diferents associacions i entitats de la ciutat mitjançant carta escrita als seus 
representants, així com en els mitjans de comunicació pública propietat de l’Ajuntament i altres mitjans 
d'abast ciutadà.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, portem avui una 
moció en aquest Plenari per tal d’instaurar al nostre Ajuntament un debat anual sobre l’estat de la 
ciutat.    
  
Pensem que és tracta d’una pràctica de transparència democràtica,  un debat que actualment ja es fa 
en diversos àmbits de representació institucional del nostre país com en el Congrés dels Diputats amb 
el debat sobre l’estat de la nació, o al Parlament de Catalunya el debat de política general. 
 
Aquest debat també s’efectua amb plena normalitat a moltes ciutats de l’Estat com per exemple 
Barcelona, Granollers, Vilanova, Palma de Mallorca, Cadis, Huelva, Màlaga, Elx o Madrid. 
 
El debat sobre l’estat de la ciutat suposaria una ocasió d’or per a que els ciutadans coneguessin de 
primera mà allò que ha fet l’equip de Govern i l’oposició de la nostra ciutat. D’aquesta forma els 
diferents grups municipals i l’equip de Govern podríem debatre sobre aquells assumptes d’interès 
públic més rellevants per a la nostra ciutat en el transcurs de l’últim any.  
 
Com veuen és una proposta molt senzilla, una proposta que serviria per a que el Govern municipal 
expliqués la seva acció de govern i per a que els ciutadans i les ciutadanes de Tortosa poguessin saber 
allò que està passant a la nostra ciutat, com funciona l’administració o com s’estan prestant els serveis 
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públics. Una proposta, de la mateixa que serviria per a que poguéssim presentar les propostes per tal 
de millorar el funcionament de l’Ajuntament.  
 
I aquest debat és, avui més que mai, molt necessari. I ho és tenint en compte que estan encallats, entre 
d’altres problemes dels tortosins i tortosines, aspectes com l’elevada taxa d’atur de la ciutat, les 
escasses perspectives de creació de llocs de treball, l’estat de les piscines municipals, les places, 
carrers, el seu estat, la manca d’ajudes a les persones més necessitades o l’estat de brutícia de molts 
barris. 
 
I quina és la nostra proposta? Nosaltres plantegem, des del  PSC, en primer lloc instaurar un debat 
anual en un Ple extraordinari durant el primer semestre de l’any.  
 
Segon: que sigui estructurat en dos punts: primer se centraria en el debat sobre l’estat de la ciutat i un 
segon dedicat a les propostes de resolució.  
 
I tercer: que compti amb una part on els ciutadans puguin intervenir de forma individual o com a 
representats d’entitats, per fer arribar la seva veu i les seves propostes als seus representants.  
 
Estic convençut que tots en aquest plenari defensem que els veïns tenen dret no només a conèixer 
l’estat de la seva ciutat, sinó a opinar sobre aquest estat. 
 
És innegable que la celebració d’aquest Ple fomentaria la transparència, la democràcia i la participació 
ciutadana, permetent poder expressar als ciutadans i als grups polítics que els representen, les seves 
preocupacions al voltant de la nostra ciutat.  
 
Per aquesta raó reclamarem el recolzament i compromís de tots i cadascun del grups polítics que 
formem part d’aquest plenari per aprovar aquesta proposta. Perquè som conscients que un debat 
d’aquestes característiques només és possible amb un recolzament majoritari de tots els que avui 
estem aquí.  
 
I estem convençuts, que tots i cadascun dels regidors que formem part d’aquest Ajuntament estarem 
avui a l’alçada de les circumstàncies. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. 
 
Perdó, senyor Casanova, abans de..., perquè jo m’he saltat una cosa que havíem pactat en Junta de 
Portaveus, tampoc ningú m’ho ha recordat i, per tant, intentarem “subsanar-ho” ara i, si els hi pareix, 
sobre la marxa ho resoldríem. 
 
De fet, hi havia una moció presentada pel Partit Popular en relació als fets, als desgraciats fets 
ocorreguts al setmanari francès Charlie Hebdo que demanava una sèrie de coses i un minut de silenci. 
 
Havíem quedat, a proposta del mateix també portaveu del PP, que aquest minut de silenci, si a tots ens 
pareixia bé, i ens pareixia bé, el faríem a l’inici del Ple. Com que no ho hem fet a l’inici del Ple, el 
suggereixo que el faríem al final, és a dir, esperaríem que acabessin no la discussió de la moció del 
Partit Popular, sinó que acabaríem el Ple i abans d’acabar el Ple, en signe de respecte ja que se’ns ha 
passat de poder-ho fer al principi, ho faríem al final. 
 
Els pareix bé la rectificació sobre la marxa? Doncs, si els hi sembla bé ho deixem així. I ara sí que 
tornem a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, tornant 
a la moció que ens ocupa, la veritat és que des del nostre punt de vista aquesta moció ens sembla un 
pur exercici d’electoralisme a 4 mesos de les eleccions municipals. 



 
La realitat és que ja tenim un Ple ordinari cada mes, sense comptar el diversos extraordinaris que es fan 
al llarg de l’any.  
 
Els plens ordinaris, tots els que estem aquí, tots els grups municipals tenim l’oportunitat de presentar 
totes aquelles propostes, mocions que creguem oportunes i fer totes aquelles preguntes i precs, doncs, 
que ens semblin convenients. 
 
També per altra banda, i aquí hem sigut..., ho hem vist moltes vegades, qualsevol ciutadà, qualsevol 
entitat, qualsevol associació de la ciutat pot recollir una sèrie de signatures i presentar qualsevol moció 
d’iniciativa popular, com jo recordo que aquí hem vist diverses vegades. 
 
Per tant, aquesta moció que ens presenten, senyor Roig, és allò al que tant ens té acostumats el Partit 
Socialista, que és predicar allò que no fa quan ells estan al Govern. 
 
Evidentment, davant d’aquesta moció que és purament electoralista el nostre vot serà negatiu. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bé, a nosaltres la 
proposta en principi ens agrada, com ens agraden totes les ofertes que siguin de debat i de consens i 
de participació general com pareix que vostè planteja del consistori, els partits polítics, els col·lectius i 
els ciutadans. 
 
Ens agrada aquest acte i aquest plantejament i, en aquest cas, ens agrada un debat, la idea d’un debat 
sobre l’estat de Tortosa. Un acte que ha de servir, creiem, per definir els desafiaments que té 
actualment la ciutat i també els reptes principals a assolir en el futur per Tortosa. Un acte que impliqui 
un acord de compromís social que vagi més enllà de la política i que incorpori als ciutadans i 
ciutadanes, així com a col·lectius i a entitats. Un acte que creï comissions de treball concretes i 
específiques. Correcte, d’acord, estem plenament d’acord.  
 
No obstant, cal remarcar que és una idea que ja molts ajuntaments a Catalunya estan utilitzant 
emparant-se en la figura del Ple extraordinari que, li recordo, està recollida al nostre Reglament orgànic 
municipal, a l’article 24, en el qual ens diu que un Ple extraordinari el convoca l’alcalde o, altrament, es 
pot demanar per al menys una quarta part dels regidors, i en els dos casos l’alcalde convoca el Ple 
extraordinari de forma específica, com Ple per debatre l’estat de la ciutat. 
 
Per altra part, considerem que es tindria que convocar anualment a finals de cada exercici al voltant 
dels plens convocats per tractar els pressupostos i, altrament, dels convocats per tractar els impostos, 
les taxes i les contribucions especials municipals, que és quan té la millor, entre cometes, foto, tenim la 
millor foto de l’estat de la ciutat. 
 
La proposta que vostè fa de convocar-lo dintre del primer semestre en aquest mateix any electoral ens 
pareix això, com ja dit, pur i dur electoralisme. 
 
També caldria debatre i consensuar la seva estructura, amb la que estem totalment d’acord, i que ha de 
tenir un paper importantíssim la participació ciutadana, que li recordo que el nostre Reglament orgànic 
també estableix els consells de participació ciutadana des de que es va crear. 
 
En resum, entenem correcta la idea, encara que ja existeix en la nostra vida municipal actual i existeix 
amb plenes possibilitats de desenvolupament. Segon, entenem que molts dels temes que vostès 
assignen al debat de l’estat de la ciutat de Tortosa ja es resolen avui en dia, com també s’ha dit aquí fa 
un moment, via plens ordinaris. Tercer, entenem que la moció fa molta olor a campana electoral, 
queden mal comptats tres mesos, i per això considerem que abans de convocar aquest Ple de l’estat de 
la ciutat cal estructurar-lo, cal organitzar-lo però sobretot amb serenor, deixant l’omnipresent política de 
costat i, si es vol, creant una comissió municipal específica que iniciï els treballs d’estudi i organització. 
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Per això el nostre posicionament serà en contra d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, nosaltres entenem 
que aquesta proposta és una proposta d’aprofundiment democràtic pel que fa al nostre Ajuntament. 
 
Pensem que un debat formal anualment per debatre l’estat de la ciutat és positiu i també, com s’ha dit 
aquí, és una experiència que diferents ajuntaments del nostre país ja fa anys que estan realitzant amb 
èxit i ,per tant, pensem que aquesta proposta podria servir per millorar l’estat de la ciutat sempre que hi 
hagués un debat entre Govern i oposició real i que, a més a més, afegís els ciutadans. 
 
Independentment de la qüestió en concret, si s’ha de realitzar aquest debat abans o no de les eleccions 
municipals, el que pensem és que la proposta en si d’aprovar de fer sempre aquest debat sobre l’estat 
de la ciutat és positiu i, per tant, el nostre grup municipal votarà favorablement a la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companyes bona 
tarde.  
 
Bé, el nostre grup pensa que cada any a tots els municipis hi hauria d’haver dos moments de grans 
participació ciutadana en la vida municipal. Òbviament, deixo de banda els anys que hi hagi eleccions, 
qui ha de participar, perquè tenim el dret a exercir el dret a votar, no? 
 
I aquests moments haurien de ser el Ple de pressupostos i el debat de l’estat de la ciutat. 
 
Per a que això fos així, en el primer cas, en el Ple de pressupostos caldria que al elaborar-los, al menys 
en algunes partides, es comptés amb l’oposició i amb l’aval de les entitats de la societat civil 
organitzada. 
 
En el segon cas, en el debat de l’estat de la ciutat suposaria escoltar el balanç de la feina anual de 
l’equip de Govern, però no només seria això, jo, pensem el nostre grup que caldria aprofundir en un 
anàlisi real dels problemes econòmics i socials de la ciutat de Tortosa.  
 
Escoltar les propostes de la societat civil i dels grups de l’oposició, compartir idees i projectes. Aquest 
diàleg pensem que és especialment necessari i important si tenim en compte, o sigui, especialment 
necessari i important a Tortosa si tenim en compte que Tortosa és un Ajuntament que ha sigut rescatat 
o intervingut per l’Estat, per això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya donarà suport 
a aquesta moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la senyora Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré 
dient-li al senyor Monclús que aquí no s’ha rescatat a ningú i que, per tant, no digui coses que no són 
certes perquè en cap cas ha hagut cap rescat per part de l’Estat a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Pel que fa al contingut de la moció, començaré dient que la convocatòria d’un Ple extraordinari d’acord 
amb la Llei de bases de règim local es pot fer de dos maneres, d’una banda a proposta de l’alcalde- 
president, que determina o decideix que uns determinats temes requereixen una urgència o no és 
pertinent esperar al Ple ordinari i, per tant, es convoquen de forma extraordinària; o una quarta part del 
nombre legal dels membres de la corporació, dels regidors, poden convocar o poden sol·licitar que es 
convoqui aquest Ple extraordinari. A partir d’aquí es determina l’ordre del dia d’acord amb una o altra 
proposta i acaba essent l’alcalde qui convoca aquest Ple extraordinari.  
 
Per tant, vostès avui ens presenten una moció que entenem que no té cap tipus de sentit i que acaba 
essent un brindis al sol i, com molts ja li han dit, un tema bastant electoral. 
 
I el que volen, suposo, és que votéssim en contra i després ens diguin que no participem o que no 



deixem participar o que no volem que participi la ciutadania. Però, en tot cas, nosaltres votarem sempre 
en contra d’aquelles propostes que entenem o que no compleixen la normativa o que són absurdes, 
com és aquesta que ens acaba de presentar, perquè si volen un Ple extraordinari el que han de fer és 
demanar-lo i a partir d’aquí el celebrarem quan creguem convenient, és a dir, quan marqui la normativa, 
que és 4 dies després d’haver-ho vostès sol·licitat. Per tant, entenem que no pertoca, a partir d’una 
moció, demanar la celebració d’un Ple extraordinari. 
 
A més a més, aquest alcalde i els regidors estem oberts a respondre, a diferència d’altres èpoques i al 
Ple, totes aquelles qüestions i preguntes sense límit que es puguin efectuar i debatre el que vulguin 
sobre la ciutat, perquè mai abans s’havia estat ni tan transparents, ni s’havia informat tant a la 
ciutadania com ara.  
 
I al menys una vegada a l’any, que sempre acaba essent més d’una vegada a l’any, l’alcalde es reuneix 
amb totes les associacions de veïns i amb totes les assemblees de les associacions de veïns per tal 
d’explicar l’estat d’aquell barri en concret i l’estat de la ciutat en general. 
 
Però tot i això, estem oberts a que demani el que cregui convenient i que, per tant, poguéssim celebrar 
aquest Ple extraordinari que vostè està dient. Per tant, si ho creu convenient ho sol·licita, però en tot cas 
considerem que una moció no és el cas, no és com s’han de fer aquestes coses, la normativa li permet 
poder sol·licitar la convocatòria d’un Ple i no és a través d’una moció on es demana aquesta participació 
que nosaltres creiem que mai com fins ara s’havia explicat a la ciutadania l’estat de la ciutat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, en primer lloc agrair als municipals que ens han donat suport a aquesta moció, que com a 
moció que és, és una proposta. I perquè entenem que és una proposta encertada, discrepo de la 
senyora Roigé que diu que és una proposta absurda, absurda és.., el qualificatiu d’absurd hauríem de 
veure en què es defineix, no?, però les propostes són per portar-les al Ple. 
 
I quan una proposta es porta al Ple es pot portar durant tot l’any, senyor Dalmau, perquè posats a fer, 
vostè diu: és que com falten tres mesos, que són quatre, per a les eleccions aquesta proposta es veu 
electoralista. Home, llavors que farem?, a partir d’ara ja no presentarem més propostes als plens 
perquè tot serà electoralisme? És que vostè s’està sumant al Govern, que és el que fa sempre 
constantment, però no ho fa fa tres mesos el Govern, ho fa casi 4 anys, des del primer dia que vam 
entrar en aquest Ajuntament casi, casi que ens diu que totes les propostes que fem nosaltres 
electoralistes i encarades a les eleccions.  
 
Jo entenc que aquí el nostre grup el que ha fet ha sigut presentar una proposta que per un costat vol 
debatre l’estat de la ciutat, vol que el Govern s’expliqui com veu la ciutat, vol que l’oposició expliqui com 
ell veu quina és l’acció de Govern i, en tercer lloc, vol donar peu a la participació. 
 
De formes de participació ciutadana n’hi ha moltes, vostè ha mencionat consells. Consells n’hi ha molts 
que no funcionen també, senyora Roigé. I vostè sempre fa el mateix, “en altres èpoques, en altres 
èpoques”. Escolti, quan aquí estigui la gent que estava en altres èpoques ja li dirà, però ara el Partit 
Socialista, el grup municipal socialista fem una proposta, crec, assenyada, treballada per fer un debat 
sobre l’estat de la ciutat. 
 
Jo és que no sé de què tenen temor, perquè vostès saben que tenen abandonada la ciutat, l’equip de 
Govern. I què passa?, que no volen visualitzar això?, no volen que se’ls vegi que no estan treballant allò 
que tenen que estar perquè estan per altres històries o estan fora de Tortosa? És això? Clar, és aquí on 
jo crec que aquí s’equivoquen. 
 
I lamento, lamento que hagin votat en contra. I li dic sincerament, no està feta aquesta moció, senyora 
Roigé, per a que ens la votin en contra i llavors anéssim dient que ens la votin en contra, en absolut. 
Està feta amb l’honestedat i honradesa que un pugui tenir millor per tal de fer una proposta amb seny i 
tal. 



                                   

 
-  Pàg. 21 / 74 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
I sí, evidentment, ens queda l’opció que vostè ha dit de recollir una quarta part de regidors i presentar 
un Ple extraordinari, certament, però això ho haguéssim pogut fer d’entrada i no ho hem volgut fer. Hem 
volgut fer la proposta perquè enteníem que era una proposta assenyada, que la podíem fer i 
consensuar-la aquí. Vostès diuen que no es pot consensuar aquí i ja ens reservem el dret de poder fer 
l’altra opció, com vostè ha dit. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ho esperem, senyor Roig. I, en tot cas, una clarificació: aquí 
no tenim temor de debatre res, no enganyem a ningú. Vostè pot fer a aquest alcalde tantes preguntes 
com cregui convenient, sense cap tipus de limitació, cosa que jo no vaig tenir quan estava a l’oposició, 
però vostè les pot fer. 
 
Vostè pot presentar tantes mocions com vulgui, sense cap tipus de limitació i, per tant, podem tenir les 
discussions que vulgui. I si vol a precs i preguntes vostè em fa un prec i una pregunta. I em fa el prec i la 
pregunta que debatéssim l’estat de la ciutat i jo li contestaré sense preparació, jo ho puc fer-ho. Per 
tant, sigui valent i a mi no m’importa està dos hores o tres hores.  
 
Per tant, aquí ningú limita. Al contrari del que ha passat en altres ocasions, ningú limita. Vostè pot fer el 
que vulgui i pot preguntar-li el que vulgui. Jo a dia d’avui no m’he reservat mai, i porta 7 anys i mig 
d’alcalde, dir que aquesta pregunta ja se li contestarà al proper Ple, mai, no ho he fet mai. I si no 
recordo malament, totes les contesta l’alcalde, perquè l’alcalde sap el que passa a la ciutat i coneix 
cada cas i això és així. 
 
En tot cas..., sí, per suposat, vostè acabarà, perquè això és una moció, acabarà vostè. Però no digui que 
se li limita perquè no té cap tipus de limitació, ni tenim temor de discutir res i molt menys amb vostè.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: No sé què ha volgut dir vostè amb “molt menys amb vostè”, no 
entenc si era un to..., un to..., el qualificatiu, prefereixo no valorar aquest “molt menys amb vostè” però, 
en qualsevol cas, si vostè està disposat a precs i preguntes, quan sigui, com sigui, fer un debat sobre 
l’estat de la ciutat, no entenc per què no es pot institucionalitzar, com en altres ajuntaments hi ha, 
aquest debat. 
 
Reitero que és una oferta en positiu, que és una proposta en positiu i, per tant, lamento que vostè hagi 
contestat així amb aquest “desaire”. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: De “desaire” cap. Si és que al final no puc ni parlar, és que 
el problema és que quan se’ls hi contesta, o es fa un aclariment, que ni he contestat, simplement un 
aclariment a un tema que he entès que vostè ha dit que no és veritat, i és que ara és un “desaire”. No 
és cap “desaire”, li he contestat. Si els hi sap mal, doncs, jo potser també em queixaré que no em 
deixen ni contestar. En tot cas, si el senyor Roig té ..., ja que em contesta, aprofiti per contestar-me. 
 
Miri, li donaré la meva opinió, aquest Ple que vostès proposen no ha de tenir mai un caràcter 
extraordinari. I si miren altres ajuntaments aquest Ple no té un caràcter mai extraordinari, té un caràcter 
ordinari. I quan s’aprova el règim de sessions de l’Ajuntament, en aquell moment s’ha d’aprovar aquest 
Ple de l’estat de la ciutat. Sap que passa? Que quan aquesta corporació va aprovar el règim de sessions 
ningú, cap grup, inclòs el de vostè, va proposar incloure aquest Ple al règim de sessions ordinari.  
 
Per tant, si tots entenen o entenem que això ha de formar, com he sentit aquesta tarde a algú aquí, ha 
de formar part del règim ordinari, que és el que fan a altres ajuntaments, quan s’aprovi el règim de 
sessions del Ple a principi de mandat, jo espero que algú ho proposi, perquè aquest mandat no ho ha 
proposat ningú.  
 
Però ja li dic, disposició a discutir de l’estat de la ciutat absolutament tota, la tenim cada mes, cada 



dilluns primer de mes la tenim. I poden consultar les actes de tot el que se’ns pregunta i de tot el que no 
se’ns pregunta, també és significatiu.  
 
Té la paraula el senyor Roig per concloure el debat. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: I conclourem, senyor alcalde, perquè veig que a vostè no sé per 
què aquesta moció no li ha agradat gens, és que no entenc, i li torno a dir, no sé quina temor tenen. Jo 
cap eh, senyor alcalde, cap. I per això li he dit el del “desaire” perquè el to que vostè ha gastat no m’ha 
semblat correcte quan diu vostè “i menys amb vostè tampoc”.  
 
Per tant, entenem que el nostre grup és lícit de que pugui fer propostes a mitjans, o al final, o al principi 
d’un mandat i, per tant, propostes en positiu com seria aquesta vostès no la troben així, per tant, entenc 
que amb la majoria absoluta que ostenten tenen tot el dret a rebutjar-la. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. La proposta no queda rebutjada per majoria 
absoluta, sinó perquè té exclusivament 7 vots a favor, és a dir, una tercera part d’aquesta sessió 
plenària. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E 
(2); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(11), PP (1) i PxC (1).  
 
 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA PACIFICACIÓ 
DEL TRÀNSIT I LA MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups 
que la subscriuen: 
 
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Com en tots els nuclis urbans, a Tortosa són i han de ser compatibles els usos de l’espai públic i la xarxa 
viària entre vehicles i vianants. Normalment, aquesta convivència no genera problemes greus, però és 
evident que a la nostra ciutat el vehicle continua mantenint una preeminència sovint excessiva, amb el 
que això comporta en problemes de mobilitat, aparcament, seguretat viària, sorolls i sostenibilitat. 
 
Tortosa és una ciutat amb una dimensió que permetria més desplaçaments a peu, si bé aquests s’han 
de poder efectuar en un entorn segur i amable. Per aconseguir-ho, és necessari que s’implementin 
mesures de pacificació del trànsit i de millora de la seguretat viària, en particular en els passos de 
vianants, seguint estàndards ja utilitzats en moltes ciutats del nostre país. 
 
Ja el Pla de mobilitat de 2007 preveia múltiples mesures de pacificació del trànsit i de millora dels 
passos de vianants. En l’apartat de propostes, establia que “Els passos de vianants elevats, juntament 
amb les cruïlles sobre-elevades, coixins berlinesos i zones 30, conformen els elements de pacificació 
més potents cara a reduir la velocitat a la ciutat”. Així mateix, se’n definia les característiques tècniques, 
senyalització i localització, proposant que s’implantessin a l’entorn de les escoles i en els principals 
itineraris per a vianants.  
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En aquest sentit, també en l’apartat de propostes del Pla de mobilitat esmentat, relatiu a millores 
urbanístiques en zones escolars (punt 4.4), s’incloïa com a criteri general la previsió relativa a “Instal·lar 
passos de vianants elevats a tots els carrers d’estar (locals) adjacents als centres”. Concretament, es 
detallaven 7 punts on instal·lar aquests passos elevats, dels quals set anys i mig després encara no se 
n’ha executat cap, malgrat que sí que hi ha hagut actuacions puntuals en d’altres.  
 
Per aquests motius, amb l’objectiu de millorar la mobilitat a la ciutat, disminuir la velocitat de circulació 
dels vehicles, afavorir la seguretat viària i promoure la sostenibilitat, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció de la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Es realitzarà en el termini de 4 mesos un estudi dels passos de vianants de la ciutat, aplicant 
les modificacions necessàries per augmentar la visibilitat allà on sigui necessari: ampliar de la vorera 
sobre part de la calçada a l’alçada del pas, interseccions amb orelles, pilones per evitar l’estacionament 
incontrolat, eliminació d’obstacles visuals, reubicació de places d’aparcament, destinar a motos i 
bicicletes els aparcaments propers a les cruïlles, etc.  
 
SEGON. D’acord en els resultats de l’estudi, es continuarà el repintat dels passos de vianants existents, 
utilitzant pintura antilliscant, mantenint-ne l’amplada i evitant introduir canvis d’ubicació que puguin 
afectar la visibilitat. 
 
TERCER. D’acord en els resultats de l’estudi i en el marc de la millora de l’enllumenat, s’introduirà la 
il·luminació específica per a passos de vianants, de manera que se’n garanteixi la visibilitat en hores 
nocturnes, especialment en les vies amb més volum circulatori. 
 
QUART. D’acord en els resultats de l’estudi, s’implantaran passos de vianants elevats en carrers on sigui 
prioritari pacificar el trànsit, en especial a prop de centres educatius i en les vies orientades al trànsit 
veïnal. En el cas de vies destinades al trànsit de pas, s’instal·laran lloms o bandes reductores de 
velocitat en els punts on es detectin casos habituals d’excés de velocitat. 
 
CINQUÈ. D’acord en els resultats de l’estudi, s’implantarà nova senyalització vertical d’avís al conductor 
en els passos de vianants que no en disposin, afegint la limitació de velocitat de 20 km/h en els carrers 
a l’entorn de centres escolars, i reforçant alhora amb senyalització horitzontal de perill. 
 
SISÈ. Es disminuirà la velocitat màxima a 30 Km/h als carrers veïnals, d’acord amb el Pla de mobilitat 
de 2009 començant per aquells on la Policia Municipal detecti que són utilitzats per alguns conductors 
com a vies alternatives a les ordinàries, amb major presència de vehicles que circulen amb excés de 
velocitat. En aquests casos, s’implantaran mesures de pacificació del trànsit, com ara el constrenyiment 
de la via, augment d’aparcaments canviant de línia a semibateria (inversa), elevació de calçada o l’ús 
d’elements urbans (per exemple, jardineres). 
 
SETÈ. Les mesures anteriors s’inclouran en un Pla de pacificació del trànsit per tal d’executar-les 
progressivament, començant pels entorns escolars, amb la col·laboració i acord de la direcció dels 
centres i de les AMPA.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a la presentació de la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: No ho he fet abans i voldria 
confirmar que el senyor secretari té el nou redactat que s’havia consensuat entre Convergència i Unió i 
Esquerra. Si?, el té?, d’acord, perfecte. Bé, ho dic perquè ha estat substituïda i no li he pogut comentar 
abans d’iniciar la sessió plenària. 
 



Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, senyor Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. 
 
Com en tots els municipis, tots nuclis urbans, a Tortosa ha de ser possible compatibilitzar els usos de 
les voreres i dels carrers per part dels vianants i dels vehicles.  
 
Normalment, aquesta convivència no genera problemes greus, però és evident que el vehicle continua 
mantenint una preeminència sovint excessiva i això comporta en problemes de mobilitat, problemes 
d’aparcament, seguretat viària, sorolls i també de sostenibilitat. 
 
Tortosa és una ciutat que per la seva mida, per la seva dimensió permetria més desplaçaments a peu, si 
bé aquests s’han de poder fer en un entorn segur i al mateix temps amable. Per aconseguir-ho és 
necessari que poséssim en pràctica mesures de pacificació del trànsit i de millora de la seguretat viària, 
en particular als passos de vianants, per suposat, serien estàndards ja utilitzats en moltes ciutats del 
nostre país. 
 
Ja el Pla de mobilitat de l’any 2009 preveia moltes mesures de pacificació del trànsit i de millora dels 
passos de vianants. En l’apartat de propostes establia que els passos de vianants elevats, juntament 
amb les cruïlles sobre-elevades, els coixins berlinesos, que són aquelles peces grans que es posen, i 
zones 30 conformen els elements de pacificació més potents cara a reduir la velocitat a la ciutat. Així 
mateix, se’n definia les característiques tècniques, la senyalització i la localització, proposant que 
s’implantessin a l’entorn dels col·legis, de les escoles i en els principals itineraris per a vianants.  
 
És en aquest sentit també, que en l’apartat de propostes del Pla de mobilitat que he anomenat relatiu a 
millores urbanístiques en zones escolars, al punt 4.4, s’incloïa com a criteri general la previsió relativa a 
instal·lar passos de vianants elevats a tots els carrers adjacents als centres. Concretament, es 
detallaven 7 punts on instal·lar aquests passos elevats, dels quals set anys i mig després encara no se 
n’ha executat cap, malgrat que sí que hi ha hagut actuacions puntuals, val a dir, en d’altres llocs.  
 
És per aquests motius, amb l’objectiu de millorar la mobilitat de la ciutat, disminuir la velocitat de 
circulació dels vehicles i afavorir la seguretat viària i promoure la sostenibilitat, que el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer, es realitzarà en el termini de 4 mesos un estudi dels passos de vianants de la ciutat, aplicant les 
modificacions necessàries per augmentar la visibilitat allà on sigui necessari: ampliar de la vorera sobre 
part de la calçada a l’alçada del pas, interseccions amb orelles, pilones per evitar l’estacionament 
incontrolat, eliminació d’obstacles visuals, reubicació de places d’aparcament destinant a motos i 
bicicletes els aparcaments propers a les cruïlles. 
 
Segon, d’acord amb els resultats d’aquest estudi, es continuarà el repintat dels passos de vianants 
existents, utilitzant pintura antilliscant, mantenint-ne l’amplada i evitant introduir canvis d’ubicació que 
puguin afectar la visibilitat. 
 
Tercer, també d’acord amb els resultats de l’estudi i en el marc de la millora de l’enllumenat, 
s’introduirà la il·luminació específica per a passos de vianants, de manera que se’n garanteixi la 
visibilitat en hores nocturnes, especialment en les vies amb més volum circulatori. 
 
Quart, d’acord en els resultats de l’estudi, s’implantaran passos de vianants elevats en carrers on sigui 
prioritari pacificar el trànsit, en especial a prop de centres educatius i en les vies orientades al trànsit 
veïnal. En el cas de vies destinades al trànsit de pas, s’instal·laran lloms o bandes reductores de 
velocitat en els punts on es detectin casos habituals d’excés de velocitat. 
 
I cinquè, d’acord amb els resultats de l’estudi, s’implantarà nova senyalització vertical d’avís al 
conductor en els passos de vianants que no en disposin, afegint la limitació de velocitat de 20 
quilòmetres per hora als carrers a l’entorn de centres escolars i reforçant, alhora, amb senyalització 
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horitzontal de perill. 
 
Sisè, es disminuirà la velocitat màxima a 30 quilòmetres per hora  en els carrers veïnals, d’acord amb el 
Pla de mobilitat de 2009 començant per aquells on la Policia Municipal detecti que són utilitzats per 
alguns conductors com a vies alternatives a les ordinàries, amb major presència de vehicles que 
circulen amb excés de velocitat. En aquests casos, s’implantaran mesures de pacificació del trànsit, 
com ara el constrenyiment de la via, augment d’aparcaments canviant de línia a semibateria, elevació 
de calçada o l’ús d’elements urbans, per exemple, jardineres. 
 
I setè, les mesures anteriors s’inclouran en un Pla de pacificació del trànsit per tal d’executar-les 
progressivament, començant pels entorns escolars amb la col·laboració i acord de la direcció dels 
centres i de les AMPE’s. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la veritat 
és que la moció ens agrada i trobem correctes, bé, totes les propostes que fan. 
 
La veritat també és que aquí el que caldria recordar és que la nova Llei de trànsit que va entrar en vigor 
l’any passat, el 2014, ja preveu la creació zones 20 i 30 a les ciutats per reduir, precisament, la 
velocitats dels vehicles. 
 
Com ja hem dit, estaríem d’acord amb els 7 punts de la moció, l’únic dubte que ens entra és el punt 
número 4 amb els passos de vianants elevats. No ens acaba d’agradar perquè, com ja ha passat a 
moltes ciutats de l’Estat, de vegades s’han col·locat aparells que no estan homologats i que destrossen 
pneumàtics i destrossen suspensions. 
 
Tot i així, en busca del màxim consens i del màxim acord possible votarem aquesta moció 
favorablement. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, senyor Monclús, 
nosaltres, en efecte, entenem que els usos de l’espai públic i la xarxa viària entre vehicles i vianants són 
i han de ser, en el seu cas, compatibles. I detectem també que en aquesta convivència el vehicle 
continua mantenint una preeminència, sovint excessiva. I és per això, és per això que creiem 
necessàries les mesures de pacificació del trànsit i les mesures de millora de la seguretat viària. Per 
tant també, en aquest punt estem d’acord. 
 
De totes les propostes que vostès fan jo vull destacar-ne tres. Una és l’estudi, que proposen fer-lo d’aquí 
quatre mesos o en quatre mesos, no?. Correcte, perquè és important saber, per exemple, passos zebra 
que són molt conflictius a aquesta ciutat, que són vertaderament problemàtics, no?, i altres aspectes. 
 
El segon punt que nosaltres volem destacar és el repintat dels passos de vianants existents i, en 
general, de totes les indicacions de trànsit horitzontals amb pintura antilliscant i de bona qualitat, que 
permeti que aquesta senyalització tingui una vida duradora. Avui en dia, i ho dic per això, hi ha una gran 
quantitat de carrers amb un deficient manteniment i senyalització de les esmentades indicacions viàries 
horitzontals. Creiem, per tant, que cal millorar això.  
 
I cal millorar també el tema, com vostè fica i com a tercer punt de les seves propostes destaco, que és 
el tema de la il·luminació. Cal il·luminar determinats passos zebra que no ho estan. 
 
I després, també estem d’acord amb tot el demés que vostè planteja. Cal, insisteixo, tot el que vostès 
expressen, com cal reconèixer també que l’Ajuntament de Tortosa fa un esforç per mantenir aquests 
apartats de la seva responsabilitat al dia, un esforç que creiem que no és del tot suficient, però bé, hi ha 
que reconèixer-lo també. 
 
Per tant, nosaltres, vegi per on, senyor Monclús, em pareix, no em pareix, ja li dic que en aquesta moció 



ens tindran al seu costat. En tot cas, no es faci il·lusions i que no serveixi de precedent. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, entenem que aquesta 
proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana intenta buscar solucions a un dels problemes de la 
nostra ciutat, que és la mobilitat, un dels problemes quotidians que afecten de manera diària a molts 
tortosins i tortosines. Entenem que és una moció que el que busca és intentar implementar mesures 
per pacificar el trànsit i per, d’aquesta manera, millorar la mobilitat, sobretot per als vianants, per a la 
gent que va a peu i, de fet vostès proposen tota una sèrie de mesures a partir d’aquests estudis que 
abans comentàvem. 
 
Per una banda, algunes mesures relacionades amb els passos de vianants, com per exemple millorar la 
seva visibilitat repintant-los, tots aquells que estan en un mal estat, millorant també la seva il·luminació, 
que en molts dels casos és ineficient, o també amb aquesta proposta de en alguns indrets sensibles fer 
aquests passos elevats. 
 
També vostès proposen millores en quant a la senyalització i també, com han explicat, la limitació de la 
velocitat en alguns espais sensibles, no?, amb un públic, com per exemple les zones escolars que, 
evidentment és més sensible al trànsit de vehicles. 
 
Per tant, el vostre grup municipal, entenent que és una proposta en positiu i que busca solucions al 
tema de la mobilitat, votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, vaig per endavant que votarem, com no podria ser d’una altra manera, la moció presentada 
per Esquerra Republicana de Catalunya. I ho farem perquè considerem que és una moció que segueix 
molt en la línia de moltes propostes presentades pels grups polítics respecte al manteniment de la 
ciutat, i que és una demanda reiterada en la Comissió d’Espai Públic el tema dels passos de vianants. 
 
Un manteniment que, al nostre entendre, el Govern municipal no dedica suficients esforços i això és 
evident. I mantenir la ciutat, també es mantenir segura la seva seguretat viària. I, com diu la moció, en 
pro de la pacificació de la xarxa viària. 
 
I si la informació que tinc no és incorrecta, aquest any, malauradament, han mort dues persones a 
Tortosa atropellades als passos de vianants a la nostra ciutat. I per aquesta raó entenc que encara amb 
més justificació aquesta moció. 
 
El que sobtava és que el Govern, i ara estic satisfet de que veig que donarà suport a la moció que 
presenta Esquerra Republicana, no hagi reaccionat encara a temps després d’aquests dos 
esdeveniments, malaurats esdeveniments. Perquè no sabem a què espera el Govern a que, quan 
passen aquestes coses, es pugui realment, i després de tantes vegades que es parla a la Comissió, es 
puguin realment prendre mesures per tal de millorar el passos de vianants de la nostra ciutat. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaré pel 
senyor Roig. Em sembla molt impresentable que parli d’aquestes dos morts quan vostè sap com van 
succeir, que no va ser per un tema dels passos de vianants, sinó que va ser un tema dels conductors 
dels vehicles, per tant, jo li demanaria que tingués una mica de respecte, al menys per les víctimes i 
pels familiars. 
 
Pel que fa a la moció presentada, i tal com ha exposat el portaveu d’Esquerra, hem arribat a un acord 
per transaccionar aquesta moció i, per tant, comptarà, evidentment, amb el nostre suport.  
 
Li agraïm que ens hagi acceptat les nostres propostes, perquè creiem que la moció amb aquestes noves 
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propostes incorporades és més adequada a la realitat de la nostra ciutat i és més efectiva. Perquè 
aquest Govern des del seu inici ha estat treballant i ho segueix fent per millorar del seguretat dels 
vianants i també per pacificar el trànsit. 
 
Només un incís, perquè ens parla de més de 7 anys des de que es va actuar o des de que es va 
presentar i jo li diré que el Pla es va presentar a finals del 2009 i es va presentar al 2010, per tant 
estem parlant de 4 anys i poc. I durant aquests 4 anys i poc s’han anat implantant les diferents mesures 
que estableix el propi Pla, perquè és l’objectiu d’aquest Govern. 
 
I, per tant, hem implantat a tot el municipi passos elevats per pacificar el trànsit, zones de prioritat 
invertida, hem reduït zones per reduir la velocitat i hem pintat i seguim repintant de forma periòdica el 
diferents passos de vianants i també hem implantat, com saben, una xarxa de carrils bici que any rera 
any va augmentant els seus quilòmetres a la nostra ciutat. I seguim actuant sempre d’acord amb aquest 
Pla de mobilitat del 2009 i també amb les propostes i informes que ens fa la pròpia Policia Local. 
 
Per tant, en aquest sentit, a diferents zones de la ciutat s’han instal·lat passos elevats allà on se 
circulava a més velocitat. I aquests passos elevats també voldria aquí expressar que han estat, són 
absolutament homologats i sempre compten amb l’informe de la Policia. 
 
I també els avanço que en el marc de la nova organització que hem efectuat al nucli antic del carrer 
Montcada i la plaça Montserrat, a partir d’ara s’establirà a la senyalització una limitació de 20 
quilòmetres per hora perquè creiem que cal donar més prioritat al vianant, com hem efectuat als 
diferents carrers del nucli antic. 
 
Per tant, compartim la moció i li agraïm de nou que hagi comptat amb les nostres propostes. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: En representació del grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya pensem que és d’agrair que tothom doni recolzament, tots els grups municipals, a aquesta 
moció perquè, en última instància, qui se’n sortirà beneficiat són els ciutadans, la ciutadania de Tortosa 
perquè serà més compatible el fet de viure i caminar per Tortosa i de poder anar amb algun vehicle. Per 
tant, torno a manifestar aquesta satisfacció. 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SOL·LICITAR LA REPARACIÓ, 
MANTENIMENT I IL·LUMINACIÓ DEL MONUMENT A LA BATALLA DE L'EBRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya: 
 
 
“ Sembla ser que cada vegada que s'apropen unes eleccions municipals, els grups municipals 
d'esquerres recuperen les seves crítiques al monument a la batalla de l’Ebre. Diversos mitjans de 
comunicació locals, comarcals i provincials han recollit aquestes crítiques durant les últimes setmanes. 
 
Sembla ser, i sense altres propostes urgents per a la ciutat, que la falta d'imaginació d'aquests grups 
municipals els fa recórrer una vegada i una altra al mateix tema. 
 
El grup municipal de PxC, sempre fidels a les nostres propostes electorals de l’any 2011, proposa la 
reparació, manteniment i il·luminació del monument sobre les bases següents: 



 
- El monument ja va ser despullat fa anys de qualsevol significació política i de qualsevol detall ideològic. 
PxC vol deixar ben clar que de cap manera vol modificar aquestes premisses i que el nostre interès ve 
donat per la importància històrica, cultural i turística d'un monument que està inclòs en el patrimoni 
arquitectònic de Catalunya. 
 
- El monument va ser projectat i construït per uns dels grans escultors de l’època, el català Lluís Maria 
Saumells. El monument ja tenia una primera maqueta l’any 1962, va ser acabat l’any 1964 i inaugurat 
l’any 1966. 
 
- El monument, un record a una època molt convulsa, i que una vegada eliminada qualsevol referència 
ideològica, ha de ser reparat, mantingut i il·luminat per recordar precisament els errors del passat. Uns 
errors que mai es poden repetir. Uns errors que un poble mai ha d'oblidar i una historia que per la seva 
gravetat mai ha de ser esborrada. 
 
- El monument, segons diverses fonts consultades, és el més fotografiat de tota la història de la ciutat. 
Tortosa no pot prescindir del seu patrimoni històric i encara menys en una situació econòmica com 
l’actual, en que tot el patrimoni ha de ser un atractiu per a un turisme de qualitat, com moltes vegades 
s'ha defensat pels grups municipals aquí representats. 
 
- És ridícul i totalment fora de lloc pensar que s'ha d'eliminar o destruir la historia de la ciutat. 
L’eliminació d'aquest monument per suposats motius polítics, suposaria eliminar pels mateixos i 
absurds motius, el Parador Nacional, l’institut J. Bau, les cases barates, pantans, carreteres, i 
moltíssims habitatges de Tortosa construïts pel règim anterior en qualitat de protecció oficial i que van 
suposar el primer habitatge en propietat de moltes famílies. 
 
Per tot els motius exposats, el grup municipal de PxC proposa l’adopció dels següents acords: 
 
1 - L’Ajuntament de Tortosa es compromet a encarregar un estudi per reparar, mantenir i il·luminar el 
monument a la Batalla de l’Ebre, dedicant una partida econòmica a aquest efecte com més aviat millor. 
Així mateix, aquest estudi ha de tenir en compte una reparació de qualitat i l’ús de pintures i sistemes 
d’il·luminació d'última generació, de gran rendiment i de molt baix consum. 
 
2 - L’Ajuntament de Tortosa obrirà un compte corrent en qualsevol de les entitats financeres que operen 
a la ciutat perquè qualsevol ciutadà pugui fer les donacions que consideri oportunes per facilitar el 
manteniment i la il·luminació del monument. 
 
3 - L’Ajuntament de Tortosa farà arribar a la premsa les dades d'aquest compte corrent i farà la 
publicitat necessària perquè els ciutadans coneguin aquesta iniciativa. 
 
4 - Aquesta reparació ha d'incloure unes plaques, en les dues ribes del riu i a l’altura del  monument, on 
es faci constar la següent inscripció: "Monument a la batalla de l’Ebre. Any 1966. El nom de l’escultor". 
Sense cap mena de referència política. 
 
5 – L’Ajuntament de Tortosa comunicarà els presents acords, via telemàtica, a les associacions 
empresarials de la ciutat perquè es tinguin en compte de cara a qualsevol iniciativa turística.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, senyor Jordi Pere Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, cada 
vegada passa el mateix, quan ens trobem prop d’unes eleccions municipals tots els grups polítics de 
l’esquerra recuperen la cantarella de la crítica al monument a la Batalla de l’Ebre. 
 
Aquestes últimes setmanes ho hem pogut llegir als mitjans de comunicació locals, comarcals i, fins i tot, 
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provincials. Bé, sembla ser que, a falta d’altres propostes amb més imaginació, cal recórrer una vegada 
i una altra al mateix tema. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya volem recordar que una de les nostres propostes 
electorals a les municipals de l’any 2011 va ser precisament aquesta: reparar, mantenir i il·luminar el 
monument sobre les següents bases, que vull que quedin molt clares: 
 
El monument ja va ser despullat fa anys de qualsevol significació política i de qualsevol detall ideològic. 
Des de Plataforma per Catalunya volem deixar ben clar que de cap manera volem modificar aquestes 
premisses i que el nostre interès ve donat per la importància històrica, cultural i turística d'un 
monument que està inclòs al patrimoni arquitectònic de Catalunya. 
 
El monument va ser projectat i construït per uns dels grans escultors de l’època, el català Lluís Maria 
Saumells. El monument ja tenia una primera maqueta l’any 62, va ser acabat l’any 64 i inaugurat l’any 
66. 
 
El monument a la Batalla de l’Ebre és un record a una època molt convulsa i que, una vegada eliminada 
qualsevol referència política o ideològica, ha de ser reparat, mantingut i il·luminat per recordar 
precisament els errors del passat. Uns errors que mai més es poden repetir. Uns errors que un poble 
mai ha d'oblidar. I una història que, per la seva gravetat, mai ha de ser esborrada. 
 
El monument, segons diverses fonts que hem pogut consultar, és el més fotografiat de tota la història de 
la ciutat. Tortosa no pot prescindir del seu patrimoni històric i encara menys en una situació econòmica 
com l’actual, en que tot el patrimoni ha de ser un atractiu més per a un turisme de qualitat, com aquí 
s’ha defensat moltes vegades per tots els grups municipals. 
 
També vull deixar clar que és absolutament ridícul i totalment fora de lloc pensar que s'ha d'eliminar o 
destruir la historia de la ciutat. Si eliminem aquest monument per suposats motius polítics, també 
caldria eliminar pels mateixos i absurds motius el Parador Nacional, l’Institut Joaquim Bau, les cases 
barates, pantans, carreteres, i moltíssims habitatges de Tortosa construïts pel règim anterior en qualitat 
de protecció oficial i que van suposar el primer habitatge en propietat de moltes famílies de la ciutat. 
 
Per tot el que aquí hem exposat, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer, l’Ajuntament de Tortosa es compromet a encarregar un estudi per reparar, mantenir i il·luminar 
el monument a la Batalla de l’Ebre, dedicant una partida econòmica a aquest efecte com més aviat 
millor. Així mateix, aquest estudi ha de tenir en compte una reparació de qualitat i l’ús de pintures i 
sistemes d’il·luminació d'última generació, de gran rendiment i de molt baix consum. 
 
Segon, l’Ajuntament de Tortosa obrirà un compte corrent en qualsevol de les entitats financeres que 
operen a la ciutat perquè qualsevol ciutadà pugui fer les donacions que consideri oportunes per facilitar 
el manteniment i la il·luminació del monument. 
 
Tercer, l’Ajuntament de Tortosa farà arribar a la premsa les dades d'aquest compte corrent i farà la 
publicitat necessària per què els ciutadans coneguin aquesta iniciativa. 
 
Quart, aquesta reparació ha d'incloure unes plaques, a les dos voreres del riu i aproximadament a 
l’altura del  monument, on es faci constar la següent inscripció: "Monument a la Batalla de l’Ebre. Any 
1966” i el nom de l’escultor, sense cap mena de referència política o ideològica. 
 
I cinquè i últim, l’Ajuntament de Tortosa comunicarà els presents acords via telemàtica a les 
associacions empresarials de la ciutat per què es tinguin en compte de cara a qualsevol possible 
iniciativa turística. Moltes gràcies. 



 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren l paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, senyor 
Casanova, nosaltres estem d’acord amb la moció, és a dir, en que es repari, es mantingui i s’il·lumini el 
monument amb materials i procediments de qualitat que li donin la importància que li ha estat negada 
durant anys, al seu valor històric, al seu valor cultural i al seu valor turístic, reparant d’aquesta forma 
una errada permanent i evident. 
 
Estem d’acord, i ampliaré la motivació, perquè Tortosa té, amb el monument a la Batalla de l’Ebre, 
agradi o no a qui sigui, una obra d’indubtable importància tant històrica, tant cultural com turística. I 
amplio aquests conceptes: 
 
Importància històrica ja que, un cop eliminades totes les referència polítiques i ideològiques, esdevé un 
monument al que mai deu d’arribar un poble i, per extensió, la persona humana, a una guerra. Una 
guerra fratricida a més, amb centenars de milers de morts, de mutilats i d’exiliats, famílies 
destrossades, patrimonis perduts, un duríssim exili i una duríssima postguerra per als ciutadans i 
ciutadanes tant d’un bàndol com de l’altre. 
 
Mentre molts, no dic tots, molts dels alts dirigents d’ambdós bàndols vivien uns una bona postguerra i 
altres un bon exili. La ciutadania no té que pagar sempre les errades importantíssimes que fan alguns 
dels seus dirigents. 
 
I, evidentment, també s’ha de considerar com un homenatge als morts, a tots els morts, a tots els morts 
en aquell terrible combat que va ser la Batalla de l’Ebre, però no avui eliminats els signes com una 
mostra d’un règim polític i ideològic. 
 
S’ha de considerar com un monument a la pau. S’ha de considerar com un monument a la pau i així ho 
hem d’entendre totes les tortosines i tots els tortosins d’una vegada per totes. En aquest sentit, cal 
recordar que no entra dintre de la Llei de memòria històrica aquest monument. Sí que entra en el 
Memorial democràtic de la Generalitat de Catalunya, però si vostès entren i llegeixen aquest Memorial 
en l’apartat del monument, quan aquest monument tenia totes les senyes d’identitat de la ideologia 
anterior a la democràcia. Ara, avui en dia tots hem passat per allí i ja no n’hi queda ni una. 
 
La importància cultural del monument esdevé del seu indubtable valor artístic. Com s’ha dit fa un 
moment, és un monument pensat, dissenyat i executat per Lluís Saumells, un dels artistes, escultor a 
més, més importants que hem tingut a les nostres comarques, en aquest cas concret, tarragonines. 
 
A l’abril del 2007, a finals del passat mandat, és quan el POUM de la ciutat de Tortosa el protegeix 
catalogant-lo, per cert, aquesta aprovació i catalogació va ser, entre altres, amb els vots favorables 
d’Iniciativa. 
 
Aquest POUM obliga, a més, al seu manteniment, que fins ara no s’està fent. Però és que a més, aquest 
POUM fou aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat, matiso, el Govern tripartit de la 
Generalitat, és a dir, també estaven el PSC, estava Esquerra i estava Iniciativa, promotora d’aquesta 
següent moció sobre el monument que parlarem després. 
 
Per tant, el monument, a més de tot el dit, esdevé un bé integrant del patrimoni cultural català. Perquè 
en el moment en que es va aprovar a la Generalitat o es va aprovar a l’Ajuntament de Tortosa ningú 
d’Iniciativa, ni el PSC, ni Esquerra van dir res?  
 
Per tant, devem a aquest monument no sols el seu valor de catalogació, sinó també el seu 
manteniment. 
 
I per últim, la importància turística és evident. Recordem que va ser inaugurat al 1966 i porta entre 
nosaltres, definint el nostre paisatge urbà, definint el paisatge urbà d’una part important de Tortosa 
més de 49 anys i, agradi o no, ja ha entrat a formar part del paisatge i de la fisonomia de la ciutat 
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convertint-se, de fet, en una de les icones més importants que té Tortosa i això, com s’expressa a la 
moció, es constata perquè és un dels monuments més fotografiats que tenim a Tortosa. 
 
Per totes aquestes consideracions, nosaltres donarem i ens posicionarem a favor de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Hi ha alguna intervenció més? Sí?, hi ha alguna intervenció 
més? Si la hi ha, només una matisació, no l’he volgut interrompre tampoc al senyor Dalmau, però en 
Junta de Portaveus hem dit que hi havia dos mocions i que, per tant, discutíem una moció per un cantó i 
l’altra moció per l’altre. Per tant, ho dic per si hi ha més rèpliques i contrarèpliques, els demanaria que 
se cenyissin a aquesta moció  i després si hem de discutir la d’Iniciativa ja la discutirem, perquè hem dit 
de fer-ho per separat perquè eren dos coses diferents. 
 
Per tant, té la paraula el senyor Jordan però també li dic en caràcter previ al senyor Jordan, ja discutirem 
la seva. I si volen discutir-les totes a la vegada, jo ja els hi dic que estic a la seva disposició. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, només precisament 
és per expressar que no donarem suport a aquesta moció perquè no estem en absolut d’acord amb 
moltíssimes de les coses que es diuen i que ara precisament no entrarem en el debat perquè el nostre 
grup municipal n’ha presentat una altra al respecte i allà serà on exposarem la nostra opinió al 
respecte. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, només per 
agrair al senyor Dalmau el seu suport i perquè, en fi, ha fet, ha complimentat la moció d’una manera 
molt ben fet i molt detallada. 
 
En quant al senyor Jordan, evidentment, jo també ja li contestaré després. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
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 divuit 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (11), PSC (3), 
ERC (2) i I-ET-E (2). 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA RELATIVA A L'ADOPCIÓ 
DE MESURES DE TRANSPARÈNCIA PER TAL DE DONAR COMPTES AL PLE I A LA CIUTADANIA DE TORTOSA 
DE L'ACTIVITAT DE L'ALCALDE I DE TOTS I CADASCUN DELS REGIDORS DEL PLENARI. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que en els últims temps estem assistint a l’exigència cada vegada més gran per part de la 
ciutadania al voltant de tenir un accés íntegre i de manera fàcil a la informació pública que generen les 
administracions quant a la seva composició i la seva activitat. 
 
Atès que des del Partit dels Socialistes de Catalunya entenem que és aquesta exigència no és més que 
un dret dels ciutadans i ciutadanes, donada la seva condició de contribuents; per tal de conèixer la 
gestió de d'aquells i aquelles que gestionen l’activitat  
pública. 



 
Atès que des del PSC entenem que és una obligació per part dels gestors d’allò públic, escollits pels 
propis ciutadans, sobre els quals han delegat de manera temporal la presa de decisions en determinats 
aspectes, però obligats a rendir comptes. 
 
Atès que aquest dret s'ha convertit en exigència, per la successió de casos que apareixen en els mitjans 
de comunicació sobre la falta de responsabilitat política dels càrrecs electes. 
 
Atès que dels del PSC considerem que els que ens dediquem al servei de la política som els primers que 
hem de contribuir a restablir la confiança perduda per molts ciutadans en els seus representants i en el 
sistema democràtic. 
 
Atès que la transparència és un dels principals pilars per tal de reconstruir la confiança ciutadana en el 
sistema democràtic. 
 
Atès que al nostre parer, la resolució d'aquest tipus de conflictes és fonamental perquè els veïns i les 
veïnes tornin a atorgar credibilitat plena a la tasca política d'aquells que ens comprometem amb ella. 
 
Atès que considerem que la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern 
han de ser els eixos fonamentals de tota acció política i només quan l’acció dels responsables públics 
es sotmet a escrutini podem parlar d'una societat crítica, exigent i participativa. 
 
Atès que dels del PSC de Tortosa considerem que una de les mesures de transparència hauria de ser 
que tots els representats públics municipals informessin sobre la seva activitat política diària. 
 
Atès que amb aquesta mesura de transparència s'aconseguiria frenar la desafecció vers la política al 
ser els ciutadans coneixedors de forma clara i transparent la tasca diària de cadascun dels seus 
representants, començant per l’alcalde, però que hauria d'incloure a tots els representats de tots els 
partits polítics. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord:  
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer. L’alcalde de Tortosa donarà compte a aquest Ple de les la seva agenda institucional, així corn de 
les reunions institucionals mantingudes des del Ple anterior. 
 
Segon. L’Ajuntament de Tortosa publicarà les agendes institucionals diàries de l’alcalde i de la resta de 
regidors de Govern i de l’oposició així com dels gerents i màxims responsables de societats municipals i 
empreses públiques. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Tortosa publicarà també l’activitat institucional de tots i cadascun dels regidors 
on es detallin les seves iniciatives com mocions, propostes o preguntes en el Ple així com les seves 
propostes preguntes i plecs a les comissions informatives de treball, a la Junta de Portaveus o empreses 
públiques i societats municipals. 
 
Quart. Totes aquestes publicacions hauran d'estar clarament identificades al portal informàtic 
municipal. Per a això, s’establirà un apartat visible en la pàgina principal d'inici de fàcil accés pels 
ciutadans, que contindrà relacionat de manera ordenada cadascuna de les publicacions anteriorment 
exposades, de forma que tots els veïns i les veïnes puguin fer-ne seguiment.  “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, és indubtable que 
en els últims temps els ciutadans i ciutadanes exigeixen una major transparència a aquells que tenim 
càrrecs públics.  
 
I aquesta exigència, no només fa referència a les retribucions o al control dels viatges amb càrrec a 
l’erari públic sinó, en conjunt, el que es demanda és tenir un accés íntegre i senzill a tota la informació 
pública. 
 
Tots aquells que ens dediquem a la política, i especialment aquells que no ho fem de forma 
professional, estem d’acord en això, estic segur. Però també tots estarem d’acord que, malgrat algunes 
iniciatives, la transparència dels polítics segueix sent bastant escassa. 
 
Creiem que és necessari que els ciutadans coneguin de primera mà que és allò que estan fent 
diàriament els seus representants municipals. Que es coneguin les seves assistències concretes a 
comissions, plens i, en definitiva, a tota la seva activitat d’atenció al públic.  
 
Creiem que és interessant que la gent conegui on són cada dia els seus representants, quants viatges 
fan i a quines sessions de treball assisteixen, i a quantes i quines persones atenen en la seva tasca 
diària. Entenem que aquesta exigència és un dret dels ciutadans i ciutadanes, que tots tenim el dret de 
conèixer que fan aquells i aquelles que ens representen.  
 
Però alhora, també és una obligació. Una obligació d’aquells que hem estat escollits pels ciutadans, que 
hem de rendir comptes i ho hem de fer de forma constant.  
 
No podem oblidar que la manca de responsabilitat d’alguns càrrecs electes ha portat una ombra de 
desconfiança cap a tots aquells que hem escollit el servei públic per la política, i tenim l’obligació de 
auto reivindicar-ho.  
 
I, si aquells que ens dediquem a la política, incloent a aquells que ho fan a nivell municipal, no som els 
primers en contribuir a restablir la confiança perduda de molts ciutadans i ciutadanes, la nostra 
democràcia trontolla.  
 
La transparència és un dels seus pilars. Per això proposem que tots els representats públics municipals, 
que formem aquest plenari, informem sobre la nostra activitat pública diària. Que de forma clara i 
transparent, tots i cadascun dels regidors que formem part de l’Ajuntament, informem als ciutadans de 
la nostra tasca. Govern i oposició. Des de l’alcalde fins a l’últim regidor.  
 
La nostra proposta es concreta de la següent forma: L’alcalde haurà de donar compte a aquest plenari 
de la seva agenda institucional diària, així com de les reunions institucionals mantingudes des del Ple 
anterior. 
 
Però, com és evident, no tot acaba aquí. Així, també proposem que l'Ajuntament publiqui les agendes 
institucionals diàries de tots els regidors, així com dels gerents de societats municipals. Aquestes 
publicacions haurien de ser visibles a la pàgina web de l’Ajuntament de forma que qui volgués pogués 
fer un seguiment de la seva activitat. 
 
Alhora, també proposem publicar l’activitat institucional de tots els regidors i regidores. Una informació 
que permetés veure les seves iniciatives com, per exemple, les mocions, propostes, preguntes 
presentades al Ple, així com les seves propostes o preguntes o precs a les comissions informatives de 
treball, a la Junta de Portaveus o a empreses públiques.  
 
Igualment proposem publicar el sentit del vot de cada regidor a totes i cadascuna de les mocions 
presentades en aquest plenari.  



 
Parlem de transparència. Parlem de democràcia. Parlem de models, d’una altra forma de fer política. 
Alternatives existeixen, només fa falta voluntat, entenem nosaltres, per posar-les en marxa. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, un cop 
més, i avui ja és la segona vegada, ens trobem davant d’una moció del grup socialista que no és res 
més que electoralisme barato i jugar de cara a la galeria. 
 
No entenem que tot això que ara demanen no ho fessin durant les dos legislatures que vostès van estar 
al Govern municipal. Tot aquest tipus de mocions, a quatre mesos d’unes eleccions municipals, no són 
altra cosa que prendre el pèl als ciutadans i fer-nos perdre el temps a tots. 
 
Per altra banda, també moltes de les coses que demana la moció ja es poden trobar des de fa molt 
temps a la web municipal com, per exemple, les actes de tots els plens, les mocions presentades per 
cada grup, el sentit del vot, els precs i preguntes efectuats i altres moltes coses que no sé si és que el 
senyor Roig no acostuma a mirar la web de l’Ajuntament, però jo sí que l’acostumo a mirar, i tot això que 
demana ja surt. 
 
Tampoc entenem, i aquí sí que vull fer un petit aclariment, jo entendria que aquesta moció que presenta 
el senyor Roig, entendria si fos dirigida al senyor alcalde i als regidors que tinguessin dedicació 
exclusiva, però clar, en el cas de Tortosa, dedicació exclusiva només tenim un regidor dels vint-i-un, per 
tant, no li veig cap sentit, la veritat. 
 
Tampoc no li acabo de veure, no acabo de veure la importància que pugui tenir de cara als ciutadans la 
vida diària d’uns regidors, doncs, que tenen la seva feina, que tenen les seves obligacions familiars i 
personals. 
 
Tampoc acabo d’entendre la necessitat de que si un regidor d’aquest Ajuntament es reuneix amb una 
entitat o amb un grup de veïns, això s’hagi de fer públic. Tampoc no li veig. 
 
I ja per acabar, jo, al menys el comentari que aquests dies he pogut sentir quan he comentat la moció 
amb amics i companys, miri, senyor Roig, la realitat és que a la gran majoria dels ciutadans no els 
interessa gens ni mica la vida i miracles diàries dels regidors i, per tant, aquesta moció, com que, ja li he 
dit abans, només és un truc electoralista, li votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, a 
nosaltres ens pareix molt bé. I ens pareix molt bé aquesta sobtada preocupació que té vostè, senyor 
Roig, per la transparència a l’estil, i permeti-m’ho senyor Roig, de l’anunci televisiu de “Don Limpio”. 
Pareix que, segons es desprèn de la moció, vostè vol que tots anéssim amb el cotó a la mà, fent la 
famosa prova de la neteja. Em pareix molt bé si no fos perquè estan les eleccions municipals a 3 mesos 
vista. 
 
Vostès fan aquesta moció quan la fan, és a dir, com repeteixo, a 3 mesos vista de les eleccions 
municipals. Però si miren cap enrera, no molt, fa un mes, al mes de desembre de l’any passat, que va 
ser quan el Partit Popular va aprovar la Llei de transparència i accés a la informació, la primera llei en 
aquest tema de la democràcia, des de l’any 78.  
 
És més, segur que vostè coneix el portal web de la transparència, creat també al desembre passat pel 
Govern de l’Estat, que garanteix, entre altres moltes coses, l’accés de la ciutadania a més de 530.000 
dades, per exemple contractes, subvencions. I, per una altra banda, entre altres molts aspectes, a 
30.000 informacions individuals de sous, currículums, etc. 
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Llei de transparència i portal web de transparència que, com vostè sap molt bé, encara que no ho vulgui 
demostrar, són dos mesures de regeneració implantades i instrumentalitzades pel Govern de l’Estat 
com una necessitat democràcia peremptòria donada la situació que cada dia estem veient als periòdics 
i veiem a les televisions dins el món de la vida política. 
 
La moció se centra bàsicament en que la ciutadania ha de conèixer l’activitat institucional. L’activitat 
institucional dels membres polítics de l’Ajuntament, bé, d’acord, no veiem cap però, però –permeti’m la 
redundància– li vull recordar que la transparència va molt més enllà de la feina institucional feta, molt 
més enllà de la feina institucional que fem cada dia, cada mes, cada any durant els 4 que dura la 
legislatura. 
 
La transparència és una eina de lluita contra la corrupció, que li recordo és el primer motiu de 
preocupació de la ciutadania de Catalunya i també, per extensió, de l’Estat. 
 
És una eina, la transparència, de lluita contra la corrupció. Per damunt de tot, cal recordar, està el deure 
de ser exemplars, i si no se és exemplar, les institucions no funcionaran. I la ciutadania, com vostè diu a 
la moció, ens deixarà de banda i no creuà en la classe política, per molt que, malgrat tot, s’expliqui i es 
“publiciti” l’activitat institucional de cadascun dels membres polítics de l’Ajuntament, en aquest cas de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
L’oportunisme polític que veiem en la moció, ho he dit abans, a tres mesos d’eleccions i enmig d’un 
maremàgnum de casos de corrupció o de presumpta corrupció, ens invitava a votar en contra. No 
obstant, com la idea de fons, la transparència en agrada, sense cap tipus de matis, i el Govern de l’Estat 
li ha donat via legal a través de la Llei esmentada i del portal web també esmentat, li votarem la moció 
que sí. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal entenem que millorar i progressar en la transparència sempre és positiu i que sempre, en 
aquest sentit, millora la democràcia, en aquest cas també en l’àmbit local, en l’àmbit de la nostra ciutat. 
 
I, independentment de que hi hagin eleccions d’aquí a 4 mesos, perquè pel que sembla ja no es podran 
fer més aportacions ni plens –jo, senyor alcalde, ja casi que l’invitaria a que no convoqui cap Ple més 
d’aquí a les eleccions– jo, independentment de que hi ha eleccions d’aquí a 5 mesos, penso que és una 
mesura en positiu. 
 
Tot i això, també volem reconèixer que, per part del Govern municipal, ja s’han fet alguns passos en 
aquest sentit, en quant a la transparència i, precisament, alguna de les coses que es reclamen ja es 
poden trobar, com és el sentit del vot dels diferents regidors en els plens, perquè es poden veure les 
actes que allà estan penjades. Però sí que compartim la idea de que cal anar més enllà i millorar, per 
tant, aquesta transparència.  
 
I que també és positiu que es publiqui l’agenda, no només de l’alcalde, sinó de tots els regidors, tant del 
Govern com de l’oposició. I, evidentment, senyor Casanova, no l’agenda personal sinó l’agenda 
institucional com a regidor, amb qui es reuneix, amb quines associacions, amb quins col·lectius, amb 
quines entitats. 
 
Per tant, entenent el per què d’aquesta moció, votarem favorablement des del nostre grup municipal. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. En tot cas, un aclariment. No 
és que no sigui atractiva la seva idea de no convocar cap Ple fins a les eleccions, de veritat que em 
motiva però, en tot cas, tenim un règim ordinari aprovat i en aquest règim ordinari diu que cada mes hi 
haurà una sessió ordinària. 
  
La hi haurà i ja els hi pronostico jo que algunes d’extraordinàries, com sol ser habitual, també n’hi 



haurà. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, la transparència sempre és bona, no?, i per tant el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya votarà a favor d’aquesta moció que presenta el Partit Socialista 
de Catalunya. 
 
De totes maneres, no sabem com pot ser de diable a la pràctica pública, amb tot el nivell de detall, totes 
les agendes i l’activitat de tanta gent que demanen. Suposo que això s’hauria de treballar i acotar una 
mica més. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, i ara el 
senyor Roig ens presenta una moció al Ple per tal que aprovem que demanéssim a l’alcalde i als 
regidors que publiquéssim cada dia l’agenda respectiva. Jo crec que ja no caldria continuar només dient 
això perquè ara se m’enfadarà de nou, però li torno a dir que ens presenta coses absolutament 
absurdes i, en aquest cas, un pèl surrealistes. 
 
L’alcalde, a diferència del que succeïa anteriorment, informa de tot allò que es pot informar via web, via 
xarxes socials, però no pot informa de tot, com és lògic i tothom hauria d’entendre menys el senyor Roig 
i algú més. 
 
Jo mateixa i els regidors de l’equip de Govern també ho fem en aquells casos que es pot fer i, a més a 
més, som un dels municipis més transparents del país. I prova d’això és que l’Ajuntament de Tortosa ha 
estat reconegut, un any més, pel “Segell  Infoparticipa” a la qualitat i la transparència de la comunicació 
pública local, una certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la Universitat Autònoma de Bellaterra, amb l’objectiu de reconèixer les bones pràctiques de 
l’Ajuntament, dels ajuntaments del país.  
 
I, en aquest cas, aquestes bones pràctiques que condueixen a l’obtenció del “Segell Inforparticipa” es 
defineixen en 41 indicadors bàsics que la Universitat utilitza per avaluar la informació que es donen als 
webs dels ajuntaments i que es donen per propi ajuntament. I, en aquest cas, Tortosa superem el 90% 
de l’acompliment dels indicadors exigibles. I, a més a més, també estem adherits al catàleg de bones 
pràctiques de la comunicació local. 
 
Per tant, “algo” devem fer bé pel que fa a la transparència i pel fet de que som un dels municipis que 
tenim més puntuació de tot el país. 
 
A més a més, ha intentat o ho fa veure que estem amagant coses i només cal, alguns ja li han recordat, 
però és que no amaguem res. Si entra al web trobarà les retribucions dels regidors, si entra al web 
trobarà totes les actes, totes les intervencions, trobarà el sentit del vot dels regidors, les preguntes, per 
tant, no vulgui fer entendre que no està publicat perquè això està publicat i es troba. 
 
Si vol saber els viatges, doncs, li podem explicar, però no crec que tingui massa contingut perquè no n’hi 
ha. I si vol, recordarem els viatges que feia el Partit Socialista quan governava, perquè jo recordo alguna 
expedició bastant lluny i de moltíssima gent, no només d’una persona, de bastanta gent de diferents 
grups polítics que estan avui aquí representants. Per tant, en tot cas, si vol farem també una memòria 
del que era els viatges que es feien en aquell moment. 
 
Reitero que el que fem és que som absolutament transparents amb el que hi ha i informem de tot allò 
que podem informar. 
 
Perquè ara vostè ens està demanant que informéssim de totes les reunions que fem al dia, tant 
l’alcalde com els regidors, i amb això jo li voldria dir que no té per què saber tothom, perquè segurament 
la gent no vol que això se sàpiga, quan una associació, una entitat, una persona es reuneix amb 
l’alcalde o amb algun regidor. Entenem que això no ha de ser així, la gent té el dret a poder-se reunir 
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sense que l’altra gent sàpiga que es reuneix o per què es reuneix i, en tot cas, s’hauria de demanar a 
aquestes persones el seu consentiment, cosa que fa absolutament inviable poder explicar diàriament, 
com ens està demanat, l’agenda institucional dels regidors. 
 
En tot cas, vostè té un apartat al web del nostre Ajuntament on pot penjar el que vulgui, per tant jo li 
prego i li demano que si vostè ho creu tan interessant i creu que això pot ser una aportació molt 
important a la nostra ciutat i farà que la nostra ciutat avanci més, que publiqui i presenti l’agenda que 
té vostè diàriament, i a partir d’aquí suposo que veurà tothom que és una cosa tan important i que ens 
anirà tan bé a la ciutat, que potser la resta de regidors l’imitaran i també faran el mateix en aquell 
apartat, que jo, pel que sé, vostè tampoc penja en aquell apartat que té a disposició dels ciutadans. 
 
Per tant, entendrà que després de tot el que li he dit, considerarà que és del tot il·lògic que nosaltres 
poguéssim aprovar una moció que ens està demanant el que ens està demanant.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, gràcies senyor alcalde. 
 
Sembla que la frase d’avui és “oportunisme polític”. Clar, senyor Dalmau, resulta que nosaltres, i estan 
penjades al web de l’Ajuntament, hem presentat 95 mocions en aquest mandat, i moltes en aquesta 
línia de la que presentem aquí. Si això és oportunisme polític, i estic parlant des del juny, crec, juliol del 
2011, entengui’m. 
 
Ara bé, vostè intenti buscar aquestes 95 mocions on estan penjades, intenti veure quines són, perquè 
no les trobarà. Perquè això que diu la senyora Roigé d’aquest guardó o d’aquest reconeixement, el 
Síndic de Greuges ja els hi va dir a l’Ajuntament de Tortosa en el seu moment que fessin el favor de, 
aquells apartats de l’oposició, fer-los més localitzables. I no estan tan fàcilment localitzables. Vostè 
intenti buscar-ho i no sé si ho trobarà, eh, perquè n’hi ha un fart.  
 
En aquest sentit, en aquest sentit senyora Roigé, a veure, vostè ho ha plantejat sempre com una 
confrontació. Jo entenc que, val que en política hi ha el que diem la sana confrontació del debat polític, 
però, en serio li torno a dir, jo no he dit que vostè hagi fet res malament. És que no ho he dit, ni ho he 
insinuat. És que no he volgut ni insinuar-ho. I sempre anem al mateix, no?, sempre anem al mateix. 
Anem a dir: i vostè més, i tu més, i tu més, i tu més. Vol dir que d’aquesta cançoneta no n’està tothom 
molt cansat ja?  
 
Perquè clar, a veure, si vol repassem, també podem parlar, no?, vull dir, també podem parlar, és que no 
en tinc cap de problema. Però estem per parlar d’ara i per parlar del futur, no?, i per tant parlem. En 
aquest sentit, és quan jo dic que, bé, quin mal hi ha en que els nostres ciutadans puguin tenir un 
seguiment més diari de la feina que fem tots els regidors i l’alcalde? No li veig cap mal. 
 
Vostès creuen que no és oportú, vostès han votat en contra i, una vegada més, el seu vot, evidentment 
de qualitat, podem dir així, en quant a quantitat de 12 regidors, ha fet que la moció no prosperi, doncs 
bé. 
 
Continuo pensant que era una bona proposta i en absolut electoralista. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Una vegada més, senyor Roig, he d’intervenir per aclarir. Si 
vostè diu una falsedat, doncs, diu una falsedat.  
 
Diu: no es poden trobar les mocions o li costarà molt trobar les mocions. Plens, primer clic; segon clic: 
l’acta del Ple. Dos clics, dos clics. Estan publicades totes les intervencions literals al Ple, totes. Això no 
havia passat mai, això no havia passat mai. És més, aquest Ple s’està retransmetent per Radio Tortosa, 
tampoc no havia passat mai. És més, ho estan retransmetent les televisions locals. Mai he intentat 
prohibir, a diferència d’altres, que es transmetés un Ple, mai. I, per tant, no digui falsedats. És fals el 
que ha dit vostè. 



 
Totes les actes, a instàncies d’aquest alcalde, no ho havia demanat ningú, aquest alcalde va penjar 
totes les actes dels plens a la web. I estan penjades i tothom pot traure una còpia de totes les mocions, 
de totes les intervencions en totes les mocions, de totes les intervencions en tots els plens, de totes les 
preguntes de tots els plecs des de l’any 2007. I hi estan. I això ho ha fet aquest Govern i ho ha fet 
aquest alcalde.  
 
Per tant, no digui que és difícil trobar això a la pàgina web. I el Síndic d’això ni n’ha parlat, ni n’ha parlat. 
I tenim els reconeixements que tenim. Ja sé que els hi dol i els hi sap mal i quan ens els donen surten i 
diuen “no, perquè això no pot ser, perquè...”, bé, ja ho sabem que li sap mal. A un sempre li sap mal que 
vingui un altre i faci el que ell no ha fet, és veritat, això és humà, entén?, és humà. Ara, no digui al 
senyor Dalmau que li és difícil de trobar, perquè les actes estan penjades amb les intervencions literals. 
Si no ho sap trobar ja l’ajudarem, però això és molt fàcil: Ajuntament de Tortosa, sessions plenàries i 
l’acta del dia, i la té allí penjada. I tot el que vostè diu està allí reproduït. També li aconsello, li recomano 
que, de quant en quant, s’ho vagi rellegint. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo, senyor alcalde, senyores i senyors, sols un incís, no?, 
perquè jo anava a fer la resposta que vostè ha fet, però vostè s’ha avançat i tal. Però bé, vostè entra al 
web de l’Ajuntament de Tortosa, a mà esquerra veurà una sèrie de serveis que ofereix, “Plens”, pitja allí 
i entra a l’any i allí veurà a cada any una sèrie de plens, bé, tots els plens que s’han fet. Entra al punt i 
veu allí les mocions i, a més, el debat que s’ha produït, tot escrit. 
 
Això volia dir, però bé, vostè s’ha avançat, doncs ja està. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Com suposo que no en dec explicar bé, vostè sap que té un 
apartat del Partit Popular específic per penjar-se les seves propostes, que és com nosaltres presentem 
les nostres propostes, dins el web ? 
 
I vostè ha entrat allí, en aquest apartat? Jo no em referia a les mocions que consten a les actes del Ple. 
Les actes del Ple són públiques, com són..., però el Partit Socialista mantenim gairebé setmanalment 
totes les nostres propostes allí. Vostè busqui i a veure si entra fàcilment, que era al que em referia jo 
quan li deia això a la senyora Roigé i, de pas, a l’alcalde. 
 
És molt difícil de trobar aquella informació que els partits dels grups de l’oposició pengem al web de 
l’Ajuntament. I és així, és molt complicat i era al que em referia que va dir el Síndic de Greuges. 
 
A veure, jo no entraré, senyor alcalde, en aquest to agre que tenen. A mi no em sap mal millorar, que la 
ciutat millori i el web de l’Ajuntament no em sap mal que millori, en absolut. La nostra proposta era una 
proposta de millora de la transparència de la gent que ens dediquem a la vida pública, perquè entenem 
que així ha de ser davant el desprestigi que avui en dia tenim la classe política.  
 
I és en aquesta voluntat que nosaltres hem presentat aquesta moció. Però està clar, està clar, que a 
vostès els hi sap mal que els hi haguéssim dit que per favor diguin, donin comptes de l’activitat que fem 
tots, eh?. És que jo ho entendria si vostè em digués “que és no, tal, tal”, que fem tots. Per tant, en 
aquest sentit, no entraré més. Ja he explicat i, per favor, a tothom demano que intenti buscar, entrar al 
web de l’Ajuntament, a veure si pot entrar a l’apartat del Partit Socialista fàcilment, on hi ha les 
propostes que nosaltres pengem. 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 dels grups municipals de 
CiU (11), i PxC (1). 
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11 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA CONVERSIÓ 
EN ILLA DE VIANANTS I REMODELACIÓ DE LA PLAÇA D'ESPANYA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que l’antic barri dels Pescadors, al centre de la ciutat, és un dels barris de la Ciutat més oblidats 
pel Govern municipal. 

 
Atès que una de les zones més emblemàtiques del barri és la plaça d’Espanya, on esta situat 
l’Ajuntament de Tortosa. Una plaça que va ser construïda després de la Guerra Civil i ocupant part del 
que va ser el barri de Pescadors, que va quedar gairebé convertit en pols pels bombardejos. 
 
Atès que al Pla d'acció municipal (PAM) presentat pel Govern municipal de Convergència i Unió figurava 
en la seva acció número 408 la reforma de la plaça de l’Ajuntament, acció que segons aquest Pla 
estava prevista per a l’any 2014-2015 i que a data d'avui no només no ha estat realitzada sinó que 
l’equip de Govern no ha donat ni un sol pas per desenvolupar aquest projecte. 
 
Atès que aquest grup municipal no té coneixement que els serveis municipals hagin redactat cap 
projecte, ni un informe previ, ni tan sols d'afeccions a la mobilitat, el que implica una absoluta falta 
d'informació. 
 
Atès que la conversió en illa de vianants de la plaça Espanya pot oferir un centre de la ciutat lliure de 
vehicles i a la disposició del vianant. 
 
Atès que aquesta opció clarament afavoreix les relacions veïnals, el gaudi del municipi i sense dubte les 
relacions comercials. 
 
Atès que la conversió en illa de vianants de la plaça generaria un espai comunitari per als transeünts, 
millorant alhora l’activitat comercial i dels bars i cafeteries que actualment existeixen facilitant la seva 
activitat. 
 
Atès que és objecte d'aquesta moció que el Ple mostri el seu compromís amb un centre del municipi per 
als vianants del que es puguin beneficiar infants i grans. 
 
Atès que actualment a la plaça Espanya, en el transcurs de l’any, ja es desenvolupen un seguit 
d'activitats que impliquen de fet la seva restricció al trànsit, com succeeix a la Festa del Renaixement, a 
les festes de la Cinta, a campanyes comercials com Foraestocs o recentment amb la pista de gel que ha 
estat en funcionament durant tot el mes de desembre i també al mes de gener. 
 
Atès que de forma provisional, i sense que això impliqui una gran despesa, es podria restringir el trànsit 
a la plaça amb la col·locació de pilones o qualsevol altre element restrictiu de la circulació de 
característiques similars, així com jardineres o elements de mobiliari urbà no fix. 
 
Atès que inclús es podria crear una zona per autoritzar la càrrega i descàrrega senyalitzada per als veïns 
residents i per als comerciants de la plaça. 
 
Atès que considerem que una obra de similars característiques ha de comptar i anar acompanyada amb 
un procés d'informació i participació ciutadana, per a consultar als afectats en un intent d'aconseguir el 
necessari consens social dels comerciants i veïns afectats. 
 



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 des dels serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme i infraestructures es redacti un projecte 
reforma de la plaça Espanya que comporti la seva conversió en illa de vianants amb les excepcions 
ressenyades per a residents i càrrega i  descàrrega als comerciants degudament autoritzades i 
senyalitzades. 
 
Segon. Que la redacció d'aquest projecte vagi acompanyada d'un procés d'informació i participació 
ciutadana, per consultar als afectats per tal d'aconseguir el necessari consens social dels comerciants i 
veïns afectats. 
 
Tercer. Que, ara i de forma provisional es procedeixi a tancar al trànsit la plaça d'Espanya i deixar-la per 
al seu ús per als vianants, permetent l’accés a residents i càrrega i descàrrega pels comerciants, 
continuant així amb el mateix funcionament que ha estat durant els mesos de desembre i de gener.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. 
 
Portem al Ple, a aquest Ple, novament un incompliment, al nostre entendre, del Govern municipal. En 
aquest cas, la conversió en zona de vianants, o el que popularment en diem peatonalització, de la plaça 
de l’Ajuntament, de la plaça d’Espanya. 
 
Una mesura que el Partit Socialista portava en el seu programa electoral de 2011 i que el Govern de 
Convergència i Unió va incloure en el seu Pla d’acció municipal 2011-2015. 
 
Un nou incompliment d’aquest Pla del que, en teoria, segons el Govern municipal, s’ha fet un 90%, però 
que en la pràctica revela diàriament greus incompliments. 
 
Així, si un va mirant els compromisos que va adquirir el Govern amb la ciutadania, la reforma de la plaça 
d’ Espanya o de l’Ajuntament, com es diu popularment, figurava com una de les seves accions, una 
acció que estava prevista a l’any 2014-2015. 
 
Doncs, la realitat és que, a data d’avui, no només la reforma no s’ha fet, sinó que l'equip de Govern no 
ha donat, al nostre entendre, ni un sol pas per desenvolupar el projecte. Per tot això, avui demanem al 
Govern que sigui conseqüent i que porti endavant de forma immediata aquesta actuació. 
 
Considerem que ara, quan la plaça ha estat tancada durant un mes per la pista de gel patrocinada per 
l’Agrupació de comerciats aquests nadals, és una gran oportunitat molt bona per posar en marxa 
aquesta mesura.   
 
No podem oblidar que aquesta plaça, situada en l’antic barri dels pescadors, és un dels espais 
fonamentals del centre de la ciutat. Un centre de la ciutat que, al nostre entendre, és una de les zones 
més oblidades pel nostre Ajuntament en els últims 8 anys. 
 
La peatonalització de la plaça oferiria una imatge del centre urbà lliure de vehicles i a la disposició dels 
vianants, com succeeix en moltes places majors d’arreu del país. Per aquesta raó proposem a aquest 
Ple convertir, des d’ara mateix, la plaça de l’Ajuntament en una illa de vianants exclosa al trànsit. 
 
Creiem que això generaria un espai comunitari per als veïns i veïnes, millorant alhora l'activitat 
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comercial i dels bars i cafeteries que actualment existeixen a la plaça i facilitant, d’aquesta forma, la 
seva activitat. 
 
De fet a la plaça Espanya es desenvolupen, ja en el transcurs de l’any, un seguit d’activitats que 
impliquen de facto la seva restricció al trànsit, com passa amb la Festa del Renaixement o festes de la 
Cinta o en campanyes de promoció comercial. 
 
Ara, pensem que ha arribat el moment de donar un pas, i anar més enllà i convertir aquesta situació en 
definitiva.  
 
Per això proposem que des dels serveis tècnics municipals es redacti un projecte de reforma de la 
plaça. Un projecte que comporti la seva peatonalització amb exempcions, evidentment, per a residents i 
amb zones de carrega i descàrrega per als comerciants, degudament autoritzades i senyalitzades.  
 
Defensem que la redacció d’aquest projecte ha d’anar acompanyada d’un procés d’informació i 
participació ciutadana. Un  procés que comporti consultar als afectats per tal d’aconseguir el necessari 
consens social dels comerciants i veïns afectats.   
 
I mentre es redacta aquest projecte, demanem al Govern que ara, i de forma provisional, es procedeixi a 
tancar al trànsit de vehicles, com s’ha fet l’últim mes, fet que no comporta gran despesa amb col·locació 
de pilones, jardineres o qualsevol element de mobiliari urbà no fix de característiques similars per 
aconseguir aquest efecte. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el nostre 
grup municipal no compartim ni aquesta proposta ni aquesta idea. 
 
Tant el nucli antic de la ciutat –vull recordar, per exemple, el carrer de la Rosa, la plaça de la Cinta o 
altres molts– i també al centre de la ciutat, des de la plaça Agustí Querol fins a l’inici del carrer 
Cervantes, tenim tota una sèrie de carrers que ja són una gran zona peatonal.  
 
No compartim que la plaça de l’Ajuntament  –la plaça d’Espanya–  es converteixi en una zona peatonal 
perquè, a més, això també suposaria que desapareguessin tota una sèrie d’aparcaments que tenim 
aquí baix i que estan, precisament, al ben centre de la ciutat. 
 
També volem recordar que Tortosa és una ciutat que té molta població d’edat avançada i hem de 
garantir que aquesta gent i les persones discapacitades o amb problemes de mobilitat puguin accedir 
amb tota facilitat al nostre Ajuntament. Això, fins ara ha estat fàcil i possible perquè tota aquesta gent 
pot arribar fins la porta de l’Ajuntament amb el seu vehicle o amb el vehicle de qui sigui. 
 
Tampoc compartim aquesta idea de que a una zona peatonal el comerç en pugui traure més 
rendiments. La realitat és que si preguntem, una gran majoria de comerciants prefereixen que la gent 
pugui arribar al seu comerç amb el seu vehicle, o amb vehicle, i pugui aparcar amb una certa facilitat, 
tot i que sigui de pagament. De fet, només cal veure com qualsevol comerç important, abans d’instal·lar-
se a qualsevol lloc d’una ciutat, el primer que mira precisament és el tema de la possibilitat d’un 
aparcament fàcil. 
 
Tal i com hem dit a l’inici, nosaltres aquesta moció la votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidors i senyors regidors, bé, 
nosaltres votarem que sí per una raó, perquè clar, aquí les propostes és redactar un projecte de reforma 
de la plaça d’Espanya. Bé, bé està que s’estudiï aquesta possibilitat i que s’estudiï i que es redacti un 
projecte i llavors, doncs, imagino que es podria tornar a sotmetre a votació el projecte ja definitiu. 
Perquè aquí diu i es demana en el primer punt “redactin un projecte de reforma de la plaça d’Espanya”. 
 



Bé, el segon punt: “acompanyat d'un procés d'informació i participació ciutadana”, doncs també bé, vull 
dir, estem dient que la ciutadania té que col·laborar, perquè és el seu dret i també la seva obligació, amb 
les tasques de govern de la seva ciutat i del seu ajuntament. 
 
I al final, quan diu que “ara i de forma provisional es procedeixi a tancar al trànsit de la plaça 
d'Espanya”, aquí ja ho veiem això també que tindria que ser objecte d’un petit estudi provisional, bé, un 
petit estudi per veure si es pot tancar provisionalment, quins carrers, la circulació dels vehicles, la 
incidència amb el comerç, no?, i també hi hauria que fer una informació pública. Bé, jo això ja ho veig 
un poc més complicat.  
 
Però el que és que s’estudiï el tema, bé doncs, nosaltres hi estem d’acord. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, és per manifestar el 
nostre vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, la proposta, Esquerra Republicana votarà a favor de la 
proposta de moció.  
 
De totes maneres, casi que ja posats a fer el projecte i tot això, el que podria fer és que la plaça, en lloc 
de dir-se “d’Espanya”, es digués “plaça de l’Ajuntament”, que és com ho coneix la gent. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, de nou ens torna a 
portar al Ple una proposta del Govern, perquè suposo que, a falta d’idees, ha d’agafar les nostres.  
 
Ara no li diré que és una proposta absurda perquè no ho és, però sí que és poc original perquè l’original 
està al Pla d’actuació municipal d’aquest Govern, al Pla que vam presentar per a l’any 2011-2015. Una 
de les actuacions és aquesta reforma de l’Ajuntament. 
 
I, a més a més, suposo que per això ho deu portar aquí a presentar, perquè n’ha degut sentir parlar o li 
ha degut arribar per diferents llocs, l’alcalde ho ha explicat en reiterades ocasions de que el nostre 
objectiu és aquest.  
 
Per tant, ho portarem a terme, tot i que a dia d’avui, i com també vostè sap, no consta al pressupost i 
que, per tant, el que cal és tenir el projecte i després poder-ho tenir..., poder portar a terme, amb els 
recursos pertinents, aquesta actuació. És el nostre objectiu, com ja li he dit i com és conegut per 
tothom. 
 
Però, a més a més, no només seria la reforma i la peatonalització de la plaça, sinó també creiem 
convenient que s’hauria de reubicar la font, perquè entenem que la font no té sentit tal i com està al 
centre de la plaça o a la plaça en si, creiem que no és adequada a les dimensions que té la plaça. I 
també crec que caldria, entenem que caldria també coordinar una acció que ja hem començat a 
treballar amb els diferents propietaris dels immobles de la plaça per tal de poder restaurar les façanes 
que donen a la pròpia plaça, perquè creiem que cal una actuació conjunta de tota la plaça. 
 
Li voldria recordar, per tant, que aquesta acció i que vostè, avui, considera que és tan vital per a la 
ciutat, en cap moment la va presentar com a proposta per al pressupost tampoc, un pressupost que 
acaba d’entrar en vigor fa molt poques setmanes, per tant, ara ens demana una cosa que sap que no 
consta al pressupost i que tampoc va demanar vostè que estigués al propi pressupost. 
 
Per tant, suposo que és, bé, és agafar el Programa d’actuació municipal i anar veient què presentem o 
què volem fer aquest Ajuntament, o què hem anat explicant aquest Govern municipal i, a partir d’aquí, 
presentar mocions al Ple. I, com ja li he dit altres vegades, aquí no ens hi trobarà. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Evidentment, agrair als grups municipals que han votat a favor de la proposta. Entenem que era una 
proposta que surt del fruit de l’experiència d’aquest mes i una setmana que han passat, on els 
comerciants han desenvolupat una activitat, als quals felicito per l’activitat que han desenvolupat de la 
pista de gel, que ha donat, evidentment, un ambient i un bon increment de participació de la ciutadania 
a la plaça i, per tant, fruit d’aquesta experiència és quan nosaltres, que ja ho teníem al nostre programa 
electoral de les eleccions del 2011 –i això és així, ho pot vostè..., està penjat a Internet, ho pot vostè 
buscar, senyora Roigé–, per tant, és un tema conegut per vostès, per molta i molta gent, que tothom ha 
parlat, no ara, ara fa molts anys de la possibilitat d’arreglar les façanes, traure la font, tal, tal. 
 
La proposta és molt clara, de dir tanquem, continuem tancant com teníem fins fa dos dies la plaça al 
trànsit. I, per tant, continuem desenvolupant aquesta activitat i provem a veure com funciona aquesta 
activitat, ja que durant moltes èpoques de l’any així està tancada. I paral·lelament, paral·lelament 
iniciem un procés participatiu i un estudi de viabilitat i un projecte per tirar-ho endavant. 
 
Entenc que, clar, com suposo que, evidentment, ho proposem nosaltres, senyora Roigé, doncs bé, és el 
de sempre, no?, que nosaltres ja ho teníem previst, nosaltres ja ho teníem previst, però bé, lamento 
profundament una vegada més, perquè entenc que l’experiència durant aquest mes ha estat profitosa. 
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 dels grups municipals de 
CiU (11), i PxC (1). 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA - ENTESA PER TORTOSA PER L'ELABORACIÓ D'UN 
PROTOCOL D'EMERGÈNCIES PER A PERSONES DESNONADES I L'ACCELERACIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE 
MULTES ALS HABITATGES BUITS PROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots 
els grups que la subscriuen: 
 
 
“ Atès que Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi econòmica. La 
manca d'ingressos fa que milers de persones siguin incapaces de fer front a les necessitats més 
bàsiques. 
 
Atès que l’augment sense precedents de l’atur i l’exclusió social: Segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya més de 200.000 llars tenen a tots els seus membres a l’atur de les quals 95.000 no 
perceben cap ingrés. 
 
Atès que l’increment de l’exclusió residencial: segons dades del Consell General del Poder Judicial dels 
497.797 procediments d'execució hipotecària iniciats a l’Estat espanyol, 98.040, és a dir gairebé un 
20%, han tingut lloc a Catalunya. En molts casos aquest procediments comporten no només la pèrdua 
de l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d'un deute exorbitant amb les entitats financeres. Alhora, 
a Catalunya, només durant 2013 s'han produït 16.008 desnonaments, el 67% dels quals estan 
relacionats amb les dificultats per fer front al pagament del lloguer. 
 



Atès que segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, Catalunya disposa de 30.000 habitatges 
socials, és a dir, només un 1% del parc habitacional, front al 18% de que gaudeixen els països de 
l’entorn europeu. 
 
Atès que segons l’informe Emergència Habitacional en el Estado Español, elaborat conjuntament entre 
l’Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Espanya, amb 3 milions i mig de pisos 
buits, és el país d’Europa que té més habitatge buit, un 13,7% del parc total. En concret, segons 
l’Institut Nacional d’Estadística, Catalunya concentra 448.356 pisos buits. Molts d'aquest pisos, entre 
800.000 i 1 milió a tot l’Estat, són propietat d'entitats financeres. 
 
Atès que les entitats financeres han obtingut ajudes milionàries des de l’inici de la crisi, transferint les 
administracions públiques al voltant d'uns 165.000 milions d'euros ja sigui directa o indirectament, i 
que aquesta forta inversió pública no han implicat cap contrapartida social. 
 
Atès que cada cop són més les famílies que es veuen obligades a ocupar pisos buits, viure en 
infrahabitatges, o bé a amuntegar-se en habitacions rellogades. 
 
Atès que la manca de conservació dels pisos buits en poder dels bancs, per la seva banda, suposa un 
greu problema d'ordre públic i de cohesió als barris. 
 
És per tot això, que resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres cap al 
lloguer social i crear el marc normatiu que ho reguli. Moltes de les situacions descrites anteriorment 
vulneren compromisos en matèria de drets humans assumits per les administracions públiques, la 
Constitució espanyola reconeix el dret a l’habitatge i consagra l’obligació de les administracions 
públiques d'impedir l’especulació, (art. 47). Junt al deure de combatre l’especulació, els poders públics 
han de garantir que el dret de propietat no s'exerceixi de manera anti-social (article 33) i que "tota la 
riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat" resti "subordinada a l’interès general" (art. I2B). Aquesta 
obligació és especialment rellevant tractant-se d'entitats financeres que presten serveis econòmics 
d’interès general, com ara l’habitatge. La mateixa Constitució recull l’obligació d'interpretar els drets 
d'acord amb els tractats internacionals vigents (art. 10.2) i d'integrar llur contingut dins l’ordenament 
intern (art. 96.1). En aquest sentit, tant la Declaració Universal dels Drets Humans, com el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals consagren el dret de totes les persones a un nivell 
de vida adequada que els hi asseguri a elles i llurs famílies l’accés a un habitatge digne. 
 
Alhora, l’Estatut d’autonomia contempla l’obligació dels poders públics de facilitar l’accés dels 
ciutadans a un habitatge digne (art. 26 i 47). Finalment, la Llei pel dret a l’habitatge de Catalunya 
(LDHC) emmarca la provisió d'habitatges socials per part dels poders públics com un servei d’interès 
general (art. 4), i consagra que la desocupació d'habitatges constitueix un incompliment de la funció 
social que pot arribar a constituir una utilització anòmala. Així, la LDHC estipula el deure de les 
administracions públiques d'impedir la desocupació a través de mesures de foment i arribat el cas 
també de sancions (art. 41). 
 
Atès que el 3 de març de 2014 aquest Ple municipal va aprovar una moció en relació als habitatges 
buits propietat de les entitats financeres. 

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa adopta els següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer - Elaborar un protocol d’emergència municipal per a atendre de manera específica a les 
persones en processos de desnonament, amb la col·laboració de la PAH de Terres de l’Ebre, Creu Roja i 
Cáritas Tortosa. 
 
Segon - Accelerar el procés d'imposició de multes a les entitats financeres que no hagin atès la petició 
per part de l’Ajuntament de la informació sobre el nombre d'habitatges desocupats a la ciutat. 
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Tercer – Donar trasllat dels acords a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Terres de l’Ebre, a 
Creu Roja i a Cáritas Tortosa. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc 
saludar als diferents membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que, una vegada més, són 
presents al nostre Ple municipal. 
 
Presentem una moció relacionada, precisament, amb aquesta situació social que malauradament viuen 
moltíssimes persones que, arran de la situació de crisi econòmica, de la situació d’atur que viu el nostre 
país i de la Llei vigent hipotecària, fa que moltes famílies acabin essent desnonades. 
 
En aquesta sentit, recordar algunes dades: unes 200.000 llars del nostre país existeixen amb tots els 
seus membres a l’atur. Durant els últims anys han hagut, pràcticament, mig milió d’execucions 
hipotecàries, el 20% del qual han tingut lloc a Catalunya. 
 
Per una altra banda, també la mateixa Generalitat de Catalunya reconeix que pel que fa als habitatges 
socials es disposa de 30.000, i que això és només un 1% en relació al 18% de la mitjana europea, una 
situació que el nostre país viu des de fa molt de temps. I, paral·lelament a aquesta situació, també és 
evident que les entitats financeres, que els bancs han obtingut ajudes milionàries per part dels 
diferents governs des de l’inici de la crisi, però malauradament continuen desnonant, expulsant a 
moltes persones. 
 
En aquest sentit, pensem que és molt important recordar que l’habitatge és un dret segons la 
Constitució espanyola, que és la Constitució ara per ara vigent, segons també l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i així ho reconeix en diferents articles que ara no citaré però que és evident que existeixen i 
que reconeixen el dret de l’habitatge com un dels drets fonamentals de tots els ciutadans i ciutadanes 
del nostre país. 
 
El nostre Ple va aprovar a principis del 2014 una moció, no sé si recordo que era per unanimitat però 
que va ser votada de manera majoritària, on expressàvem la voluntat, com molts altres ajuntaments del 
país, d’iniciar la imposició de multes a aquells bancs, a aquelles entitats financeres que tenen pisos 
buits i que continuen desnonant a les diferents famílies. Però fins ara, pel que ens han explicat des del 
Govern, s’han fet uns requeriments a les entitats financeres, uns requeriments que en alguns casos han 
sigut contestats i en altres no, i el que considerem des del nostre grup municipal és que el que cal fer 
és, precisament, accelerar aquest procés, tal i com altres ajuntaments del país ja estan fent, perquè hi 
ha molts ajuntaments del nostre país que estan posant aquestes multes, s’estan fent reunions entre 
diferents ajuntaments per intentar que aquesta moció que es va presentar a molts ajuntaments sigui 
realitat. 
 
I, per una altra banda, un altre dels temes que portem a consideració és una demanda de la mateixa 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la nostra ciutat, del nostre territori, que recorden que al nostre 
Ajuntament no hi ha un protocol específic per atendre a les famílies en una situació de desnonament. I, 
en aquest sentit, el que portem, per tant, avui aquí és que el nostre Ajuntament acordi elaborar aquest 
protocol d’emergència municipal per atendre de manera específica les famílies desnonades, perquè 
entenem que és una situació greu, una situació límit, una situació molt complicada. I, evidentment, 
aquest protocol també reclamem que sigui elaborat amb la col·laboració de la mateixa Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca.  
 
I en segon lloc, tal i com havia dit abans, tornem a insistir, a fer una crida política, no només al Govern, 
sinó de cara a les entitats financeres a que compleixin i que, per tant, el nostre Ajuntament pugui 



continuar treballant per imposar aquestes multes a les entitats financeres. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, la 
moció, ja ho ha dit el senyor Jordan, el passat Ple de no recordo ara...., al mes de març de l’any passat 
ja es va aprovar una moció que parlava, precisament, dels habitatges que tenen buits i que són 
propietat de les entitats financeres, i aquesta moció es va aprovar amb el vot de tots, amb el vot 
favorable de tots els grups municipals. 
 
També volem recordar que la Llei d’habitatge ja preveia des de fa uns anys la imposició de multes a les 
entitats financeres que tinguessin pisos buits. La veritat és que no sabem per quin motiu aquesta Llei 
no s’ha fet complir, quan és el que es tenia d’haver fet des del primer moment en que es va aprovar. 
 
També és cert, i aquí jo vull ser molt clar, que les entitats financeres han tingut bona part de culpa, molt 
bona part de la culpa de la situació que patim actualment. Per què? Doncs, per la corrupció i per la 
mala gestió dels responsables d’aquestes entitats, dels seus consells d’administració, on vull recordar, i 
que ningú se n’oblidi, que en aquests consells d’administració hi havia polítics de tots els colors i 
representants dels sindicats, que ningú se n’oblidi de que en aquests consells d’administració no 
només hi havia banquers, que també, però hi havia polítics i sindicats, i són els que ens han portat a la 
situació que tenim actualment. 
 
Evidentment, aquestes entitats, bé, és evident que han d’assumir la responsabilitat de totes aquestes 
barbaritats que han fet. 
 
També vull recordar que el Govern espanyol ha avalat, en realitat quan dic Govern espanyol vull dir tots 
els que estem aquí i tots els que estan allà, hem avalat els diners públics que s’han entregat a aquestes 
entitats i que, al menys fins avui, no han repercutit de cap manera en els clients que estan perdent les 
seves “vivendes”. 
 
Per tant, senyor Jordan, votarem a favor de la moció, com ja vam fer-ho el mes passat, el mes de març 
passat. I reclamem, tal i com diu la moció, que l’Ajuntament de Tortosa faci tot allò que estigui a les 
seves mans per exigir les dades dels pisos buits a les entitats financeres que operen aquí a la ciutat i 
accelerar les multes que legalment se’ls hi puguin posar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nosaltres també, davant del fet, entre altres, com diu la moció, l’atur i l’exclusió social i, dintre d’ella, 
l’exclusió residencial, i les situacions terribles i injustes que s’estan produint en casos de desnonament, 
donem l’acord al primer, valgui la redundància, acord de la moció.  
 
I també al segon. La Llei està per complir-la i hi ha que exigir a qui està subjecta a ella, en aquest cas el 
segon punt diu “les entitats financeres que compleixin” i sinó se l’ha de compel·lir a que compleixi, no? 
 
Per tant, nosaltres votarem també a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: La nostra posició també serà a favor de la moció que 
presenta el grup d’Iniciativa perquè ja fa massa temps que vam aprovar aquesta moció en relació als 
pisos buits. I, tot i que ens consta, es veritat, que al menys en alguna comissió informativa de Serveis al 
Territori ens han dit que s’han fet gestions amb les entitats propietàries d’aquestes “vivendes”, a la 
pràctica res se n’ha tret de clar. I per això ens sembla malament que no s’utilitzi la via de la sanció o de 
la multa i, per tant, que s’obligui a aquestes entitats financeres a que informin dels habitatges que 
tenen desocupats a la ciutat. 
 
Al mateix temps, també creiem oportú atendre a les persones en procés de desnonament. 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, membres de la Plataforma, senyor Jordan, evidentment, votarem a favor de la moció.  
 
Votarem essent conscients que, com s’ha dit aquí, el passat 3 de febrer, una moció de la Plataforma 
d’afectats per la hipoteca es va presentar davant d’aquest plenari i va ser aprovada per unanimitat de 
tots els grups polítics. Aquell dia vam aprovar un seguit de mesures que pretenien defensar als 
ciutadans i ciutadanes de Tortosa dels abusos comesos pels bancs i caixes en relació als seus 
habitatges.  
 
En aquell moment ja vam pensar que l’equip de Govern de Convergència i Unió, i així vam dir-ho, la 
recolzava per pur oportunisme polític. Dubtàvem, com ha estat així, que el Govern fos realment tan 
valent de complir el que deia aquella moció, perquè pensàvem que era un brindis al sol. 
 
Set mesos desprès, en aquest plenari vàrem presentar una moció de reprovació, el nostre grup 
municipal, exigint el compliment d’allò que es va aprovar al mes de febrer, perquè no s’havia efectuat 
res, tot i que el Govern va dir que sí. 
 
Avui, quasi un any després, jo torno a dir que no s’ha fet res. Que a data d’avui quantes mesures s’han 
engegat per garantir el dret a l'habitatge? Quantes mesures no s’han elaborat ni aprovat cap pla 
d’habitatge per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges? 
 
No tenim coneixement de que s’hagi fet cap programa d'inspecció de detecció d’immobles desocupats. 
No tenim coneixement  que s’hagi dictat cap resolució declarant un habitatge desocupat, ni requerit a 
cap propietari per que cessi la seva actuació. I a data d’avui no tenim coneixement que s’hagi imposat 
cap multa coercitiva, cap procediment sancionador per mantenir un habitatge desocupat. 
 
Per tant, es torna a presentar una moció per recolzar a les persones afectades pels desnonaments. I la 
sensació, i “ojalà” m’equivoqui, és que tornarà a passar el mateix, que tornarà a ser un brindis un sol. 
Però espero que aquesta vegada poguéssim tirar-ho endavant. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tant de bo, senyor 
Roig, el Partit Socialista quan governava a Madrid hagués legislat i tant de bo el Partit Popular fes el 
mateix que fa el regidor i donés suport a aquestes iniciatives que quan van portar-ho al Congrés dels 
Diputats ens ho van tombar. 
 
I ja li avanço que aquesta moció comptarà amb el nostre suport, tot i que li demanem que afegeixi 
alguns aspectes que creiem que no tindrà cap problema en recollir. 
 
I comptarà amb el nostre suport perquè ja estem actuant en aquest sentit, i ara li explicaré amb els dos 
dels punts que ens ha presentat.  
 
El primer dels punts, que parla del protocol d’emergències, jo li diré que ja existeix, així es va informar 
en Comissió d’Acció Social, existeix un grup de treball d’habitatge del Projecte d’intervenció comunitària 
que consta amb representants de l’Ajuntament de Tortosa pel que fa a representants del Departament 
d’Habitatge i del Departament d’Acció Social, també amb representants de la Generalitat de Catalunya, 
amb representats de Càritas i de Creu Roja i crec, no sé si ja s’ha parlat des del Departament d’Acció 
Social, que és qui ho lidera, també d’incorporar a la Plataforma d’afectats per la Hipoteca. 
 
Aquest grup gestiona conjuntament els pisos disponibles per aquestes entitats i, a més a més, treballa 
amb les famílies. I una de les accions que ha permès aquesta actuació, és que abans d’una execució 
d’un llançament, des del Jutjat es demana informa a Serveis Socials per tal que avaluïn quin és aquell 
cas i si aquella..., quin tipus de família i quina situació es trobarà en cada cas. I, a més a més, qualsevol 
d’aquests casos és prioritari dintre del Departament d’Acció Social. 



 
D’altra banda, tant l’alcalde, com la regidora d’Acció Social, com jo mateixa, ens hem reunit i tenim un 
contacte sempre que ho creiem convenient amb la Plataforma d’afectats per la Hipoteca, que aprofito 
per saludar, perquè se m’ha passat al principi de la intervenció, i també amb Càritas i amb Creu Roja a 
la nostra ciutat, que també estan treballant en aquest sentit. 
 
I hi ha el compromís d’actuar amb prioritat en aquells casos que directament se’ns demani perquè 
estem, tenim la sort d’estar en una ciutat relativament petita, que podem tenir un contacte directe amb 
aquestes entitats i, per tant, podem parlar directament d’aquells casos concrets que puguin afectar. 
 
Fruit d’això, Càritas també, per exemple, ha pogut rebre unes deferents subvencions per tal de poder 
gestionar ajudes, per tal de poder gestionar aquells pisos que disposa. 
 
A la vegada, també com saben hem signat acords amb aquelles entitats que ho han volgut per poder 
disposar dels habitatges que tenen buits, tot i que voldríem arribar més enllà, i hem pogut fer el que 
hem pogut fer amb aquelles entitats que han volgut col·laborar amb l’Ajuntament, entitats financeres 
em refereixo. 
 
Pel que fa a l’acceleració de les multes, totalment d’acord, ja els ho vaig explicar en una comissió 
informativa, vam fer un primer requeriment, ens va contestar al cap de bastant temps només una 
entitat. Hem fet un segon requeriment. A dia d’avui no ens ha contestat cap altra entitat i mentrestant, 
amb els recursos que tenim, el que estem fent és intentar obtenir aquestes dades, que és creuament de 
les dades que tenim nosaltres internes, tot i que, com ja els hi vaig informar també, el problema que ens 
trobem és que la major part d’aquests habitatges buits, que estan en mans d’entitats financeres, no 
acaben essent de les mateixes entitats financeres com a tals, sinó que acaben essent de societats i, 
per tant, és molt difícil de poder obtenir aquestes dades, però ja li dic, estem treballant en aquest sentit 
per tal de poder tenir aquesta informació i poder portar a terme aquestes actuacions de sanció. 
 
També cal no oblidar que, des del Govern de la Generalitat va aprovar l’impost sobre pisos buits, que a 
dia d’avui s’està tramitant al Parlament de Catalunya, ja està en ponència i, per tant, en breu esperem 
que es pugui aprovar i que entenem que tindran més eines per tal de poder sancionar que no aquest 
Ajuntament. 
 
I el que li voldria demanar és que ens afegís, tant al primer dels punts com al tercer que, a banda de la 
col·laboració, que entenem que és molt correcta, amb la Plataforma d’afectats per la hipoteca de Terres 
de l’Ebre, també ens afegís a Creu Roja i a Càritas Tortosa perquè entenem que també estan treballant 
en aquest sentit, i que també es donés trasllat a les dos entitats pel que fa als acords aprovats per 
aquest plenari. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, agrair el vot favorable 
de tots els grups municipals a la proposta que acabem de debatre. 
 
Al Partit Popular dir-li que és positiu que voti aquí aquesta proposta, però també l’insto a que el Partit 
Popular que està governant a Madrid vostè els hi traslladi que precisament el que estan fent ells és que 
aquesta situació sigui molt greu perquè no són capaços de modificar aquesta Llei hipotecària que està 
portant a tantes i tantes famílies al carrer i a viure en una situació que és molt vulnerable. 
 
En relació al tema del protocol, nosaltres no tenim constància de que aquest protocol existeix, però no 
entrarem ara a debatre si existeix o no, perquè igualment vostès diuen que existeix i, per un altra banda, 
aquí dient que s’elabori i, per tant, queda en positiu de que, si existeix, s’ha de millor o, si no existeix, 
s’ha de fer i, per tant, amb això ens quedem. 
 
Sobre el tema de les multes als bans, l’equip de Govern acaba de reconèixer que és molt difícil, que és 
molt difícil que aquestes multes es puguin arribar a tirar endavant. Nosaltres, des d’aquí els 
recomanaríem que intentessin reunir-se amb l’Ajuntament de Terrassa, perquè l’Ajuntament de Terrassa 
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fa una setmana va fer una reunió amb diferents ajuntaments, on no tenim constància que no hi hagués 
cap representant del nostre Ajuntament, sí que tenim constància que hi hagués representació de 
l’Ajuntament d’Amposta i, en tot cas, en aquest sentit l’Ajuntament de Terrassa ja ha tirat endavant 43 
multes, amb més de 1000 expedients, en 2500 habitatges buits que hi ha a la ciutat de Terrassa, 
evidentment és incomparable amb el cas de Tortosa, però que finalment han obligat que els bancs a la 
ciutat de Terrassa cedeixin un total de 100 habitatges i, per tant, penso que és positiu que intentessin 
continuar en contacte amb l’Ajuntament de Terrassa per poder fer realitat aquesta proposta. 
 
Però, en tot cas, gràcies a tots els grups municipals i, per tant, esperem poder tirar endavant aquesta 
proposta. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. M’ha demanat la paraula la 
senyora Roigé però, en tot cas, senyor Jordan entenc que accepta la proposta i, per tant, s’incorporaria 
no només la Plataforma, sinó Càritas i Creu Roja, tal com demana la portaveu de Convergència i Unió, 
tant al punt primer, senyor secretari, com al punt tercer. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Sí, només un aclariment per explicar o aclarir una mica la 
situació. En tot cas, dir que, evidentment, l’Ajuntament de Terrassa no és com l’Ajuntament de Tortosa, 
ni les dimensions de Terrassa són les de Tortosa, ni la situació social de Terrassa és la situació de 
Tortosa en el número de pisos buits que tenen ells i amb els recursos humans que tenen ells de portar-
ho a terme. Però en tot cas, dir-li que nosaltres, com a Ajuntament de Tortosa, ens hem reunit amb el 
cap d’habitatge de Terrassa, tenim tota la documentació, tenim un contacte directe amb ells perquè ens 
estan explicant com ha anat evolucionant aquest tema, per això estem fem, estem seguint el mateix 
procediment que ells pel que fa al creuament de dades, ells també s’han trobat amb les mateixes 
dificultats, però ells tenen uns recursos humans destinats expressament en això poder tenir tot el 
creuament de dades i, per tant , sí que és cert que ells a nivell del país ho estan liderant però que, en 
tot cas, estem en contacte directe amb ells per tal de poder seguir el mateix procediment. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, era per afirmar que sí, que acceptem, 
evidentment, que s’inclogui també a Creu Roja i a Càritas en la moció que acabem de presentar. 
 
I en relació a Terrassa, també agraïm aquesta informació perquè nosaltres el que tenim entès és el que 
he dit abans, no?, que va haver una reunió col·lectiva amb diferents ajuntaments de tot Catalunya i el 
nostre Ajuntament no estava present. Però si ara vostès expliquen que han tingut contactes paral·lels 
ens sembla correcte i, per tant, agrair també aquest fet. 
 

*-*-* 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA - ENTESA PER TORTOSA PER A IMPULSAR LA 
CREACIÓ D'UNA PASSAREL·LA EN L'ANTIC PONT DE BARQUES I LA PROMOCIÓ D'UNA CONSULTA SOBRE 
EL MONUMENT DE LA BATALLA DE L'EBRE. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa: 
 
“ La façana fluvial de Tortosa, històricament, va estar precedida durant molts de segles pel famós pont 
de barques, de fusta i sustentat per diferents embarcacions, el qual unia l’actual rambla de Catalunya, 
al barri de Ferreries, amb l’actual carrer Doctor Ferran, situat al bell mig del centre històric de la ciutat. 



 
En el segle XIX, aquest pont de barques va ser substituït, arran d'un incendi, per un pont fix i de ferro, 
conegut amb el nom de la Cinta, el qual fou, malauradament, derruït en el transcurs de la guerra civil. 
Paral·lelament, a la ciutat de Tortosa es construïren dos nous ponts, el del Ferrocarril, a l’alçada del 
Temple, i sobretot, el de l’Estat, a poca distància de l’antic Pont de Barques, que acabà desplaçant el 
centre històric de la ciutat cap al nord. 
 
D'altra banda, la pilastra que sustentava aquest Pont de la Cinta, en els anys seixanta, fou utilitzada per 
erigir un monument en honor als combatents del bàndol nacional en la Batalla de l’Ebre; un monument 
erigit pel règim franquista, que d'ençà de l’arribada de la democràcia, ha estat polèmic tant pel seu 
significat com per la seua nul·la interpretació històrica d’allò que realment representa: una exaltació de 
la dictadura franquista i un reconeixement només a un dels bàndols de la malaurada Guerra Civil. 
 
Atès que l’antic pont del Ferrocarril ha estat recentment rehabilitat íntegrament i convertit en una 
passarel·la de bicicletes i vianants per part del Govern espanyol amb una important actuació que també 
ha significat la construcció de murs nous a les ribes de l’Ebre i la construcció de totes les baranes al seu 
pas per la ciutat. 
 
Atès que el pont de l’Estat, conegut popularment com a pont vell, està pendent d'una rehabilitació, tant 
pel que fa a les baranes com a l’estructura del mateix, el qual ha de ser objecte d'una actuació propera 
d'acord amb les mocions aprovades en aquest Ple. 
 
Atès que el Pla especial urbanístic sector 1 conjunt historicoartístic de Tortosa preveu la conversió del 
tram de l’avinguda Felip Pedrell (nivell zero), entre la plaça del Paiolet i l’Escorxador en una única 
plataforma que permeti la circulació dels vehicles i que es perllongui sobre el riu, a través d'una 
passarel·la que voli sobre l’Ebre per possibilitar un passeig còmode i contemplatiu pels vianants, que 
torni a unir directament el barri de Ferreries amb el nucli antic de Tortosa. 
 
Atès que la participació ciutadana és una de les demandes actuals de molts col·lectius i persones que 
volen incidir en la presa de decisions de les diferents institucions, més enllà de les eleccions efectuades 
cada quatre anys. 
 
Atès que aquesta passarel·la ha d'estar situada a partir de la pilastra on hi ha el monument de la Batalla 
de l’Ebre, la conservació del qual ha de ser sotmesa, amb un debat serè i tranquil, per la mateixa 
ciutadania de Tortosa. 
 
El grup municipal d'Iniciativa - Entesa per Tortosa proposa al Ple de la corporació els següents punts: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Tortosa impulsarà durant aquest 2015 la construcció d'una passarel·la de 
vianants i bicicletes en el indret on estava situat l’històric Pont de Barques, a partir de l’execució del Pla 
especial urbanístic sector 1 conjunt historicoartístic de Tortosa. 
 
SEGON. l’Ajuntament de Tortosa impulsarà la convocatòria d'una consulta ciutadana on els tortosins i 
tortosines, a partir d'exercir el dret a decidir, i amb diferents propostes, puguin expressar quina és llur 
voluntat amb el destí del Batalla de l’Ebre, el qual és afectat directe en la construcció.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa, senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem 
aquesta moció que, tal i com s’indica al seu títol, preveu l’impuls de la creació d’una passarel·la en 
l’antic pont de Barques, després pont de la Cinta, i la promoció d’una consulta sobre el destí del 
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monument de la Batalla de l’Ebre. 
 
Una proposta en positiu, on el que pretenem des d’Iniciativa Entesa per Tortosa és completar la 
transformació del front fluvial del nostre riu al pas per la nostra ciutat amb els diferents elements que 
en aquests moments ja s’han transformat i que s’estan canviant. I, a més a més, també intentem des 
del nostre grup municipal fer una proposta en positiu per a que els tortosins i tortosines puguin decidir 
el futur del monument de la Batalla de l’Ebre, que com de tots és sabut és un monument que arrossega 
molta polèmica. 
 
La primera idea és precisament aquesta, fem aquesta proposta en el context de la reordenació de la 
façana fluvial de Tortosa en el seu conjunt. En els últims anys, aquest front fluvial ha patit una 
remodelació important, la rehabilitació del pont del tren, de l’antic pont del Ferrocarril, que s’ha 
convertit en una passarel·la peatonal i ciclista, més la construcció de totes les baranes a banda i banda 
de riu, i també la construcció d’uns murs, no?, a la zona del Temple. 
 
Una actuació que ha sigut molt important, que ha significat un abans i un després per a la nostra ciutat i 
que ha sigut directament subvencionada pel Govern central, pel Govern espanyol i en aquell moment 
presidit pel Govern de Zapatero. 
 
Des del nostre grup municipal sempre hem sigut molt crítics amb el Partit Socialista, amb tot allò que no 
han fet de manera correcta, i ho continuem essent. Però també entenem que aquesta actuació, que ha 
significat la transformació del front fluvial de la nostra ciutat, és important reconèixer que es va prendre 
en moments en que el Govern central estava presidit precisament pel senyor Zapatero. 
 
Després d’aquesta transformació que el nostre front fluvial ha patit en aquests últims anys, ara en breu 
esperem, s’iniciarà la rehabilitació del pont vell, del pont de l’Estat, tal i com es va aprovar en aquest Ple 
municipal i, per tant, hi haurà un segon element que és la rehabilitació del pont tan també significatiu 
que tenim a la nostra ciutat.  
 
I en aquest sentit, una de les peces que pensem que és clau per completar la remodelació d’aquesta 
façana fluvial en el seu conjunt és l’actuació, que també properament s’iniciarà, de l’enderroc de les 
cases de la catedral i la construcció d’una passarel·la a l’indret on actualment està el monument de la 
Batalla de l’Ebre. 
 
Aquesta passarel·la, de fet, està contemplada en el Pla especial del nucli antic, per tant és una realitat, 
no?, que algun dia s’ha de fer perquè és un document que s’ha aprovat en aquest Ajuntament. I 
nosaltres pensem que és una passarel·la molt important, que ha de ser una passarel·la peatonal, també 
per a ciclistes i que recuperarà o facilitarà, més ben dit, la centralitat del nucli històric de la nostra ciutat 
–també de Remolins– amb la zona de Ferreries a través de la rambla de Catalunya. Una passarel·la que 
en la moció el que demanem és que s’impulsi durant aquest 2015 la seva construcció. 
 
Entenem, evidentment, que l’impuls no significa que directament es construeixi, perquè als 
pressupostos municipals no està contemplat, però que sí que es comencin a fer tots aquells treballs 
previs per a que poguéssim tenir diferents propostes, diferents projectes i que, per tant, s’avanci feina 
en aquest sentit. 
 
I és evident que aquesta passarel·la, si es construeix, tal i com està previst en el Pla especial del nucli 
antic, afecta de manera directa al monument de la Batalla de l’Ebre. En aquest sentit, des del nostre 
grup municipal pensem que sobre el monument de la Batalla de l’Ebre és l’hora de que es faci un debat 
seré, un debat tranquil sobre aquest monument tan polèmic a la nostra ciutat, m’atreviria a dir també al 
nostre país perquè sempre que es debat això va més enllà de la nostra ciutat.  
 
I és evident, no?, que aquest monument en aquests moments està en una situació de deixadesa i de 
deteriorament important. I està així precisament perquè és un monument polèmic, un monument que, a 
diferència del que alguns aquí abans han dit, sí que és un clar símbol del franquisme amb tot el que 
representa, amb tots els elements que encara resten, com l’àguila, com les diferents inscripcions que 



només parlen d’un dels bàndols vencedors de la guerra i, per tant, tot ell ningú pot negar, des d’un punt 
de vista històric, que és un monument franquista. 
 
Tot i així, des del nostre grup municipal, i entenent que s’ha d’afrontar d’una vegada per totes aquest 
debat, de manera serena i tranquil·la, el que pensem és que aquest tema ha de deixar de ser un tema 
tabú i el que s’ha de fer és impulsar una consulta per a que siguin els tortosins i les tortosines les que 
puguin decidir el futur d’aquest monument. 
 
De fet, en l’acord que proposem de manera concreta, només parlem d’això, de que avui l’Ajuntament es 
comprometi a fer una consulta sobre el monument de la Batalla de l’Ebre. Una consulta on siguin els 
tortosins i les tortosines els que pugin votar el destí d’aquest monument. 
 
I faig una parada en el sentit de que precisament només hem posat això perquè el que volem és que en 
un futur es pugui consensuar que s’ha de consultar, perquè és evident que hi ha diferents opcions. I 
també no hem volgut la data de la consulta perquè pensem que és una cosa que, evidentment, s’hauria 
de també parlar i consensuar amb els diferents grups. 
 
Sobre les diferents propostes que hi ha, repeteixo, és una cosa que també s’hauria de fer de cara al 
futur pactant amb els diferents grups municipals les diferents opcions, però jo ja n’apunto, com a 
mínim, dos. La primera és el fet de que es pugui retirar, evidentment, el monument, com molts 
ciutadans i ciutadanes demanen, i després, museïtzar-lo en un altre lloc de la ciutat per a que pugui ser 
explicat. O, evidentment, una altra de les opcions és transformar el monument en un espai a la memòria 
històrica, explicant el que representa, explicant la dictadura, explicant la falta de llibertats, la repressió, 
els assassinats que van haver polítics durant aquells 40 anys de dictadura i, per tant, que serveixi 
realment com un espai de memòria històrica. En cap cas, evidentment, nosaltres acceptaríem que hi 
hagués una consulta on es pogués rehabilitar, com si estiguéssim encara en l’època franquista i com si 
allò no representés el que representa. 
 
Però insisteixo, insisteixo que la nostra proposta avui només parla del compromís de que el nostre 
Ajuntament el que ha de fer és, precisament, aprovar la celebració d’una consulta, perquè el tortosins i 
tortosines tenim el dret a decidir el futur, també, d’aquest monument de manera democràtica i, tal i 
com he dit, de manera pacífica, de manera tranquil·la i de manera serena. 
 
Per tant, la moció que avui portem a votació està en el context de la reordenació de la nostra façana 
fluvial de tots els canvis que està experimentant en aquests últims anys. També reclama l’impuls a la 
construcció d’aquesta passarel·la. I finalment, evidentment, també parla de que ens comprometéssim, 
d’una vegada per totes, com a institució de la ciutat, a realitzar una consulta ciutadana on tots els tots 
els tortosins i tortosines, de manera tranquil·la i de manera pacífica, recordant la nostra història, 
poguéssim decidir el futur d’aquest monument. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan, te la paraula el senyor Casanova, 
però vull recordar-los a tots que a Tortosa tot ho fem de forma pacífica, de forma tranquil·la i no hem 
tingut mai cap problema que indiqui el contrari. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, jo tinc clar 
el que penso del monument a la Batalla de l’Ebre. De fet, fa uns minuts, en fi, hem presentat una moció 
al respecte i, per tant, jo tinc clar que aquest monument, que ja és un monument que ja va més enllà 
del que poguéssim dir el tortosins perquè, com he dit abans, és patrimoni arquitectònic de Catalunya, 
per tant, ja va més enllà del que els tortosins poguéssim decidir en un moment o altre. 
 
També m’agradaria comentar algunes de les coses que ha dit vostè aquí. És curiós, senyor Jordan, que 
vostè només se’n recorda dels assassinats i de la falta de llibertat quan van a un cantó, si són de l’altre 
cantó, d’aquests ens n’oblidem. Jo vull recordar aquí, i que quedi ben clar eh, perquè ja està bé de que 
resulta de que només uns eren els dolents i els altres sempre eren els bons, això és fals, senyor Jordan, 
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vostè sap tan bé com jo que en un segle el comunisme s’ha carregat, liquidat, assassinat, matxucat a 
107 milions de persones, només en un segle; això és una autèntica barbaritat que cap altra, cap altra 
política o cap altra...., sí, cap altra política ha aconseguit. Tenen aquest rècord.  
 
Bé, més coses. Després diu que aquest monument només representa el bàndol, suposadament, el 
bàndol guanyador. Bé, és fals. Aquest monument sempre ha parlat de tots els caiguts a la Batalla de 
l’Ebre. 
 
Per altra banda diu, diu: home, diu, és un monument polèmic. Escolti, és polèmic ara, perquè falten 4 
mesos per a les eleccions, però després d’això no se’n recorda ningú. Perquè si vostè pregunta per 
Tortosa, del tema del monument ningú li obrirà la boca perquè és un tema que això només ho trauen 
vostès quan falten 3 o 4 mesos per a les eleccions, que és el que fan sempre. 
 
Després diu, diu..., què més deia? Ah sí, sí, aquesta també és bona. A veure, diu: home, és que 
nosaltres el que demanem és la participació ciutadana. Bé, a mi em sembla perfecte, però jo li vull 
recordar que fa uns mesos nosaltres aquí vam portar una moció, també per demanar una consulta 
sobre el futur de la il·legal mesquita que tenim al polígon Pla de l’Estació, i vostè i tots els demés hi van 
votar en contra. O sigui, els interessa la participació ciutadana si els hi convé a vostès, però si no, això 
de la participació ciutadana és molt bonic però només quan a vostès els interessa. 
 
Per tant, com ja es podia imaginar, aquesta moció li votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Casanova, però em veig obligat a fer 
una matisació. Si vostè creu que una instal·lació, com és la mesquita que vostè diu, és il·legal, l’únic que 
ha de fer és denunciar-ho, però no amolli aquí al Ple que és il·legal una instal·lació quan no ho és, 
consten tots els permisos, està degudament autoritzada i la ciutadania...., després el torn l’utilitzarà, 
però jo simplement és un aclariment. Venir aquí i dir que una mesquita és il·legal, el que ha de tenir és 
la constatació. I vostè és regidor de l’Ajuntament de Tortosa, no és un ciutadà més; miri, un ciutadà més 
pot dir el que cregui convenient, però vostè té més obligacions i més accés a la informació i, per tant, el 
centre de culte de la religió musulmana a Tortosa té tots els permisos que ha de tenir, està 
absolutament legalitzat i, si creu que no és així, això és molt fàcil, ho ha de denunciar i ho ha 
d’acreditar, però no pot fer aquestes afirmacions gratuïtes aquí al Ple, que segurament no aporten res. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, la 
moció planteja, en la primera proposta que fa, la construcció d’una passarel·la, tant per a vianants com 
per a bicicletes, com ja ho van fer fa molts anys, d’acord amb l’aplicació del Pla especial urbanístic, 
sector 1 – conjunt històric artístic de Tortosa, no?, i abans, abans de que l’Estat configurés el pont del 
Ferrocarril com un vial per a vianants i bicicletes, permetent ara la permeabilitat quasi total de Ferreries 
i Tortosa, i reduint notablement la necessitat de construir aquesta passarel·la, màxim quan el pont de 
l’Estat està molt proper i pareix que tindrà una propera, entre cometes lo de propera, modificació o 
arranjament; i sense esmentar problemes de tipus econòmic, pressupostari, com estan dient aquí en 
aquest moment. 
 
La idea ens pareix bé, però torno a dir, la seva necessitat inicial ha baixat molt en el seu valor perquè 
està el pont del Ferrocarril i perquè està el pont de l’Estat, amb un proper arranjament. 
 
La segona proposta. La segona proposta fa palesa o desprèn una temor, la seva temor al rebuig de la 
proposta en si. Rebuig patent en gran part de la ciutadania: pregunti, i vostè va pel carrer, pregunti, no? 
Però també manifestada en anterior votacions en contra a aquesta mateixa sala en altres legislatures. 
 
És per això que presenten una moció totalment cautelosa, demanen una consulta. Però jo li vull dir que 
al 2010, en que es va presentar una iniciativa popular i una moció, entre altres temes, tocava el tema 
del monument, va estar presentada en vora, més o menys, 2000 firmes, de les quals 1000, no arribava 
a 1000 –900 i pico– eren de tortosins i tortosines, sobre, pensi-ho vostè, 33000 habitants que tenia 



Tortosa en aquell moment. Ja em comptarà a mi, eh, el que li pareix això. 
 
Per altra part, la proposta ens pareixeria correcta, perquè per a nosaltres –ho he dit en una altra moció i 
sempre ho dic– tota consulta fonamentada en base a la ciutadania i a la seva participació en ho pareix; 
correcta, correctíssima, ho hem de fomentar. Ara, ens pareixerà correcta si no fora perquè vostès, 
senyor Jordan, són recurrents en els temes i, especialment, inversemblant en aquest tema, pel que he 
dit quan hem parlat de la moció presentada pel senyor Casanova, no?, i del seu mutisme polític quan 
estaven manant i, a més, és que van incloure aquest monument dins del patrimoni cultural nostre, 
català, de la Generalitat de Catalunya i no van dir res. I aquí també, el POUM el va acollir dintre d’ell i 
vostès no van dir res, estaven aquí governant i no van dir res, no? Llavors, ens pareix inversemblant 
aquestes formes d’actuar, que dius: quan manen no fan res i quan no manen ho critiquen i ho ataquen i 
diuen què hem de fer i no sé què i no sé “quantos”, no? 
 
Potser fan aquesta actuació perquè tenen pocs temes a esgrimir, tenen pocs arguments a esgrimir i, a 
més, perquè vostès, a falta d’altra cosa millor que fer, ja estan en plena campanya electoral, eh. La 
qüestió ja es traure aquí temes, com més punyents li pareix a vostè, no?, doncs ho tirem al carrer i 
“ale”, embolica que fa fort, fem campanya, que d’aquí 4 - 3 mesos i pico..., perquè les estadístiques els 
hi estan donant molt mals resultats. Potser deu ser això. 
 
Li puc fer un poc de memòria, senyor Jordan, i consti que no li recomano que mengin panses. Aquest 
tema del monument s’ha portat a debat i a votació moltes vegades, com a mínim, per exemple, tres en 
l’anterior legislatura. I, tot i que després d’iniciada l’època democràtica, es va eliminar aquells elements 
més representatius de l’anterior règim, tornem a estar amb la mateixa. Però creiem, a més, que una 
cosa és modificar aspectes i l’altra l’eliminació total i absoluta d’allò que es va fer, de tot el que es va 
construir en un moment donat i de tot el que va representar aquell règim. 
 
Si després de 39 anys de democràcia que portem, encara hem d’estar prenent mesures sobre 
monuments, sobre senyals d’altres èpoques, estem reconeixent, i vostè ho està reconeixent d’una 
forma implícita, que hem fracassat amb la transició democràtica. O vostè està demostrant un afany 
electoralista i vivent, donades, insisteixo, que les estadístiques que s’estan publicant no els hi van molt 
a favor. 
 
A més, li recordo el que ja he dit abans, que la Llei de la memòria històrica no inclou, en el seu article 
15, que diu quins monuments i quina qualitat artística han de tenir per ser considerats integrants de la 
memòria històrica, i el nostre monument no entra ni en calçador. 
 
I sí que he dit, i és així, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya sí que el fa citar i el diu, 
però el diu explicant totes les senyals que tenia en aquell moment el monument a la Batalla de l’Ebre, 
que avui en dia no el té. Inclús vostè ha dit, i no és veritat, que fica “a los caídos por Dios i tal”; no ho 
fica això, “a los caídos en la Batalla del Ebro” i punt, a tots els que van tenir la desgràcia, i “ojalà” mai 
més torni a passar això, com ho vaig dir, de morir en aquesta Batalla de l’Ebre. 
 
També és curiós, però si vostè revisa els mandats i, per exemple, el que parlàvem abans dels plens a la 
web de l’Ajuntament, per exemple, els mandats del 1999 al 2003, i del 2003 al 2007, aquest tema, 
amb un alcalde que va ser primer, o era primer d’Iniciativa i després socialista, aquest tema mai es va 
portar a debat i a votació, que és el que li deia abans, no? : ara sí, abans no, eh, bé, anem fent, no? 
 
A més, a l’abril del 2007, repeteixo, el POUM de Tortosa, el Pla d’ordenació municipal el protegeix, 
catalogant-lo com a bé integrant del patrimoni cultural català, i vostès van votar a favor. I, a més, aquest 
POUM fou aprovat també per la Generalitat de Catalunya quan manava el tripartit, és a dir, vostès en 
aquell moment, ni davant de la decisió de l’Ajuntament, ni davant de la decisió del Govern de la 
Generalitat d’aquella època, van existir ni crítiques ni campanyes d’atac. 
 
Com ressaltava anteriorment, aquest monument va ser conclòs al 1966, és a dir, ja fa 49 anys. I ens 
agradi o no, com he dit abans, per a molts tortosins i a moltes tortosines ha entrat a formar part del 
paisatge, de la fisonomia de la ciutat. Però, senyor Jordan, és que vostè també ho ha dit això. Llegeixi 
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avui l’entrevista que li fan a vostè i al senyor alcalde a La Vanguardia d’avui, quan diu, entre altres 
coses, “la ciudadania lo percibe como un elemento del paisaje”. Doncs, si vostè mateix està dient que la 
ciutadania ja l’ha assumit com una cosa no política, i molt menys política representant un règim del 
passat. Ho ha assumit com un bé monumental, cultural, turístic, artístic que el tenim aquí, eh, i que ens 
decora el riu, ens decora la ciutat i s’ha convertit, com abans deia, en un dels monuments, una de les 
icones més importants que té Tortosa. 
 
Per últim, jo voldria fer-li tres preguntes: Han pensat en quin cost econòmic ens suposarà retirar-lo o 
eliminar-lo? Han pensat que hi ficaran en el seu lloc?, perquè clar, no és qüestió d’agafar el monument i 
ja ho deixem allí i ja veurem...., no home no, escolti, siguem seriosos. I, per últim, aquí s’ha dit, jo això 
també ho vull remarcar, pensi, senyor Jordan, que la memòria història és per a tot i per a tots. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Al març del 2011, el grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya de Tortosa va fer una compareixença davant els mitjans de comunicació, i vam proposar tres 
accions importants per centrar la ciutat amb el riu, perquè consideràvem que vivíem, i encara hi vivim 
en certa mesura, d’esquenes al riu. I aquestes mesures anaven també en la idea de millorar la mobilitat 
entre les dos vores del riu. 
 
La primera proposta d’Esquerra estava basada en la construcció d’un nou pont entre la C-12 –més o 
menys a l’altura de l’EMD de Jesús– i Remolins. Per a què? Per descongestionar el trànsit existent entre 
el pont de l’Estat i l’avinguda de Felip Pedrell, que és molt gran. I Esquerra, durant anys, va presentar 
una esmena per dos milions d’euros a l’Estat, als pressupostos generals de l’Estat per redactar-ne el 
projecte, però sempre ha sigut rebutjada pels governs que hem tingut a l’Estat. 
 
Una segona proposta era la construcció d’una passarel·la de vianants aprofitant la pilastra on es recolza 
el monument franquista al mig del riu. Aquesta actuació consideràvem que milloraria la mobilitat 
peatonal entre Ferreries i Tortosa, uniria les dos vores del riu a nivell del carrer Jaume Ferran a la part 
de Tortosa i el passeig de l’Ebre a l’alçada de rambla de Catalunya a la part de Ferreries.  
 
Arquitectònicament, la passarel·la la vam concebre com una estructura de doble biga, en gelosia, amb 
un únic punt de recolzament intermedi a la pilastra existent i cobrint, aleshores, els dos trams que hi ha 
entre les dos vores. La passarel·la tindria un accés tant per a escales com una rampa de caràcter 
adaptat i també per a que hi poguessin circular bicicletes. El cost estimat d’aquella obra, segons l’estudi 
encarregat per Esquerra, era aproximadament de 950.000€. No era una passarel·la totalment recta, 
sinó que des de Ferreries anava recta fins la pilastra, com és obvi, i llavors, en un angle de més 90º, 
sobre 120º, anava en busca del que ha de ser la plaça de davant la fatxada de la catedral. 
 
La tercera proposta que complementava la passarel·la de vianants era l’eixamplament de la vorera de 
l’avinguda de Felip Pedrell en el tram comprés entre la plaça del Paiolet i aquesta futura plaça de la 
catedral, això ja està fet, potser a nosaltres ens hagués agradat que tingués més amplada, aquella 
vorera, però hi ha la que hi ha. I també, això s’havia de complementar amb una intervenció sobre el 
pont de l’Estat que proposàvem i que ja vam presentar una moció que va ser acceptada i suposem que 
s’està treballant per a que sigui implementada. 
 
Ara veiem una proposta del grup d’Iniciativa que bé, diuen que proposen això que el grup d’Esquerra va 
proposar fa temps, per tant, la nostra posició ha de ser d’acord en que hi ha de votar favorablement 
aquesta moció per tal de que es faci aquesta passarel·la, per tot això que s’ha parlat i s’ha dit, que crec 
que és una part important de la moció. 
 
L’altra part de la moció és respecte a la proposta de fer una consulta ciutadana. Nosaltres no la veiem 
gens malament. Creiem en la participació de la ciutadania per prendre decisions que són de ciutat, tot i 
que és de sobres coneguda la posició que davant el monument franquista té el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i sobre el que s’hauria de fer amb el monument. Però serem 
respectuosos amb l’opinió de la majoria de la ciutadania, per tant, la nostra proposta és votar que sí als 
dos punts de la moció que ha entrat el grup d’Iniciativa. 



 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, vagi per endavant que des del grup municipal del PSC votarem a favor de la seva proposta, 
perquè compartim el fons de la mateixa. 
 
Des del PSC apostem fermament per iniciar un procés de participació en el que tots els ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat puguin decidir sobre el futur del monument del riu.  Una consulta que 
serveixi per a que els partits representats en aquest plenari puguin posicionar-se més clar, si cal, de 
forma clara davant els ciutadans i les seves preferències respecte al monument davant de totes les 
opcions. 
 
Tal i com consta en la seva proposta, aquest procés participatiu comportaria el poder escollir sobre 
diferents opcions que haurien d’anar des de rehabilitar el monument actual fins a traure’l, plantejament 
que el felicitem i li agraïm.  
 
Les opcions intermèdies són moltes, i els ciutadans podrien escollir de les millors opcions resultants 
d’un concurs d’idees entre professionals, amb un pressupost tancat, per exemple. Un concurs en el que 
es podria tenir en compte la construcció de la passarel·la per a vianants i bicicletes que proposa el 
primer punt de la seva moció, idea que també va proposar en el seu moment el nostre grup municipal 
per tal de dignificar el bell mig del riu Ebre. 
 
El que jo no tinc tan clar és potser el criteri d’oportunitat, que vostè també ho ha dit. Potser que s’ha 
d’iniciar un procés i potser la construcció ve després, perquè potser pensem que a la nostra ciutat ara hi 
ha prioritats més importants, com l’atur, la creació de llocs de treball, el manteniment de la ciutat, que 
cal fer, des del nostre punt de vista. 
 
Però, evidentment, compartim el fons, compartim la forma i potser discrepem només en el moment, 
però recolzem l’inici d’un procés participatiu per tractar de conèixer quina és l’opinió al respecte dels 
nostres ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, intentant no fer-ho 
massa llarg, crec que de nou ens cal fer una mica d’història en aquest tema, tot i que li avanço que 
compartim alguna de les propostes que ens ha presentat avui, com ja li explicaré, tot i que no la forma, 
com ja també imagina, perquè ja ho hem avançat anteriorment o ja li ha dit el propi alcalde. 
 
Aquest és un tema que acostuma a ser recurrent al Ple de l’Ajuntament, curiosament quan ens trobem 
a poques setmanes d’unes eleccions municipals, es veu que la resta del temps no és important. I aquí 
començaré recordant una cosa que a la seva explicació se li ha oblidat, i també a la part expositiva, que 
alguns regidors li han recordat, i és que aquesta situació al seu moment i fa 7 anys també ho devia ser 
un monument titllat com a franquista, no sé si és que ara ho és i abans no ho era, però sí que van fer 
una cosa vostès, que no fa ver el Govern de Convergència i Unió quan governava la ciutat i tampoc ho 
han fet el Govern actual, que és catalogar-lo i que és protegir-lo, cosa que abans no estava ni catalogat 
ni protegit. 
 
A banda d’això, cal recordar que una moció com aquesta sempre s’acaba presentant a poc temps 
d’unes eleccions municipals i sempre quan governa Convergència i Unió. Quan governa els altres partits 
llavors no és importants. Quan era alcalde d’Iniciativa, i després del Partit Socialista, llavors el 
monument no era ni prioritari, ni calia traure’l, i no estem parlant de fa molts i molts anys, eh. 
 
I, a més a més, ara no plantegen només traure el monument, sinó que, a més, s’apropien d’una idea 
que és d’aquest Govern, una idea presentada dintre el marc del Pla especial del conjunt històric sector 
1, aprovat per aquest Govern municipal. I allí, tal i com hem aprovat i com vostè avui ha explicat i 
reconegut, es dóna una solució per a tota la façana fluvial i es planteja aquesta passarel·la dintre del 
que és l’entorn del monument. 
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Per tant, només ens interessem, qüestió una, ens interessem quan vénen eleccions pel monument i, a 
sobre, copiem una idea presentada per aquest Govern municipal, tal i com consta al monument aprovat 
per aquest Ple del Pla especial. 
 
I a més, demana que la construcció de la passarel·la es faci al 2015. Suposo que no deu conèixer o no 
s’han interessat prou pels tràmits, perquè sinó sabria que això és impossible. 
 
Un cop aprovat el Pla especial ara ens cal, cal redactar el projecte, cal quantificar la inversió i, a més a 
més, el que és més important, cal tenir els recursos, buscar els recursos, tenir-los i, a més a més, també 
tramitar –que això és molt important– unes autoritzacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, 
que a dia d’avui, ja li avanço, que són molt complexes perquè ja hem avançat feina. 
 
I aquesta feina que vostè ens demanava que l’haguéssim avançat, també li dic, com ja ha pogut 
entendre, ja l’estem fem, per tant no es preocupi. 
 
I a vostè li dic com abans li he comentat al senyor Roig en una altra moció, que cap proposta feta dintre 
del marc del pressupost. El pressupost es va aprovar al novembre, fa poques setmanes que es va 
aprovar el pressupost, fa poques setmanes que ha entrat en vigor aquest pressupost, no fa ni un mes 
que ha entrat en vigor aquest pressupost. I avui, a 132 dies de les eleccions municipals, per a Iniciativa 
se li encén la llumeta que això és el tema més important que tenim que debatre o és el tema que és 
prioritari per al 2015, quan cap proposta dintre del pressupost. Però no pateixi perquè, tal i com vam 
aprovar al Pla especial, aprovat per aquest Govern municipal, impulsat, tramitat i aprovat per aquest 
Govern municipal, estem treballant en aquest sentit. 
 
I també estem treballant per millorar, i ho sabran en breu, l’accessibilitat i la permeabilitat, com saben, 
entre els dos marges del riu amb un altre projecte que, com li he dit, presentarem i que també és 
encàrrec d’aquest Ple. 
 
També resulta curiós, però ens congratulem de que així ho faci, que vulgui que això siguin els ciutadans 
qui decideixin el futur d’aquest espai, perquè això és el que també ha proposat l’alcalde en diferents 
reunions amb entitats i societat civil de la nostra ciutat. 
 
I estem totalment d’acord, a més a més ens sentim pares de la criatura, creiem que cal que això sigui 
un debat que es porti a terme amb tota la ciutadania, però amb una veritable consulta. I una veritable 
consulta vol dir presentar un projecte concret, presentar les diferents alternatives, presentar què és el 
que volem en un espai tan important per a la nostra ciutat com és la façana fluvial, el monument, i 
saber exactament què volem fer amb el monument i quines alternatives tenim, cosa que no permet fer-
ho al llarg del 2015, tal i com vostè ha plantejat. Ens cal tenir també els recursos pertinents per poder-
ho fer i, a més a més, el que és més important, hem de saber de què estem parlant i quin cost té, 
perquè votar una cosa que ens està demanant aquí sense saber ni quan faran, ni com es farà, ni com 
es portarà a terme, ni quin serà el cost, no té cap tipus de sentit. I a més a més, així no es fan les coses 
de forma tranquil·la. 
 
El que fan avui vostès i fan cada 4 anys si governa Convergència, si estan vostès llavors no és important, 
entenem que és un electoralisme de curta volada que no porta enlloc, i al final no és el que ens demana 
la pròpia ciutadania. 
 
I, com ha dit vostè de forma reiterada, un debat de forma tranquil·la, de forma pacífica, jo crec que un 
debat de forma tranquil·la i de forma pacífica a 132 dies de les eleccions municipals no té cap tipus de 
sentit ni és viable. 
 
I, per tant, ens trobarà en desenvolupar la nostra proposta contemplada al Pla especial. Ja li he abans 
que, del que ens ha exposat, compartim aquesta voluntat de portar a terme aquesta passarel·la, però 
quan pertoqui i quan disposem dels recursos i també comptant amb la participació de la ciutadania. 
 



Tal com hem estat treballant amb el Pla especial, que ens ha permès, després ens permetrà poder 
enderrocar les cases de la catedral que hem anat adquirint al llarg d’aquests anys, fent aquesta feina 
que podrà permetre tenir una nova façana fluvial de la nostra ciutat, també treballarem en aquest 
sentit, tal i com marca el Pla especial. 
 
I si depèn de Convergència i Unió, i la voluntat de l’alcalde així ha estat en aquest sentit i l’ha expressat 
de forma reiterada, això es plantejarà a la ciutadania per tal que sigui referendat per tot el conjunt dels 
ciutadans de Tortosa. 
 
Per tant, no comptarà amb nostre suport, ja ho sap, ja li hem avançat anteriorment perquè, en paraules 
seves, torno a reiterar, això no és un debat plantejat per part d’Iniciativa de forma tranquil·la, se forma 
seriosa, de forma pacífica. No és ara el moment de portar-ho així. Creiem que si fos seriós ho haguessin 
plantejat dintre del marc del pressupost o a partir de que va entrar a governar aquest Govern municipal 
o qualsevol dels que estem aquí com a grup municipal i, per tant, en això, ja li torno a reiterar, no vol dir 
que no compartim el projecte perquè entenem, i així ho hem expressat dintre del Pla especial.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair, 
evidentment, el suport dels diferents grups municipals que han entès la proposta.  
 
I la proposta, pel que sembla, no?, que alguns intenten dissimular o fer veure que no han entès les 
coses, diu el que diu. I la proposta diu que s’accelerin els tràmits per a la construcció d’una passarel·la, 
no diu en cap moment –i ho he explicat– que s’ha de fer al 2015 la construcció en si mateixa. 
 
I en segon lloc, el compromís de que es realitzarà una consulta. I tots els debats, evidentment, s’haurien 
de fer després de que aquesta consulta, que tampoc hem posat temps, es convoqués, amb les diferents 
propostes. A més a més, la consulta, evidentment, s’hauria de fer a partir d’una comissió, amb diferents 
propostes al damunt de la taula, etc. 
 
Però bé, vaig contestant als diferents grups. Al grup de Plataforma per Catalunya, clar, em sobta que 
vostè digui que això només ho presentem perquè vénen eleccions, quan resulta que vostè ha presentat 
una moció per rehabilitar el monument de la Batalla de l’Ebre precisament abans que nosaltres....., sí, 
sí, ha estat presentada abans que nosaltres perquè per ordre de presentació ha arribat abans que la 
nostra i és evident que vostè està criticant “algo” que vostè fa. Llavors, a partir d’aquí, jo crec que la 
incoherència és tan gran que ni li hauria de contestar. 
 
En segon lloc, tampoc em posaré a discutir allò que és obvi, de si és franquista o no, perquè ho és, i a 
qui està dedicat i tot el que significa, d’aquí la polèmica de la ciutat. 
 
Vostè m’ha dit de condemnar el comunisme. Jo li he dit unes quantes vegades que condemno tot tipus 
de terrorisme i també el comunisme de l’època d’Stalin. I, evidentment, jo també condemno el feixisme, 
tant de Franco, com de Hitler, cosa que altres no fan. 
 
En relació als arguments del Partit Popular, la veritat és que m’han sorprès. Primer em parla de que si jo 
estic preocupat per les enquestes, del que diuen què passarà a Tortosa. Jo, senyor Dalmau, el que faria 
és preocupar-me de mi mateix, no? I en aquest cas, vostè que ha passat de tenir 7 a 1 regidors a 
aquesta ciutat, de 6 a 1 regidor, trobo que hauria d’estar preocupat vostè. I també penso que és una 
manera de defugir el debat de la proposta que jo faig en positiu en aquests moments. 
 
També m’ha acusat de coses del passat, de si es va fer, si es va deixar de fer. Clar, vostès que es 
presenten a un programa a les eleccions dient que no retallaran en sanitat, en educació, que no faran 
una reforma laboral en contra de la classe treballadora i de les classes mitges i fan tot el contrari, crec 
que no té molta autoritat a, precisament, criticar aquests aspectes, quan sap perfectament que el debat 
que estem aquí fen sobre aquest monument és un debat complicadíssim per tot el que representa. 
 
Jo penso que a qui li fa temor la consulta és a vostè o al senyor de Plataforma per Catalunya, que vostès 
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estan en contra del dret a decidir i, evidentment, també és normal que estiguin en contra del dret a 
decidir d’un tema tan sensible com és aquest. I que, pel que sembla, els hi genera molta nostàlgia 
perquè el volen rehabilitar com si no fos franquista i tornant a aquelles èpoques. Però bé, vostès 
mateixos, en aquest sentit sabran. 
 
I en relació a l’equip de Govern, en tornen a titllar, Convergència i Unió, d’electoralistes. Jo ja ho he dit 
abans, que si a partir d’ara cada proposta que es fa a aquest Ple d’aquí a les properes eleccions ha de 
ser titllada d’electoralista, que és el que ha passat avui en diferents ocasions, han sigut els arguments 
per votar en contra de les diferents mocions, penso que, bé, és una mica pobre, per no dir una altra 
paraula, aquest argument. 
 
Un argument que no té cap tipus de sentit. Perquè vostès, senyora Roigé, han tingut temps des de 
l’últim debat que es va fer sobre aquest tema, han tingut temps des del 2010 fins avui han passat 5 
anys per fer alguna proposta. I vostès no han fet cap proposta perquè no hi ha cap proposta al Pla 
d’actuació municipal, no hi ha cap proposta oficial en cap comissió i no hi ha hagut cap proposta en 
aquest Ple. 
 
També ens diuen: home, i per què no ho proposen, el tema de la passarel·la, dins els pressupost? Clar, 
és a dir, tots els pressupostos que vostès han aprovat, que no ens han fet absolutament cas de cap de 
les nostres propostes, evidentment, exceptuant aquest últim any perquè hi ha eleccions, resulta que ara 
l’excusa perfecta és que, si haguéssim tingut tant interès de fer la passarel·la, ho havíem d’haver 
presentat per als pressupostos, que repeteixo, jo simplement, o nosaltres hem dit que el que s’havia fer 
és impulsar aquesta construcció, però no construir-la durant aquest any. 
 
Oportunista? És oportuna, no és oportunista. És oportuna perquè en aquests moments s’està 
transformant la façana fluvial de Tortosa a partir, ja ho he dit abans, de tota l’actuació que va fer el 
Govern central, a partir de la rehabilitació del pont del Ferrocarril, de la construcció de les baranes a 
banda i banda de riu, de la construcció dels murs. Ara també, suposo que això no serà electoralista, 
presentaran la rehabilitació del pont vell, però no serà electoralista. No serà electoralista..., sí senyor 
Bel, es va portar aquí, però és que avui aquí també es porta la moció. Si vostès avui l’aproven no serà 
electoralista, o és que què passa?, que el tema del pont vell, que vam dir entre tots que s’havia de fer, si 
vostès ara ho anuncien abans de les eleccions no és electoralista perquè ho han votat al Ple. I avui que 
vostès poden votar fer una consulta, no la voten amb l’excusa de que és electoralista. És que són uns 
arguments, senyor Bel i senyors de Convergència i Unió, que no s’aguanten per cap lloc. 
 
Repeteixo la bona voluntat de la nostra moció. Parlava clarament de que aquesta consulta s’havia de 
fer, el que volíem era un compromís de l’Ajuntament de que es faria aquesta consulta. Ni parlàvem de 
data, ni parlàvem de les diferents propostes que poden haver al respecte, perquè en això es pot parlar 
de moltíssimes i moltíssimes opcions.  
 
També refermar que, en el cas d’aquestes propostes, jo penso que si la gent de Tortosa decideix que 
s’ha de retirar el monument, s’ha de museïtzar en un altre lloc i, per tant, no s’ha de destruir perquè la 
memòria històrica, evidentment, ha de servir, precisament, per recordar el que va significar aquella 
època.  
 
I en aquest sentit, lamento, lamento que l’equip de Govern, que és qui realment pot decidir sobre 
aquesta consulta i sobre la creació d’aquesta passarel·la, a partir de l’acceleració dels diferents tràmits 
que s’haurien de fer, voti en contra. 
 
Entenem, una vegada més, la manca d’arguments, uns arguments també bastant infantils quan diuen 
“és que nosaltres ja ho hem proposat”, quan aquí al Ple, que és la màxima institució democràtica 
d’aquesta ciutat, no s’ha dut mai aquest tema i és per primera vegada per porta. Per tant, entenem que 
no són arguments vàlids, que són arguments pobres i que, en aquest sentit, avui és una oportunitat 
perduda perquè avui s’hagués pogut aprovar el compromís de l’Ajuntament de fer aquesta consulta i, 
per tant, deixar en mans dels tortosins i tortosines el futur del monument i també, evidentment, l’inici 
de tots els tràmits per poder construir la passarel·la que tanta gent també reclama. Moltes gràcies. 



 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Només de forma molt, molt 
breu, només per recordar-li al senyor Jordan que Plataforma per Catalunya portava, precisament, 
aquesta proposta de rehabilitar i il·luminar el monument a la Batalla de l’Ebre a les municipals del 2011. 
Per tant, nosaltres sí que d’oportunisme cap. Nosaltres ja la teníem, ja la portàvem fa 3 anys. I sinó 
repassi el nostre programa electoral, veurà que era una de les propostes que teníem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, senyor 
Jordan, jo únicament acotar el que vostè m’acaba de dir amb el de la consulta, sí, vostè aquí demana 
una consulta i jo considero que les consultes, ho estic dient sempre, són importants i són necessàries. 
Ara bé, primer, ben fetes, ben fetes perquè, amb tot els respectes, per exemple, a la institució que en el 
seu moment va convocar una moció, que ho he dit abans, 900 signants d’una moció sobre 33000 
habitants que té la ciutat, home, per favor, per favor, que sigui una cosa ben feta. 
 
I segon, no comencéssim, perquè avui és la primera vegada que he sentit consultes en cada una de les 
mocions, consultes. Home, hi ha que consultar, evidentment, i la ciutadania ha de participar a través de 
la consulta o d’altres mitjans, nosaltres som un exemple de com participa la ciutadania en el treball de 
la ciutat i de l’Ajuntament, però el que no podem estar és consultant tots els temes que hi hagin. 
 
I segon, les consultes han de ser fiables perquè sinó no serveixen de res. I per a mi, una consulta fiable, 
doncs, és aquella que sobre el cens electoral de Tortosa, que jo ara no recordo quin és, doncs hi hagi un 
40, un 50, un 60, s’estableixi un percentatge, però no pot ser que un número molt reduït de persones, 
doncs miri, ja diuen la seva opinió i ja ho hem d’agafar perquè s’ha consultat a la ciutadania. 
 
I segon, vostè sempre, sempre, sempre que jo dic “algo” que no li agrada, sempre senyala a Madrid i 
senyala al Govern central i diu que ells van prometre i no han fet. Escolti, jo estic a Tortosa, ho he dit 
centenars de vegades, jo sóc regidor de l’Ajuntament de Tortosa i a mi em preocupa Tortosa i, en aquest 
cas, el monument a la Batalla de l’Ebre, que és el que estem discutint. Per tant, no em digui “és que ells 
van dir i van proposar....”, no en referència al monument, sinó a sanitat o a ensenyament o al que sigui, 
“i després van fer lo altre”. Bé, ells són ells, i ells sabran. Jo sóc jo, i jo aquí faig el que he de fer. I per 
tant, sempre em diu... 
 
I després, el que vaig a dir potser li pareixerà molt elemental però no ho és, en el fons no ho és, escolti, 
ficats a llevar tota la simbologia que hi ha de l’època de Franco, no?, i tot això, doncs miri, escolti, tenim 
la Seguretat Social que és un exemple i es va crear pel règim de Franco, li diré més, pel ministre de 
Treball Girón, eh. I això és una de les millors coses que tenim a aquest país, envejada per altres països 
que d’això. Si vol, ens carreguem els paradors, que també una xarxa que es va crear en l’època de 
Franco. I si vol, miri, ens carreguem tots els embassaments i encara anirem en barca per aquí a Tortosa 
amb l’aigua que baixa. I si vol, la ONCE, que és una de les labors socials més importants de cara als 
disminuïts visuals, doncs, escolti, però què volem?, ens ho anem a carregar tot o sols ens carreguem el 
que ens agrada? Allò ens ho carreguem, lo altre no, no? 
 
I si vol, doncs també, doncs escolti, les cases de protecció oficial, les cases barates, que era un sistema 
ideal per a que les persones tinguessin un pis, eh, perquè pagaven un lloguer però molt baixet, molt 
baixet, i al final d’uns anys pagaven la resta, però molt poc, i tenien una casa. I ara, en canvi s’han 
d’empenyorar i arribem a situacions com els desnonaments, eh. Tot això vol que ens ho carreguéssim? 
Tot això –que algunes coses s’han anat carregant, crac, crac, crac–, doncs bé, ens ho carreguem tot, 
senyor Jordan. 
 
El que és bo d’un règim hi ha que mantenir-ho, i el que és dolent hi ha que llevar-ho. Però no ens podem 
carregar tot el que ha fet un règim simplement perquè no estem d’acord amb aquell règim. Hem de tenir 
més sentit comú. Dir-li, bé, dir-li únicament això. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Senyor Jordan, és una pena, però una pena grossa, i 
segurament vostè deu pensar el mateix, però que no hagués tingut la voluntat que té avui quan vostè 
era càrrec de confiança del senyor Sabaté i estava al Govern de la ciutat, perquè això no fa tants anys, 
al 2007 vostè estava de càrrec de confiança. Em pot dir ara: no, és que jo no estava. No, sí, vostè estava 
allà i, per tant, llavors o el monument no devia ser franquista, o el monument no devia ser tan important 
per a Iniciativa per Catalunya.  
 
Tot i això, jo aprofitaria aquest Ple per demanar-li que ens expliqui per què Iniciativa catalogar, va 
protegir el monument al seu moment, vull dir, perquè això també després ens afecta a l’hora de poder 
actuar dintre del monument, i ens afectarà i molt. Per tant, també li demanaria que si ens pot explicar, 
acabaríem sabent-ho, d’una vegada per totes, per què Iniciativa va acabar protegint el monument a la 
Batalla de l’Ebre que hi ha al mig del riu. 
 
Vostè també té l’habilitat per dir coses que no he dit. En primer lloc, ens diu que és una..., que he dit 
electoralista. Jo en cap moment he dit, fins a aquesta moció, que fos electoralista, i en portem 7. En cap 
moment he dit a cap moció que fos electoralista. Per tant, és la primera vegada que li dic que sí, que és 
electoralista i molt electoralista. 
 
I també li dic que també té l’habilitat d’anar canviant el redactat de les seves mocions conforme va 
parlant, perquè ha anat dient, conforme va avançant el debat, ha anat dient que no ha dit en cap 
moment que s’hagi de construir la passarel·la, però si llegeix al punt primer, el que diu textualment i és 
el que votem avui és: “l’Ajuntament de Tortosa impulsarà durant aquest 2015 la construcció d'una 
passarel·la”. Per tant, com el Govern municipal és més serio que tot això, el que avui diem és que no es 
pot construir una passarel·la durant el 2015, perquè primer cal tenir, com li he dit abans, un projecte, 
també quantificar la inversió, saber quin cost té per tant i, a més a més, tenir els recursos pertinents per 
fer-ho i els permisos de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que ja li he dit abans que molt fàcil no 
seria. 
 
Per tant, li torno a recordar en paraules seves, no podem fer, i nosaltres així ho creiem, no podem fer un 
debat que vostè ha dit que ha de ser pacífic i tranquil a poques setmanes de les eleccions municipals, 
com fan cada vegada que arriben les eleccions municipals i governa Convergència i Unió. Quan 
governen vostès, quan vostè està al Govern, llavors no és important poder portar a terme aquest tema. 
 
Ja li he dit que la passarel·la està contemplada, com vostè sap, a un document urbanístic aprovat per 
aquest Ajuntament, com és el Pla especial urbanístic del sector històric, sector 1 del nucli històric. Per 
tant, si algú ha presentat una proposta, si algú ha fet una proposta pel que fa al monument, pel que fa a 
la façana fluvial, ha estat aquest Govern municipal. Cap Govern abans havia fet ni una proposta pel que 
fa al monument, pel que fa a cap passarel·la, pel que fa a la façana fluvial, i ha sigut aquest Govern qui 
ho ha presentat i qui ho ha aprovat. I d’allí és vostè d’on ha tret aquesta idea de fer la passarel·la, 
agafant el document que, a més a més, ho diu al punt primer; és que al final li faré llegir el punt sencer, 
perquè diu: a partir de l’execució del Pla especial urbanístic sector 1 conjunt historicoartístic de Tortosa, 
que precisament és el Pla aprovat per aquest Govern municipal. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, és evident que, 
més enllà dels grups que han donat suport a la moció, una vegada més la dreta i l’extrema dreta a 
Tortosa s’ajunten per aprovar, simplement, el compromís per realitzar una consulta sobre el monument 
de la Batalla de l’Ebre i... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Casanova, li demanaria, si després vol i se sent al·ludit, li 
dono un torn de paraula, però respectem la intervenció de cada un dels nostre companys.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament continua amb el seu torn de paraula el Sr. Jordan: En aquest sentit, torno a insistir amb el 



debat, que penso que sí que s’ha de dur a terme, sobre què fer amb aquest monument i sobre la 
passarel·la en el context de la reformulació de la façana fluvial a la nostra ciutat. Després de la 
rehabilitació del pont de tren, en breu començarà la rehabilitació del pont vell i, per tant, cal actuar en 
aquest sentit. 
 
Al senyor del Partit Popular, recordar-li, perquè també ha dit coses que no sé si no les sap, que l’anterior 
moció que es va presentar a l’any 2010 va ser una moció popular i que, per tant, ara el que aquí estem 
reclamant és una consulta institucional promoguda per l’Ajuntament, on tots els tortosins puguin votar 
les diferents opcions que s’haurien d’acordar. I, per tant, no té res a veure el que va passar llavors al 
que proposem en aquests moments. 
 
Tampoc entraré, perquè penso que ja és surrealista, per no dir una altra paraula, la defensa que vostè 
ha fet de l’època del franquisme, entrant ja a debatre si vostè defensa el monument, si jo no el defenso, 
quan l’únic que estic reclamant és la consulta, el dret a decidir dels tortosins i tortosines de decidir, 
precisament què volen fer amb el monument. 
 
En relació a Convergència i Unió, veig que els arguments que tenen és tornar a recordar la meva època 
com a coordinador de Joventut; sembla que sigui un delicte que vaig ser coordinador de Joventut, un 
partit de Convergència i Unió que està carregat de corrupció i de delinqüents que ho han reconegut, 
resulta que a Tortosa el delicte és haver segut coordinador de Joventut. Bé, és un argument que tenen, 
suposo que per intentar explicar per què voten en contra. 
 
Sobre el tema del POUM, de per què va ser catalogat, va ser catalogat, suposo, de manera general, però 
independentment d’això, vostès no van dir mai si s’havia de catalogar o no.  
 
I també els hi recordaré que vostès han intentat,... si em deixen parlar...., moltes gràcies, han intentat, 
per exemple, enderrocar el Balneari del Porcar, que també està catalogat. Per tant, no és una excusa el 
tema del catalogament o no, perquè vostès mateixos han demostrat que en altres elements que 
estaven catalogats els han intentat descatalogar i, per tant, aquí no és el debat realment important. 
 
Per tornar a acabar i concloure, penso que avui el que el nostre grup municipal intentava fer era 
demanar que s’impulsés la construcció d’aquesta passarel·la durant el 2015, i he explicat i torno a 
repetir que es construeixi directament el 2015, perquè és evident que no i ho he explicat des del 
principi, a l’exposició dels motius. Impulsar la construcció l’entenem com tots aquells projectes, 
avantprojectes urbanístics necessaris per poder-la fer possible. 
 
I, en segon lloc, “algo” tan senzill com demanar que, no demanar, sinó que l’Ajuntament es comprometi 
a realitzar una consulta sobre el monument de la Batalla de l’Ebre, per a que siguin els tortosins i 
tortosines les que decideixin els futur del mateix, amb les diferents opcions on tothom pugui expressar 
la seva opinió. És “algo” tan fàcil i tan senzill que crec que tots els tortosins i tortosines ho poden 
entendre que, torno a repetir, penso que és una proposta de futur, que és una proposta necessària 
perquè hem de fer el debat tranquil·lament i, per tant, no passa absolutament res per avui aprovar, si hi 
ha realment voluntat de que hi hagi un compromís de que es faci la consulta. I més endavant, després 
de les eleccions municipals, que és el que els hi preocupa a tots vostès, ja es debatrà, precisament, la 
consulta: quan s’ha de fer, les diferents opcions que puguin haver, etc. 
 
Per tant, lamento que hi hagi, una vegada més, un vot contrari quan per segona vegada es porta al Ple 
aquest tema tan polèmic a la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Sí, ara els hi donaré la paraula, però en tot cas no per segona vegada, per moltíssimes vegades, senyor 
Jordan. Però una puntualització, perquè vostè ha parlat de corrupció, de delinqüència. Sé càrrec de 
confiança no és cap corrupció ni cap delinqüència, no s’ho ha d’emprendre així, jo tinc càrrecs de 
confiança. Jo tinc càrrecs de confiança, una quarta part dels que tenien quan vostè estava al Govern, 
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però tinc càrrecs de confiança. 
 
Sé càrrec de confiança no és cap acusació de res, no és ser delinqüent, no és ser corrupte, perquè estic 
segur que vostè va tenir una conducta recta essent càrrec de confiança. És el que és. És que una 
persona d’un partit polític que ha guanyat unes eleccions, i si no les ha guanyat, ha guanyat una 
alcaldia, designa a dit una altra persona. I això és el que vostè era, una persona designada a dit, com jo 
n’he designat a altres. I això no és dolent en si mateix, no li ha de saber mal que li recordin. Per tant, no 
digui.... 
 
I l’ altra cosa, de corrupció i de delinqüència a aquest Ajuntament, de moment, ni amb uns ni els altres 
no n’ha hagut mai, ni ha hagut cap denúncia. I, per suposat, no ha hagut cap cas. I, per tant, això també 
ho han d’explicar. 
 
No se senti al·ludit ni com a delinqüent ni com a corrupte quan se li diu que ha sigut un càrrec de 
confiança. I, per a la seva tranquil·litat, ja li dic que jo també en tinc, ja li dic, molt menys dels que tenien 
quan vostè ho era, però també en tinc. I no vol dir que siguin ni cap corruptes, ni cap delinqüents, ni 
molt menys. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde.  
 
Miri, senyor Jordan, vostè jo no sé com s’atreveix a qualificar d’extrem, precisament vostè que és un 
extrem radical d’esquerres. 
 
Li diré una altra cosa, encara li diré més. Miri, resulta que a mi no m’interessa ni la dreta ni l’esquerra 
perquè, tant la dreta com l’esquerra, són qui ens han portat a la situació que tenim avui en dia, tant uns 
com els altres, tant m’hi fot uns com els altres, per tant, a mi no m’interessa ni la dreta ni l’esquerra. 
Simplement era per dir-li això. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: No, jo simplement dir-li, senyor Jordan de que m’ha dit de 
que jo he fet una defensa d’aspectes de l’anterior règim i tal, no? 
 
La pregunta que jo li faig, i ho he dit, eh?, del règim, de qualsevol règim hem de quedar-nos amb el bo i 
hem de rebutjar el dolent. Vostè no defensaria, repeteixo, senyor Jordan, a la Seguretat Social? Vostè no 
defensaria els paradors i els milers de treballadors que hi ha als paradors? No defensaria la ONCE? No 
defensaria el sistema de “vivendes” de protecció oficial? Clar. Com vostè va defensar, també, el 
monument a la Batalla de l’Ebre quan vostès el van incloure, com s’ha dit fa poc, com a bé cultural, 
catalogat com a bé cultural de la Relació patrimonial de béns culturals de la Generalitat de Catalunya i 
que ara, com s’ha dit també aquí, ha ficat una certa dificultat a que se’l pugui, com vostè vol, llevar-lo 
del “puesto”.  
 
Vostè l’ha defensat. Per què? Perquè hem de defensar el bo. I vostè, defensant-lo ha demostrat 
implícitament, inconscientment –crec jo–, inconscientment en el sentit de que no s’ha compte, a un bé 
que és important culturalment parlant, no políticament parlant. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en primer lloc, 
sobre el tema del càrrec de confiança, senyor alcalde, jo dir-li que no me’n dono vergonya per a res de 
que vaig ser càrrec de confiança, però sí que veig que cada vegada que faig alguna moció que, pel que 
sembla, els hi molesta, ho intenten traure. 
 
I quan ho intenten traure, clar, al final un pensa que ho trauen com si fos un delicte. I per això els hi he 
dit que delictes i delinqüents n’hi ha molts, i que dins el seu partit n’hi ha alguns, pel que ells mateixos 
han dit. Per tant, ho deia en aquest sentit. 



 
En segon lloc, el tema de dreta o extrema dreta veig que el senyor Casanova s’ha sentit al·ludit. Bé, ell 
mateix, suposo que per alguna cosa serà. 
 
Però, per acabar en positiu, perquè penso que l’espectacle que en aquests moments s’està produint no 
és positiu, un espectacle que no m’agrada en absolut que es produeixi, sobretot de cara els tortosins i 
tortosines, torno a manifestar el que realment hem proposat avui des del nostre grup municipal, 
Iniciativa Entesa per Tortosa, una proposa en positiu, una proposta de futur, una proposta que vol 
afrontar un debat que, pel que sembla, molesta a alguns.  
 
I la proposta, per resumir-la, passa per que el nostre grup municipal pensa que s’ha d’impulsar la 
construcció d’una passarel·la de vianants, una passarel·la també per a les bicicletes, que connecti 
l’avinguda de la rambla de Catalunya al barri de Ferreries amb el barri antic per a que torni a recuperar 
la centralitat en l’antic lloc on hi havia l’antic pont de la Cinta i, històricament parlant, també abans va 
haver el pont de Barques. 
 
Aquesta passarel·la està ja aprovada en un document de l’Ajuntament, i el que nosaltres reclamem és 
que s’impulsi la seva construcció i, per tant, que es comencin a fer tots els avantprojectes, tots els 
tràmits necessaris per a que de cara als propers anys pugui ser una realitat. 
 
I, en segon lloc, el que demanem és que, com aquesta passarel·la que ja està prevista passarà pel lloc, 
a la pilastra on està el monument de la Batalla de l’Ebre –i el monument de la Batalla de l’Ebre és un 
tema polèmic a la nostra ciutat– la millor manera de solucionar aquesta polèmica és donant la veu als 
tortosins i les tortosines per a que decideixin el seu futur. 
 
És evident que no hem posat ni data ni cap tipus de condició per a que avui, amb consens, es pogués 
aprovar. Però, una vegada més, els grups de Convergència i Unió, amb Plataforma per Catalunya i el 
Partit Popular, han negat la possibilitat de que aquesta moció tiri endavant i, per tant, lamento 
moltíssim que no poguéssim moure Tortosa cap endavant i cap al futur. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb set vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2) i I-ET-E 
(2); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU 
(11), PP (1) i PxC (1). 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor secretari, passem al punt 14è de l’ordre del dia, amb la 
matisació que he fet jo abans i que per error, perquè se’ns ha passat a tots, hauríem tingut que fer el 
minut de silenci, tal i com havíem quedat en Junta de Portaveus, al principi. 
 
Ara s’aprovarà i, malgrat s’aprovi aquest minut de silenci, no el farem en aquell moment, sinó el farem 
un moment abans de finalitzar el Ple, si els hi sembla bé, com vostès m’han indicat. 
 
 
 
 
14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALÀ REBUTJANT LA VIOLÈNCIA I, EN 
CONCRET, DE L'ATEMPTAT AL SETMANARI FRANCÈS CHARLIE HEBDO. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular: 
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“ Considerant que negar els drets essencials com són la vida, la integritat física o psíquica, la llibertat 
d’expressió o la seguretat personal són violacions gravíssimes de les llibertats individuals i fonamentals 
de les persones i, per això, no han de tenir cabuda en la societat. 
 
Considerant que l’ús de la violència amb finalitats ideològiques, religioses i polítiques constitueix un 
trencament dels models de convivència dels que ens hem dotat, sustentats, entre altres aspectes, en el 
respecte mutu i en el diàleg com a via per resoldre les diferències. 
 
Considerant que l’avanç de l’Estat Islàmic (EI) no és un amenaça circumstancial, ni llunyana, sinó un 
perill proper tot i que, cal matisar, l’Estat islàmic no és, ni de lluny, el món musulmà que es mereix tot el 
respecte degut. 
 
Considerant que cal refermar la condemna total a qualsevol tipus de terrorisme que, com està dit, van 
en contra dels més essencials drets humans i de la democràcia i també, evidentment, al terrorisme 
islamista radical que apareix com un perill tant per Europa, com per els països musulmans. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal del Partit Popular Català a Tortosa sol·licita al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer – Manifestar el rebuig i la condemna del Ple a l’acció terrorista esmentada i, per extensió, a 
qualsevol altra acció terrorista. 
 
Segon – Mantenir, en aquest plenari, un minut de silenci en mostra de condol i solidaritat amb el poble 
francès. 
 
Tercer – Donar trasllat a l’Ambaixada de França, a l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions 
Terroristes i als mitjans de comunicació.  “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular, 
senyor Francesc Xavier Dalmau i Salvia: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, la 
proposta, la moció va dirigida, com vostè ha dit, a rebutjar la violència en qualsevol de les seves facetes 
i, en concret, l’atemptat al setmanari francès Charlie Hebdo. 
 
Considerant que negar els drets essencials com són la vida, la integritat física o psíquica, la llibertat 
d’expressió o la seguretat personal són violacions gravíssimes de les llibertats individuals i fonamentals 
de les persones i, per això, no han de tenir cabuda en la societat. 
 
Considerant que l’ús de la violència amb finalitats ideològiques, religioses o bé polítiques constitueix un 
trencament dels models de convivència dels que ens hem dotat, sustentats, entre altres aspectes, en el 
respecte mutu i en el diàleg com a via per resoldre les diferències. 
 
Considerant que l’avanç de l’Estat Islàmic no és un amenaça circumstancial ni llunyana, sinó un perill 
proper, tot i que cal matisar i és important, importantíssim, l’Estat islàmic no és, ni de lluny, el món 
musulmà, que es mereix tot el respecte degut. 
 
I considerant que cal refermar la condemna total a qualsevol tipus de terrorisme que, com està dit, van 
en contra dels més essencials drets humans i en contra de la democràcia i també, evidentment, al 
terrorisme islamista radical que apareix com un perill, tant per Europa com per els països musulmans. 
 
Llavors, proposem al Ple present el següents acords. Primer, manifestar el rebuig i la condemna del Ple 
a l’acció terrorista esmentada i, per extensió, a qualsevol altra acció terrorista. 
 



Segon, mantenir en aquest plenari un minut de silenci, en mostra de condol i solidaritat amb el poble 
francès. 
 
I tercer, donar trasllat a l’Ambaixada de França, a l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions 
Terroristes i als mitjans de comunicació, el resultat de l’acord que prengui aquest Ple. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des de 
Plataforma per Catalunya sempre hem condemnat, condemnem i condemnarem qualsevol acte violent i 
qualsevol acte terrorista, vingui d’on vingui i sigui qui sigui el seu autor. 
 
De fet. Plataforma per Catalunya ha portat en aquest Ple diverses mocions de condemna al terrorisme i 
tots vostès, de forma indigna –i aquí deixo de banda al senyor Dalmau, que l’última vegada ens va 
donar suport– tota la resta sempre les han votat en contra. 
 
No cal ni dir, senyor Dalmau, que Plataforma per Catalunya votarà a favor d’aquesta moció, com no pot 
ser de cap altra forma. Però un cop hem condemnat aquest brutal atac terrorista, cal anar a la base del 
problema i buscar solucions. 
 
Segons l’inefable ministre de l’Interior que tenim, el senyor Fernández Díaz, en declaracions a una 
coneguda cadena de televisió, el dia següent de l’atemptat a París deia, textualment, que la 
radicalització islàmica a Espanya té tres punts bàsics: les mesquites, les presons i les xarxes socials i 
Internet. 
 
Bé, a hores d’ara cap mesquita ha estat tancada, cap presoner islamista ha estat deportat per complir 
la condemna al seu país i cap web de les moltes que fan apologia islàmica ha estat clausurada. De fet, i 
aquí coincidim amb el Partit Popular, a Mataró el Partit Popular i Plataforma per Catalunya han 
denunciat a un immigrant islàmic que es felicitava per la massacre de París. 
 
Bé, cal agafar el bou per les banyes. L’islam no és una religió com les altres, l’islam és una ideologia per 
la que els seus seguidors són capaços de matar i assassinar. L’islam mai en la vida i amb tots els segles 
que portem, mai en la vida ha sigut capaç de convèncer, l’islam sempre ha estat imposat per la força de 
les armes.  
 
Evidentment, això és contrari als nostres valors, a les nostres lleis civils i democràtiques i als nostres 
principis d’igualtat entre persones i als nostre valors de respecte, pau i pacifisme. L’islam és una 
ideologia que s’ha quedat ancorada a l’època medieval. 
 
Encara aniré més enllà. Dissabte passat, un alt càrrec de la policia francesa va declarar que això no ha 
estat més que l’inici de la barbàrie. Aquestes declaracions, misteriosament, no han estat recollides per 
la premsa de casa nostra. Sembla que de vegades no cal publicar la veritat ni la realitat d’allò que se’ns 
ve a sobre.  
 
Encara diré més coses. L’islam no és cap raça, per tant, no hi ha cap racisme en ser crítics amb aquesta 
ideologia. L’islam no és cap país, per tant, no hi ha cap mena de xenofòbia en criticar aquesta ideologia. 
No existeixen, siguem clars, no existeixen dos islams, no; d’islam només n’hi ha un. No n’hi ha un de 
moderat i un de radical. Islam només n’hi ha un, de la mateixa manera que només hi ha un llibre sagrat 
islàmic. Cal ser molt il·lús per pensar que hi ha diversos islams: aquest m’agrada i aquell no m’agrada. 
No. D’islam només n’hi ha un. 
 
Cal, vull anar encara més enllà. Vull recordar que fa uns pocs mesos el Govern holandès, un Govern que 
suposo que cap de vostès titllarà de poc democràtic o xenòfob, va proposar tot un seguit de mesures 
per acabar amb el multiculturalisme, amb les ajudes socials per a la integració dels immigrants 
musulmans, una integració que ha fracassat totalment i que no correspon al govern ni als fons públics, 
segons paraules textuals del ministre de l’Interior holandès.  
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Cal prohibir tota mena de vestimentes que tapin totalment o parcialment el cap i el rostre de la gent, 
perquè això impedeix als musulmans accedir a cap lloc de feina, però obligar als immigrants a parlar 
l’idioma del país i tota una sèrie de mesures coercitives per als immigrants que no compleixin les lleis 
del país i els seus valors. Aquestes mesures entraran en vigor aquest any 2015 a Holanda, un país 
perfectament democràtic. 
 
Amb la llei a les mans, i amb els valors civils i democràtics europeus, l’islam no té cabuda a Europa. Cal 
dir les coses pel seu nom. 
 
Per altra banda, i també, i aquí li faig, li recalco, senyor Dalmau –ja que el seu partit és qui té el Govern– 
cal liquidar d’una vegada per totes el Tractat de Schengen i renegociar els acords de la Unió Europea 
per a que els seus membres, Espanya entre ells, recuperin el control de les seves fronteres. 
 
Ja per acabar, reitero que condemno, condemnem i condemnarem sempre qualsevol atac violent 
terrorista, vingui d’on vingui. El que cal són respostes i solucions, perquè una cosa així mai més pugui 
tornar a passar, perquè mentre sigui així, mai tindrem pau. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup 
municipal d’Iniciativa Entesa per Tortosa, en primer lloc, volem expressar el nostre condol a totes les 
famílies de les víctimes de l’atemptat que s’ha produït durant aquesta setmana a la ciutat de París. 
Pensem que el principal i el primer que s’ha de fer és expressat aquest condol. 
 
En segon lloc, evidentment, expressar el nostre rebuig a qualsevol tipus de terrorisme i, en aquest cas, 
el rebuig al terrorisme islamista radical o jihadisme, que és evident que és un dels problemes que té la 
nostra societat. I, a diferència del que s’acaba de dir ara, aquest terrorisme islamista radical el que està 
matant, sobretot, precisament són musulmans, perquè allà als països on aquest grup terrorista està 
vencent i tenint cada vegada més força, als primers que està assassinant, són a milers i milers de 
persones que són musulmanes i que, evidentment, no comparteixen les idees d’aquests grups radicals. 
 
De fet, també vull recordar que un dels assassinats a París va ser un policia francès que era musulmà i, 
per tant, demostra, encara que alguns vulguin aparentar i fer creure altres coses, que no tots els 
musulmans són iguals, sinó que estem parlant del radicalisme jihadista islamista, al igual que en el seu 
dia passava al País Basc, que hi havia gent que intentava confondre que tots els bascos eren etarres. 
Per tant, jo crec que és una cosa de sentit comú, però vist el que acabo de sentir, penso que s’havia de 
fer aquesta apreciació. 
 
I també, i com a tercer punt, refermar la nostra defensa a tots els valors que representa França, i per 
extensió tots els països d’Europa. Els valors de la llibertat, de la democràcia, de la llibertat també, 
evidentment, d’expressió de cara als periodistes, de la tolerància. Uns valors que precisament aquí al 
nostre país la dictadura franquista tampoc tolerava i que molts, molts vam haver de lluitar per tenir-los i, 
per tant, avui refermar, una vegada més, en la defensa de tots aquests valors. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: A França s’ha atemptat contra la llibertat, s’ha atemptat 
contra la igualtat, s’ha atemptat contra la fraternitat, que són els tres principis bàsics de la República 
Francesa o d’una república.  
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya condemna i s’adhereix a la moció que ha 
presentat el Partit Popular per rebutjar la violència i, en concret, l’atemptat al setmanari francès Charlie 
Hebdo. 
 
També voldríem fer una consideració, i a propòsit sobretot de les paraules que ha dit el portaveu de 
Plataforma per Catalunya, ja que Esquerra Republicana de Catalunya considerem que l’enemic no és 
l’islam. L’enemic és l’odi, l’enemic és la violència, l’enemic és la ignorància. 
 



Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el nostre grup municipal recolzarem, com no podia ser d’altra manera, aquesta moció. I 
rebutgem i condemnem qualsevol acció terrorista de qualsevol signe. I expressem el nostre condol a les 
famílies i amics de les 17 persones assassinades que han perdut la vida a París. 
 
Els col·laboradors de Charlie Hebdo han mort per defensar la llibertat d’expressió, una llibertat 
d’expressió emprada com a resposta d'una societat oberta davant la violència i les amenaces 
extremistes.  
 
La sàtira és pacífica, encara que pugui molestar a algú. I la sàtira de Charlie Hebdo és la resposta d'una 
civilització davant la barbàrie. Ningú ens podrà negar que un dibuix mai val la vida d'una persona i que 
els assassinats de París són la tràgica culminació de les amenaces a la llibertat d'expressió. 
 
Avui, després d'haver doblegat al feixisme i al nazisme, ens enfrontem a una nova amenaça totalitària. I 
la nostra lluita ha d’estar al costat dels nostres valors universals. Per això des de la nostra convicció 
democràtica fem una crida a una resistència frontal contra el totalitarisme religiós i a la defensa de la 
llibertat, la igualtat i els valors seculars.  
 
Charlie Hebdo ha estat l'únic mitjà de comunicació europeu que, malgrat les amenaces i un atemptat 
incendiari, ha insistit en el dret a continuar fent sàtira de totes les religions. La revista va dirigir crítiques 
tant contra el Papa, contra el Profeta des d’una concepció molt particular en la que no hi ha res sagrat.  
 
És cert que si els col·laboradors de Charlie Hebdo s'haguessin limitat a llançar sàtires contra el 
cristianisme, els polítics i el Papa, i haguessin deixat a Mahoma i el radicalisme islàmic, avui estarien 
vius. Però no ho van fer, al contrari, van continuar fent i defensant allò que ells creien, que era el seu 
treball.  
 
Perquè quina societat som si renunciem al nostre dret a opinar perquè les nostres opinions poden 
resultar molestes?  
 
Avui hem d’aprendre a conviure en una societat cada vegada més multicultural mantenint, al mateix 
temps, les nostres llibertats. Davant d’això, podem optar per cercar una farsa harmonia i callar davant 
de les coses que ens són incomodes, tractant de no molestar ningú i avançant inexorablement cap a la 
tirania del silenci, o podem optar per viure en una democràcia, on la llibertat d'expressió i de culte 
estigui per sobre dels drets de sentir-se ofès. Si optem per la segona opció, les morts dels col·laboradors 
de Charlie Hebdo no hauran estat en va. 
 
I voldria acabar amb una frase d’un bon amic dibuixant que diu: els llapis no són armes.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, malauradament, 
aquest Ajuntament s’ha hagut de manifestar en massa ocasions per condemnar atacs terroristes. I ara 
ho tornem a fer, en aquest cas en solidaritat a les 17 persones assassinades la setmana passada a 
França. 
 
La intolerància, lamentablement, és un concepte que té orígens molts diversos i traducció en molts 
idiomes. Aquesta vegada, el fanatisme religiós és el que ha portat, el que s’ha emportat per davant la 
vida de molts innocents. Al final, estem parlant d’intolerància, de manca de respecte per la vida. 
 
Res no justifica la mort d’una persona, absolutament res. I en aquest cas, a més, estem parlant d’un 
intent per limitar la llibertat d’expressió, un element indissociable de tota democràcia. 
 
Es pot no compartir els continguts del que publicava el setmanari satíric que va ser atacat la setmana 
passada, però per damunt de tot això hi ha la llibertat d’expressió. I per això, dijous passat vam 
participar en la concentració que va convocar el Col·legi de Periodistes de la demarcació de l’Ebre, en 
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defensa de la llibertat d’expressió, que va condemnar aquest dramàtic atac que va costar la vida als 
periodistes de Charlie Hebdo i a diversos policies. I també fem extensiva aquesta condemna a l’atac 
sofert també al supermercat jueu. 
 
Avui, per tant, el Ple reiterem la nostra condemna. Reclamem que la llibertat d’expressió mai més tingui 
conseqüències, a la vegada que mostrem el nostre condol a la família de les víctimes i també al Govern 
del país veí, França. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, simplement agrair a 
tots el seu vot favorable a la moció presentada, que és un vot, evidentment, de defensa de la llibertat, 
de la igualtat i dels drets de la humanitat en general, i de la persona humana en particular. I és també, 
entenc, un rebuig a la violència i al fanatisme en tots els seus aspectes. 
 
Per tant, de nou, gràcies pel vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. I els hi recordo que el minut de 
silenci el farem abans de finalitzar aquesta sessió plenària. 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 
15 -  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A L'APROVACIÓ I 
DEBAT D'UNA ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que el dia 9 de novembre de 2014, l’alcalde de Tortosa i la primera tinent d’alcalde van obligar a 
desmuntar una taula que recollia signatures a favor d'una ILP en un lloc que tenien autoritzat. 
 
Atès que quan li vam preguntar en el plenari de Tortosa l’alcalde va manifestar que no tenien permís. 
 
Atès que aquesta manifestació ha estat reiterada i que s'ha pogut demostrar que la Junta de Govern del 
3 de novembre, és a dir sis dies abans, va concedir el permís a Ustec per instal·lar una taula. 
 
Atès que segons van manifestar les persones que estaven en aquella taula, l’alcalde de Tortosa va 
repetir en reiterades ocasions que revocava el permís que tenia legalment concedit la entitat 
demandant. 
 
Atès que el PSC de Tortosa entén que l’alcalde no pot revocar al seu criteri un permís concedit per la 
Junta de Govern sense el vot afirmatiu de la majoria dels seus membres, el que suposaria una 
inseguretat jurídica per als administrats. 
 
Atès que aquesta no és la primera ocasió en que l’alcalde de Tortosa ordena la retirada d'una ocupació 
de la via pública, legalment autoritzades a entitats del municipi, donant una imatge d'arbitrarietat. 
 
Atès que, excepte l’Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics, que regula la col·locació 
de taules, cadires, para-sols i frigorífics, no existeix cap normativa municipal que reguli de forma clara el 



conjunt d'activitats ciutadanes a la via pública. 
 
Atès que una ordenança d'aquestes característiques regularia de forma clara i  transparent el conjunt 
d'activitats que es poden autoritzar en la via pública, tals com a taules informatives i de recollida de 
signatures, expositors, cartells indicadors, reclams publicitaris entre altres. 
 
Atès que en l’actualitat no existeix la possibilitat de no cobrar les taxes a les entitats sense ànim de 
lucre que sol·licitin una ocupació de la via publica. 
 
Atès que creiem imprescindible una norma legal que reguli de forma clara i transparent el sistema 
d'autoritzacions per a l’ocupació de la via publica, documentació requerida, infraccions i el règim 
sancionador per a que no es donin situacions com les viscudes. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Únic. Que l’Ajuntament de Tortosa iniciï un procediment participatiu ciutadà per a la redacció d'una 
ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, que reguli l’ocupació de la mateixa per part de les 
entitats que ho sol·licitin, així com d'altres ocupacions de via publica.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, presentem 
aquesta moció amb la intenció de fer una proposta per dotar-nos d’una norma que aglutini la major part 
dels supòsits d’ocupació de la via pública.  
 
Una ordenança que considerem necessària, no només davant de l'important volum de sol·licituds 
d'ocupació de la via pública que es reben setmanalment i que plantegen un amplíssim ventall 
d'activitats a la ciutat, sinó per algunes arbitrarietats que en els últims temps s’han donat. Actualment 
aquestes sol·licituds, es resolen sense l'empar legal de cap ordenança específica concreta.  
 
Així, l'objectiu principal de la norma que proposem és la de racionalitzar el règim d'autorització de les 
ocupacions, defensant els espais d'ús comú general per la ciutadania i la protecció de la qual ha de ser 
prioritària.  
 
Volem que es desenvolupi una normativa que unifiqui els criteris i estableixi de forma clara les 
condicions i procediments d'autorització per a sol·licituds de la mateixa naturalesa i que aquests no 
quedin en mans de l’arbitrarietat política d’aquells que haurien de vetllar per la igualtat de tots els 
ciutadans.  
 
Es tracta, per tant, de crear una norma que ens permeti millorar el marc jurídic i pràctic de les 
ocupacions per tal d’obtenir una gestió més eficaç i millor servei al ciutadà. Creiem que s’hauria 
d’establir un procediment únic d'autorització i uns requisits i condicions comunes. 
 
Volem que es clarifiqui la documentació a presentar per a cada procediment d'autorització d'ocupació, 
els requisits i les condicions i la normativa aplicable a esdeveniments, la determinació de zones i 
procediment d'autorització per a la realització d'activitats a la via pública.  
 
Volem saber, alhora, quin són els criteris per atorgar o denegar els permisos. Uns permisos que mai 
poden ser personals de l’alcalde o regidor de torn, al crit de “jo ho revoco”, ordeni desmuntar activitats 
legalment autoritzades i que compleixen amb la normativa vigent.   
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Volem que l’ordenança sigui una veritable guia pràctica per facilitar la presentació de la documentació 
que requereixi cada tipus de procediment i garantir la correcta tramitació dels mateixos. Volem que sigui 
una normativa dinàmica, que comporti una major transparència i seguretat jurídica i que sigui reflex 
d'una administració municipal que gestioni la via pública de forma més eficient i eficaç.  
 
Per tots aquest motius presentem avui una proposta per a que els serveis tècnics municipals iniciïn un 
procediment participatiu per a la redacció d’una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública. 
Una ordenança que reguli l’ocupació de la via pública per part dels particulars i les entitats que ho 
sol·licitin. Una ordenança que permeti no cobrar les taxes a les entitats sense ànim de lucre que 
sol·licitin una ocupació. Una ordenança que reguli de forma transparent el conjunt d’activitats i els 
requisits que han de complir aquells que vulguin emprar el carrer per fer activitats ciutadanes. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, la veritat, 
senyor Roig, és que desconec absolutament els detalls del tràmit aquest, d’aquesta ocupació de la via 
pública de la que parla la moció. 
 
El que sí sabem és que la ciutat de Tortosa disposa d’una Ordenança reguladora de l’ocupació de la via 
pública. I que, tot i que pugui ser millorable, funciona, jo diria, que d’una manera correcta i més que 
acceptable. 
 
Jo parlo aquí ara, jo vull parlar des de la meva pròpia experiència com a representant d’una entitat i, la 
veritat, és que no he tingut mai cap problema per poder muntar una carpa o una taula de recollida de 
signatures. Suposo que exactament igual com tota la resta d’entitats de la ciutat que no han tingut mai 
cap problema. 
 
També vull recordar que no se’ns ha cobrat mai cap tipus de taxa. 
 
També, i ja li dic, a veure, si el que proposés aquí a la moció fos una revisió d’aquesta ordenança, doncs 
home, seria una altra cosa. Però clar, el que demanen és una cosa que ja tenim. Llavors, jo aquí, a 
veure, jo això, doncs m’abstindré, perquè tampoc no tinc res més a dir aquí. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, nosaltres també en aquest tema, senyor alcalde, senyores i 
senyors regidores i regidors, estem, bé, estem d’acord. No coneixem exactament les circumstàncies que 
aquí s’expliquen i tal, però bé, que s’iniciï un procés participatiu ciutadà per a la redacció d’una 
ordenança reguladora de l’ocupació en la via pública, doncs ens pareix bé. A veure que surt d’aquesta 
redacció, aquestes reunions. 
 
Ara bé, jo insisteixo en que no tenim que abusar de procediments i de consultes públiques per a tot. Per 
al que és necessari, sí. Però per a tot no, perquè escolti, llavors arribarà un moment que nosaltres aquí 
ja no fa falta que estiguéssim o que en siguem menys dels que som perquè ja tot a base de consultes 
ho resoldrem. 
 
Jo crec que, i senyor Roig, no s’ho prengui a mal, però això torna a ser un altre electoralisme, una altra 
moció electoral. I tira, que ens queden 3 mesos i a veure que en traiem. 
 
I crec que hi ha que ser molt curosos en establir quins temes i quan és necessari un procediment o una 
consulta popular. Per això, torno a recordar, que al Reglament orgànic d’aquest Ajuntament hi ha uns 
articles que parlen dels consells de participació, bé, mirem el que es pot traure d’ells per crear aquesta 
ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la participació del ciutadà. O, sinó, 
esperem, com ha anunciat l’alcalde, un futur reglament de participació ciutadana i utilitzem-lo, no?  
 
Però bé, ja està bé. El nostre vot serà favorable. 



 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és per manifestar el 
vot favorable del nostre grup municipal. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: el nostre grup entén que l’Ordenança vigent ja és suficient 
per regular l’ocupació temporal de la via pública, perquè la manca de problemes habituals ho demostra. 
 
Sembla que hi ha un cas concret que s’hauria d’afrontar o que s’ha afronta, i que s’aclareixi quina de 
les dos parts té raó. I s’hauria d’evitar que això es tornés a produir.  
 
Per tant, pensem, el nostre grup, que el que s’ha de fer és fer complir la que hi ha i, per tant, la nostra 
posició és de no. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el senyor Roig, com 
no deu tenir temes originals per portar al Ple, fa dos coses: o còpia l’acció de Govern o demana coses 
que ja estan fetes. Perquè en aquest cas ens està demanant una cosa que hi ha feta, com ja li explicaré. 
 
Ens demana que aprovem iniciar un procediment participatiu per redactar una ordenança reguladora de 
l’ocupació de la via pública. Però és que ja li han dit alguns que m’han precedit, es que ja tenim una 
Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública.  
 
Aquesta Ordenança la va aprovar aquest Ple l’any 2009, al mag del 2009, d’aquí poquet farà 6 anys que 
tenim Ordenança reguladora. Tenim un protocol que, a més a més, regula el que és l’ocupació de la via 
pública. Per tant, ho tenim tot regulat i no entenem que, a dia d’avui, ens porti una moció que digui que 
comencéssim a fer un procediment participatiu per regular-ho quan ja ho tenim regulat. 
 
Per tant, senyor Roig, no s’actua arbitràriament. S’actua d’acord amb la normativa que tenim en aquest 
Ajuntament, una normativa que va aprovar aquest Ple. Si no m’equivoco, el Partit Socialista també ho va 
aprovar al seu moment i, per tant, entendrà que no votarem a favor d’una cosa que ja està feta i que 
aquest Ajuntament ja té aquesta reglamentació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 
 
Donar l’agraïment als partits, als grups municipals que ens han donat el recolzament i, si més no, 
aquesta Ordenança de la via pública no recull tots els casos, com vostè sabem. Aquí mateix, en el 
plenari s’han plantejat casuístiques –que si en la Festa del Renaixement es pot muntar una carpa aquí, 
es pot muntar una carpa allà; que si en les festes de la Cinta es poden muntar parades d’un tipus, de 
l’altra– i, per tant, hi ha temes, com a més a més entraríem i ara no seria el motiu de debat, en temes 
de les terrasses de bars i restaurants que estan dins una altra ordenança específica, diferent d’aquesta.  
 
Per tant, en qualsevol cas, la nostra proposta és d’aglutinar totes les casuístiques i tots els elements 
que poguéssim tenir, per a que poguéssim millorar els actes al carrer i que no tinguéssim cap tipus més 
de problema, com en aquests últims mesos hem tingut. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb sis vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), I-ET-E (2) i PP (1); 
tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (11) i ERC 
(2); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC. 
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PART DE CONTROL 
 
 
16 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 54/2014, de 24/11/2014 
- 55/2014, de 26/11/2014 (extraordinària i urgent). 
- 56/2014, de 01/12/2014 
- 57/2014, de 10/12/2014 (extraordinària). 
- 58/2014, de 10/12/2014 (extraordinària i urgent). 
- 59/2014, de 15/12/2014  
- 60/2014, de 22/12/2014 
- 61/2014, de 23/12/2014 (extraordinària i urgent). 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
De la 2610/2014 a la 3025/2014 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
 
17 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
 
18- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
No n’hi ha. 

 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, ara els demanaria que ens fiquéssim de peu i, 
d’acord amb la moció presentada i aprovada, i en solidaritat de les víctimes de l’atemptat del setmanari 
Charlie Hebdo i, a la vegada, de les persones també mortes al supermercat de menjar caixer [“kosher”], 
supermercat jueu, totes elles afectant a ciutadans de la República Francesa, guardem aquest minut de 
silenci. 
 
 
[ EN AQUEST MOMENT ELS MEMBRES DEL PLE I ASSISTENTS A LA SESSIÓ FAN UN MINUT DE SILENCI ] 
 



 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per aquest 
minut de silenci. 
 

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-tres hores, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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	Intervenció del Sr. Roig 
	I mentre es redacta aquest projecte, demanem al Govern que ara, i de forma provisional, es procedeixi a tancar al trànsit de vehicles, com s’ha fet l’últim mes, fet que no comporta gran despesa amb col·locació de pilones, jardineres o qualsevol element de mobiliari urbà no fix de característiques similars per aconseguir aquest efecte. Moltes gràcies. 
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	Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor secretari, passem al punt 14è de l’ordre del dia, amb la matisació que he fet jo abans i que per error, perquè se’ns ha passat a tots, hauríem tingut que fer el minut de silenci, tal i com havíem quedat en Junta de Portaveus, al principi. 
	 
	Intervenció del Sr. Dalmau 
	Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular, senyor Francesc Xavier Dalmau i Salvia: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, la proposta, la moció va dirigida, com vostè ha dit, a rebutjar la violència en qualsevol de les seves facetes i, en concret, l’atemptat al setmanari francès Charlie Hebdo. 
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