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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
06/ 2016 

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

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 – Aprovació, si s'escau, de les següents actes:  
 
− Ordinària 22/2015, de 02 de novembre. 
− Extraordinària 24/2015, de 23 de novembre. 
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PRESIDÈNCIA 

 
02 – Proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya de moció davant la valoració cadastral de les 
construccions indispensables pel desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura. 
  
03 – Proposta del Fons Català de Cooperació al desenvolupament del manifest del món local en contra 
de l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia. 
 
04 – Proposta d’acord per a la creació i composició del Consell Sectorial de Participació Ciutadana de 
Serveis Socials. 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
  
05 – Dictamen de proposta d’acord de la ratificació de l’acord de l’assemblea general del Consorci 
Transversal, relatiu a la modificació dels seus Estatuts. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord de delegació temporal en el Consell Comarcal del Baix Ebre de 
determinades competències en matèria de gestió de residus municipals. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
07 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per demanar la millora i 
arranjament de l’aparcament públic i els seus accessos a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
08 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya d’adhesió a la campanya per 
declarar la ciutat de Tortosa com a “Vila Groga”. 
 
09 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en relació al preacord subscrit pels 
caps d’Estat i el Govern de la UE amb Turquia.  
 
10 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a la  construcció d’un columbari de la ciutat de 
Tortosa. 
 
11 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa en defensa de l’escola pública catalana. 
 
12 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa de denúncia contra l’acord entre la UE i l’Estat de 
Turquia. 
 
13 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya de suport a les entitats del tercer 
sector social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF. 
 
14 – Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la recuperació dels sis 
manuscrits patrimoni del Bisbat de Tortosa dipositats a la Biblioteca de Catalunya. 
 
15 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per destinar els recursos obtinguts 
per l’impost sobre les centrals nuclears a implantar plans d’industrialització i a desenvolupar el Pla 
estratègic de les Terres de l’Ebre. 
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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 Junta de Govern Local:   
 
- 10/2016, de 29/02/2016 
- 11/2016, de 07/03/2016 
- 12/2016, de 14/03/2016 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 1/2016 a la 175/2016 
 
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, LES SEGÜENTS ACTES: 
 
− Ordinària 22/2015, de 02 de novembre. 
− Extraordinària 24/2015, de 23 de novembre.  
 
 

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

PRESIDÈNCIA 
 
 
Intervenció del senyor Alcalde: En l’apartat de Presidència hi ha 3 qüestions. Dos són dos propostes que 
podríem entendre com a declaracions institucionals, en tant en quant ens les fan arribar entitats de fora 
del propi Ajuntament de Tortosa i que tots els grups subscrivim. 
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02. PROPOSTA DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DE MOCIÓ DAVANT LA VALORACIÓ CADASTRAL 
DE LES CONSTRUCCIONS INDISPENSABLES PEL DESENVOLUPAMENT DE L’AGRICULTURA, LA 
RAMADERIA I LA SILVICULTURA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte 
subscrit per tots els grups municipals presents en aquesta sessió: 
 
 “ La incorporació al Cadastre Immobiliari, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a 
través de la Direcció General del Cadastre, de la valoració de les construccions indispensables pel 
desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals ubicades en sòl rústic, ja sigui 
mitjançant processos de valoració col·lectiva urbana o rústica o mitjançant el procediment de 
regularització cadastral, està portant-se a terme de forma contraria a l’establert a l’article 31.1. de la 
Constitució espanyola i a l’article 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, al 
apartar-se de la capacitat econòmica de la pagesia i dels principis de justícia, generalitat, igualtat, 
progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tributària, així com, de proporcionalitat i respecte dels 
drets i les garanties de la pagesia obligada tributàriament. 
 
Les notificacions de valors cadastrals de béns immobles rústics que valoren les esmentades 
construccions indispensables pel sector agropecuari i forestal, superen amb escreix el valor del mercat i 
el de reposició, comportant greus perjudicis a una pagesia catalana que suporta una reducció 
acumulada, en termes constants, del 39% de la renda agrària entre el 2001 i el 2014, que ara, a més, 
veu multiplicada significativament la càrrega tributària a suportar, molt més enllà de la seva capacitat 
econòmica en l’impost de béns immobles de naturalesa rústica, sense que les previsions de la Llei 
reguladora de les hisendes locals donin marge als ajuntaments per esmorteir adequadament i 
proporcionalment els perniciosos efectes d’aquest procediment endegat des de l’Administració General 
de l’Estat; així com, en els impostos de successions, transmissions patrimonials i donacions. A més, 
també comporta una doble discriminació en l’accés a les beques universitàries als fills de la pagesia 
afectada, per tot això el Ple de l’Ajuntament de Tortosa aprova: 
 
1 - Instar al Govern de l’Estat a modificar el procediment de valoració cadastral de les construccions 
indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals ubicades en sòl 
rústic, per ajustar-lo als principis tributaris establerts a la Constitució, així com, al valor de mercat i de 
reposició d’aquestes construccions. 
 
2 - Instar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a la rectificació de la valoració cadastral de 
les construccions indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals 
ubicades en sòl rústic, així com, en el seu cas, iniciar d’ofici la devolució d’ingressos indeguts en el 
conjunt dels tributs afectats a la pagesia afectada. 
 
3 - Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 
 Excm. Sr. Cristóbal Montoro Romero 
 Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques 
 Passeig de la Castellana, 3 
 28046 MADRID 
 
 Sr. Joan Caball Subirana 
 Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
 C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
 08038 BARCELONA 
 

 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del grup municipal CiU 

 
 

Josep-Felip Monclús i Benet 
Portaveu del grup municipal ERC 
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Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del grup municipal Movem Tortosa 

Enric Roig Montagut 
Portaveu del grup municipal PSC 

 
 

Xavier Dalmau Sàlvia 
Portaveu del grup municipal PP  “. 

 

 
 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut però, en tot cas, no sé si hi 
ha intervencions. Si?, fan ronda? Doncs, comencem de menor a major? No. Si és institucional 
comencem de major a menor.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé: 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu de CiU, senyora Roigé: Gràcies alcalde. 
Regidores, regidors, portem avui –com ha dit l’alcalde– a aprovació una iniciativa d’Unió de Pagesos 
que ens fa arribar i que des d’Alcaldia es posa en coneixement de tots els portaveus i l’acabem 
assumint com a Presidència, que posa de manifest la indiferència, una vegada més, per part del Govern 
de l’Estat amb el sector primari.  
 
Un sindicat agrari ha iniciat aquesta campanya per denunciar que el Ministeri d’Hisenda, a través de la 
Direcció General del Cadastre, està fent una valoració de les construccions indispensables per l’activitat 
agrícola, ramadera i forestal equiparant el valor d’aquestes amb les de caràcter urbà. 
 
Unió de Pagesos denuncia aquesta revisió que es fa sense tenir els estudis de mercat preceptius 
respecte a les construccions indispensables per a les activitats agràries i que els valors cadastrals 
rústics tenen increments desproporcionats i contraris a la legislació cadastral. 
 
D’aquesta manera ens trobem amb sobrevaloracions de dos vegades i mitja a sis vegades el seu valor 
de reposició, tenint en compte que el valor de reposició és el màxim que pot tenir el cadastre. 
 
Aquestes sobrevaloracions comporten un seguit d’increments en determinats impostos com són l’IBI de 
la rústica o les transmissions patrimonials, i per tant està afectant –i molt– al nostre territori. 
 
El sector primari, com saben, té un valor molt important en l’economia del nostre país, també a la 
nostra comarca i, evidentment, al nostre municipi i, per tant, el que no hem de fer és encara empitjorar-
ho més amb aquestes condicions que evidencien un desconeixement de la situació real. 
 
Per tant, el que volem fer aquí és posar-nos al costat de la pagesia, al costat d’aquest sindicat que ens 
demana que estiguéssim al seu costat i, per tant, reclamem l’anul·lació de les valoracions cadastrals 
realitzades i la devolució dels ingressos tributaris per aquest concepte. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu d’ERC-AM, senyor Monclús: Gràcies senyor 
alcalde. Bona tarde companyes, companys. 
 
Bé, a la pagesia, als pastors, als silvicultors, la societat en general el que els hi hauríem d’estar és molt 
agraïts perquè són els encarregats de proporcionar-nos aliments –la verdura, l’oli, el llegum, la carn– i, 
a més, mantenen la població fixada a la ruralitat, o sigui, que també d’alguna manera estan evitant que 
es buidin el pobles més menuts. 
 
A més, preserven el paisatge, combaten l’erosió als terrenys en pendents i els hi hauríem d’estar molt 
agraïts i facilitar-los-hi la vida per a que continuessin fent aliments i preservant el territori. 
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I la pregunta és: home, i com els hi paguem? Doncs, amb la imposició per part de l’Estat espanyol d’una 
nova valoració del cadastre de rústica, assignant uns valors a les construccions rústiques com si fossin 
urbanes. 
 
L’Estat espanyol, amb aquestes noves mesures recaptatòries que està aplicant sobre el cadastre de 
rústica, està produint un greuge de la pagesia i, de retruc, de la gent de les Terres de l’Ebre. 
 
Estem davant d’una de les amenaces més importants que té la pagesia, sembla que volen acabar amb 
els pagesos ja que aquest nou sistema de recaptació té un caràcter arbitrari i casi confiscador. L’Estat 
diu que amb aquest impost revertirà una part en benefici de l’hisenda local, o sigui, dels ajuntaments, 
però en realitat a qui més beneficia serà al mateix Estat, que és qui ingressarà casi bé la totalitat de 
l’impost. 
 
Aplicar aquestes noves mesures comportarà un augment molt significatiu en la valoració de les finques 
i de les propietats. També repercutirà de manera negativa en la compravenda de les finques, amb un 
augment desmesurat de la valoració real, i en les transmissions o successions de pares a fills perquè 
els imports a pagar seran tan alts que gairebé o no es podran acceptar aquestes finques o no es podran 
adquirir. 
 
És una mesura que no ajudarà a la incorporació de nous agricultors i, a més, aquestes sobrevaloracions 
en les finques i en les construccions es podran arribar a reclamar amb recàrrec per als últims 4 anys. 
 
Per tot això, Esquerra Republicana de Catalunya considera que aquestes mesures són un despropòsit, 
que cal rectificar-les i donem suport a la moció que ens ha portat Unió de Pagesos. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu de MT-E, senyor Jordan: Sí, bona tarde 
regidors, regidores, alcalde.  
 
Des de Movem Tortosa també donem suport a aquesta moció que està transmetent el sindicat de 
pagesos, Unió de Pagesos, al nostre territori i crec que al conjunt de Catalunya. Una moció que s’està 
aprovant per unanimitat per la majoria dels ajuntaments i de les institucions de les nostres comarques, 
com també recentment es va fer al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Ja s’ha dit pels dos portaveus que m’han precedit, per part de l’Estat s’està fent una valoració 
cadastral, al nostre entendre errònia i absolutament desmesurada en relació a les construccions que es 
necessiten per a la feina que fan dia a dia els pagesos i els ramaders del nostre país, és a dir, totes 
aquelles construccions com per exemple les granges o magatzems que hi ha a totes aquestes finques 
s’estan equiparant al que és les finques urbanes i això està provocant el que acaben també d’expressar 
els portaveus que m’han precedit, aquests augments exagerats a l’hora de pagar impostos per part 
d’aquests pagesos, per exemple, en l’IBI, o per exemple també en la transmissió d’aquests béns.  
 
Per això, des de Movem Tortosa, evidentment, donarem suport. Entenem que a la pagesia el que s’ha 
de fer és ajudar-la i no tot el contrari. També, evidentment, reivindiquem la seva tasca que, més enllà 
de proporcionar-nos els aliments –perquè una societat sense pagesos no podria ser possible– també, 
com s’ha dit molt bé aquí, el que fa és assentar la població a totes les comarques, cuida el paisatge, 
protegeix el medi ambient i, per tant, estem d’acord amb aquesta moció que insta al Govern de l’Estat a 
modificar el procediment d’aquesta valoració cadastral. 
 
I per una altra banda, més enllà de modificar-ho, l’altra qüestió també important que nosaltres aquí 
defensem és que s’iniciï d’ofici la devolució d’aquests ingressos que s’han sobrepassat del que pensem 
que és normal. 
 
Per tant, des de Movem Tortosa, com no podia ser de cap altra manera, donem suport a aquesta 
proposta d’Unió de Pagesos. 
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Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del PSC-CP, senyor Roig: Moltes gràcies 
senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, ja s’ha dit aquí que l’agricultura i la ramaderia 
tenen un paper fonamental tant a Catalunya com a les nostres terres, les Terres de l’Ebre, on constitueix 
un dels sectors més importants a nivell socioeconòmic, com a garants del nostre territori, del nostre 
paisatge, de la biodiversitat i de les oportunitats que ens ofereixen.  
 
Des del nostre partit som conscients de la difícil situació que travessa el sector de l’agricultura, la 
ramaderia i la silvicultura davant de la crisi que estem vivint.  
 
El sector agroalimentari català és un dels motors de l’economia de Catalunya, amb una facturació de 
més de 18.000 milions d’euros l’any, i un dels sectors que pot ajudar al país a sortir de la crisi i, per 
tant, hem de defensar el seu desenvolupament i benestar de tots els treballadors del sector, i hem de 
vetllar per evitar allò que pugui suposar un perjudici. 
 
Per aquest motiu, al nostre grup –igual que va fer en el Consell Comarcal del Baix Ebre recentment– 
estem al costat del sector de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura i, per tant, donarem suport a la 
proposta d’Unió de Pagesos per tal de modificar i revisar el procediment de valoració cadastral de les 
construccions agrícoles, ramaderes o forestals i ajustar-lo a la realitat actual. 
 
Per tant, reiterem el nostre suport a la proposta d’Unió de Pagesos. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
03. PROPOSTA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE MANIFEST DEL MÓN 
LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L'ESTAT DE TURQUIA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte 
subscrit per tots els grups municipals presents en aquesta sessió: 
 
“ El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix 
les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions supramunicipals que treballen 
conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no respecta el dret 
internacional.  
 
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a les persones 
refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva integració 
quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt 
Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de 
març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.  
 
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar una 
sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir 
les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització de fronteres i la subcontractació 
d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el 
Marroc o amb els centres d’internament per a estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 
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milions d’euros addicionals a partir del 2018 –a banda dels ja assignats fins al 2017–, la liberalització 
de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  
 
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de persones que 
fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl 
europeu amb l’increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar 
de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues 
jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 
2015 van utilitzar 900.000 persones.    
 
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques migratòries al 
servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i 
respecte als drets humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de 
forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no 
sigui la irregularitat.  
 
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb 
la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un Estat tercer no 
és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de 
control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: 
visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països 
d’origen i trànsit, etc. 
 
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els estats i 
les Institucions Europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de 
la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de drets fonamentals de la UE, segons el qual 
es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 
 
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a totes les 
persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a 
Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les 
ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i: 
 
• Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió Europea i 

Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota 
negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el dret 
internacional. 
 

• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països 
d'origen i trànsit i que el Govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament 
les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. 
 

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament 
de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   
 

• Assegurar el desplegament del Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de 
Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost 
adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin 
una acollida estable i de qualitat. 
 

• Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i protecció. Adaptant 
els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per 
garantir la seva vida en família i la seva integració.  
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• Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  
 

• Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les 
persones sol·licitants d’asil.  
 

• Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració 
de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la 
discriminació, i promoure la cohesió social.    
 

• Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  

 
 

Meritxell Roigé i Pedrola 
Portaveu del grup municipal CiU 

 
Josep-Felip Monclús i Benet 

Portaveu del grup municipal ERC 
 
 

Jordi Jordan Farnós 
Portaveu del grup municipal Movem Tortosa 

 
 

Enric Roig Montagut 
Portaveu del grup municipal PSC 

 
 

Xavier Dalmau Sàlvia 
Portaveu del grup municipal PP “.  

 

 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Al respecte, dir-los que hi havia dos grups, 
aquesta és una proposta que ens fa arribar el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que hi 
havia altres dos propostes de la mateixa temàtica i de contingut molt semblant que havia presentat el 
Partit Socialista si no recordo malament amb el punt de l’Ordre del dia número 9 i Movem Tortosa amb 
el punt de l’Ordre del dia número 12. Aquests grups han manifestat que retiraran aquests punts de 
l’Ordre del dia i, per tant, senyor secretari, no sé si li he comentat abans però aquests dos punts de 
l’Ordre del dia quedaran retirats i procedim a la discussió d’aquesta....., posicionament, discussió no és 
la paraula perquè també ve subscrita per tots els grups municipals. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé: 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu de CiU, senyora Roigé: Gràcies alcalde. 
Regidores, regidors, com ha dit l’alcalde, també subscrivim aquesta proposta perquè les constants 
notícies i les dures imatges que veiem a la premsa sobre les condicions en què arriben els refugiats a 
Grècia ens han provocat vergonya i també desànim en veure el trist paper que s’està fent des de la Unió 
Europea en aquest assumpte. 
 
Brussel·les mira de satisfer les diferents demandes dels estats, circumstància que aboca al final de 
l’esglaó al més dèbil, als refugiats a continuar esperant en condicions inhumanes una solució al seu 
patiment. 
 
La decisió adoptada per la Unió de pactar amb Turquia la retenció de refugiats a canvi de revisar el 
procés d’adhesió d’aquest país ala Unió Europea entenem que no es pot acceptar.  
 
Blindar fronteres es demostra com una mesura inútil perquè el flux de refugiats no para de créixer.  
 
Catalunya ha mostrat, una vegada més, el seu caràcter acollidor, solidari i des del Govern català, i vista 
la incapacitat també i la inacció una vegada més del Govern espanyol, s’ha ofert a Brussel·les per acollir 
la quota de refugiats que li pertoquen, exactament igual que els municipis catalans, entre els quals 
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Tortosa, que té a punt un dispositiu per acollir el contingent assignat. 
 
Amb l’acord que avui aprovem exigim al Govern de l’Estat que alci la veu contra l’entesa de la Unió 
Europea amb Turquia per blindar les fronteres europees als refugiats sirians. Creiem que cal una 
solució multilateral en aquesta crisi si volem acabar amb el patiment d’aquests refugiats que estan 
patint aquesta situació, aquestes condicions deplorables. 
 
No podem mirar cap a un altre costat, entenem que cal actuar mentre Europa es dessagna. Per 
coresponsabilitat, la Unió Europea ha d’actuar en origen, a més a més, i tractar també d’aturar aquell 
conflicte bèl·lic amb el suport dels països aliats. 
 
Per tant, donarem evidentment suport a aquesta proposta del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
Intervenció del Sr. Puigdomènech 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor d’ERC-AM, senyor Puigdomènech: Hola, bona tarde. 
 
Bé, arran dels diversos conflictes externs a la Unió Europea en els darrers mesos s’està vivint una crisi 
en relació als refugiats que volen accedir al territori comunitari. La causa principal és la guerra de Síria 
que va començar l’any 2011 i que ja ha provocat uns 300.000 morts, i que ha provocat que la meitat 
dels seus 23 milions d’habitants ja no visquin a casa seva. Dels que no viuen a casa seva, vora 5 
milions han sortit del país. 
 
Evidentment, la solució per a Síria, com per a qualsevol país en conflicte, no és que la població 
abandoni aquell país, sinó que la guerra s’acabi i es pugui tornar a una relativa normalitat a llarg 
termini, però mentre això no arribi, els estats democràtics han de ser coherents amb el que ells han 
signat i amb la legalitat internacional de que s’han dotat. 
 
La Carta de drets fonamentals de la Unió Europea és molt clara. L’article 18 reconeix el dret d’asil i 
l’article següent, el 19, també és claríssim. 19.1: Es prohibeixen les expulsions col·lectives. I 19.2: Ningú 
podrà ser retornat, expulsat o extradit a un Estat en què corri el greu risc de ser sotmès a una pena de 
mort, a tortura o a tractes inhumans o degradants. 
 
Aquesta Carta de drets és vinculants per a tots els estats de la Unió Europea, amb algunes excepcions 
puntuals com Regne Unit i Polònia. I el que no poden fer ara aquests estats és incomplir allò a que 
s’han compromès, si ho han signat han de complir-ho. 
 
Per això avui ha sigut especialment dur perquè aquest matí han començat el procés de retorn dels 
refugiats i immigrants des de Grècia cap a Turquia, incomplint allò a que s’havien compromès a l’any 
2007 amb el Tractat de Lisboa. 
 
Els estats europeus tenen el deure de garantir l’asil a les persones que compleixen la condició de 
refugiat. El mecanisme establert amb Turquia és evident que no té garanties i només cal veure 
l’actuació que té aquest país en relació amb el poble Kurd o el tracte que reben les persones que 
travessen les seves fronteres per adonar-se’n. 
 
Per això i perquè moltes entitats socials i administracions estan disposades a col·laborar amb 
l’acolliment dels refugiats, entre elles la Generalitat de Catalunya i el nostre Ajuntament de Tortosa, el 
nostre vot serà favorable a la proposta. Gràcies. 
  
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu de MT-E, senyor Jordan: Sí, regidors, 
regidores, alcalde, com hem dit abans, des del nostre grup municipal, des de Movem Tortosa havíem 
presentat una moció en relació a aquest tema però com la que finalment se’ns ha proposat des de 
Presidència és pràcticament la mateixa, fruit de l’acord del Fons Català de Cooperació, on estan tots els 
ajuntaments que treballen a nivell del nostre país per la solidaritat, la pau i els drets humans, hem 
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volgut eliminar la nostra moció i sumar-nos a aquesta col·lectiva. 
 
Tal i com s’ha dit aquí, la situació dels refugiats que s’està vivint aquests últims mesos a Europa és una 
vergonya. És una vergonya que només cal veure les imatges per la televisió, pel diaris i que pensem que 
és pròpia d’altres èpoques, de fet ens recorda aquí, al nostre país, a l’exili que molts republicans també 
després de la Guerra Civil van haver de patir al sud de França i, per tant, ens recorda a èpoques que 
pensem que haurien d’haver passat a la història. 
 
Uns refugiats, no hem d’oblidar, que marxen d’una guerra, d’una guerra a Síria, com molt bé ara 
comentava el senyor Puigdomènech, que ja fa uns anys que va començar, on, més enllà de la guerra 
civil dins d’aquest propi país, també hi ha responsabilitat per diferents potències europees, per la seva 
acció, per la seva inacció. Recordem la venda d’armament que s’està produint per diferents empreses 
europees a aquests bàndols. I recordem també tot el paper de diferents països europeus en aquella 
zona en l’època del colonialisme controlant diferents interessos econòmics. 
 
Per tant, nosaltres pensem que Europa és, en part, responsable de tot el que està passant a Síria. I en 
cap cas s’hauria de vulnerar el que és la normativa internacional en relació als drets humans i els 
refugiats, però encara quan tu ets en part responsable del que està passant en aquell país, de cap de 
les maneres podem acceptar aquesta situació. 
 
Per això, des del nostre grup municipal, ens sumem també a aquesta demanda amb la resta 
d’ajuntaments de Catalunya, que el que reclamen és que l’acord al qual han arribat els diferents caps 
d’Estat per retornar tots aquests refugiats a Turquia sigui bloquejat, com diu el primer punt.  
 
També, evidentment, volem denunciar que moltes de les  ONG’s que de manera solidària, persones 
d’arreu del món que estaven ajudant a tota aquesta gent, han sigut expulsats de les zones de frontera 
on estaven treballant en el salvament d’aquestes persones. I també volem recordar com a ciutat que 
estem preparats per rebre el mínim de refugiats que pensem que podríem rebre, al igual que pensem 
que ho hauria de fer la resta del continent europeu. 
 
Per tant, donarem un vot favorable a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del PSC-CP, senyor Roig: Moltes gràcies 
senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, l’anomenada crisi de refugiats no només és una 
crisi de refugiats, en realitat és una crisi de solidaritat. I és que Europa està davant la pitjor crisi 
humanitària des de la Segona Guerra Mundial, i fins ara s'ha mostrat incapaç d'estar a l'altura, incapaç 
de posar-hi remei. 
 
L'acord signat pels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia implica retornar a aquest 
país tots els refugiats que arribin a les costes gregues, a canvi que els estats de la Unió ressituin el 
nombre equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres mesures 
econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 
 
Avui mateix, com ja s’ha dit aquí, a les 6 del matí, han començat aquestes deportacions de Grècia cap a 
Turquia. Els socialistes ens hi oposem amb totes les nostres forces als termes que estableix aquest 
principi d'acord entre la Unió Europea i Turquia perquè és immoral i també sembla il·legal.  
 
Immoral perquè va en contra dels principis i els valors fundacionals de la Unió Europea, que són: el 
respecte a la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de dret i respecte als drets humans.  
 
I podria ser il·legal perquè va en contra dels tractats internacionals en matèria de drets humans que 
recullen el dret d'asil, com la Convenció de Ginebra del 1951 i del Protocol del 1967 sobre l'Estatut dels 
refugiats, així com la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. 
 
No es pot externalitzar la crisi dels refugiats, no podem regatejar amb vides humanes, no podem 
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deportar en massa els refugiats que legítimament tenen el dret d'asil, per interessos electoralistes, per 
incapacitat, per temor o simplement per pur egoisme. 
 
Només cal mirar les notícies dels darrers dies per veure la gravetat de la situació: la frontera de Turquia 
amb Síria s'ha convertit en una zona on els civils moren tirotejats per l'exèrcit turc allà apostats, i a més, 
des de mitjans de gener i gairebé cada dia es deporten forçosament a centenars de refugiats sirians al 
seu país. 
 
Des del PSC hem considerat des del primer  moment que, de confirmar-se el pacte, estaríem assistint al 
procés de deconstrucció de la Unió Europea.  Nosaltres no reconeixem aquesta Europa, i creiem que no 
es pot fer un acord d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i migrants 
com a moneda de canvi. 
 
Per això mostrem la nostra adhesió a les peticions d'organitzacions no governamentals, de l’Alt 
Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades i dels activistes pro drets humans en la denúncia, 
rebuig i exigència de retirada del preacord de la Unió Europea i Turquia. I per això subscrivim la proposta 
presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en aquest sentit. 
 
Gràcies a la aquesta pressió ciutadana i d’organitzacions polítiques, l’acord que els caps d’Estat i de 
Govern van signar finalment al Consell Europeu del passat 18 i 19 de març va modificar alguns dels 
termes del preacord. Però aquest acord feble i encara ens trobem lluny, molt lluny de les exigències 
humanitàries i de respecte al dret internacional pel que fa a la gestió de la crisi. 
 
Com ja hem dit, el nostre grup municipal està d’acord amb el contingut del Fons Català de Cooperació 
presentat, i com ja ha dit l’alcalde, nosaltres hem retirat la moció, entenent que els nostres continguts 
estaven presents i ens vam sumar també al Manifest del Passatge Segur, subscrit per moltes 
organitzacions socials, sindicals i partits polítics d’Europa i que en aquest sentit insta a la Unió Europea 
i els seus estats membres a que ordenin la creació de passadissos humanitaris i que possibilitin, des 
del respecte, l’asil d’aquestes persones entre els 28 estats membres de la Unió Europea. 
 
Com he dit al principi, aquesta crisi dels refugiats és una crisi de solidaritat, per això demanem als caps 
d’Estat i de Govern de la Unió Europea que facin tots els esforços necessaris per acollir i reubicar de 
manera efectiva als països el nombre de refugiats que els pertoquen segons el repartiment que van 
acordar l’any passat.  
 
Tots recordem, i també s’ha dit aquí, les imatges en blanc i negre dels espanyols i espanyoles que a 
conseqüència de la Guerra Civil van haver de fugir cap a Europa acabant molts d’elles en camps de 
concentració ja que s’estava gestant la Segona Guerra Mundial. Ara revivim aquestes mateixes imatges 
però en color i ben entrat el segle XXI. 
 
No podem seguir contemplant aquest drama amb la indiferència i passivitat actuals i per això creiem 
que són necessàries accions al respecte, com les que estem debatent. 
 
Fem una especial crida al Govern d’Espanya a agilitzar el compliment dels seus compromisos amb la 
Unió Europea pel que fa a l’acollida de 16.000 refugiats, que dissortadament hem de dir que 
actualment només hi ha 18.  
 
La ciutadania i moltes administracions locals, com també s’ha dit aquí, estem preparats i disposats a 
acollir i per això exigim al Govern el respecte al dret humanitari. 
 
Per tant, com no podria ser d’una altra manera, subscrivim al 100% el contingut de l’acord. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Entenc també que queda la proposta aprovada al venir subscrita per tots els grups municipals per 
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unanimitat. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
04. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD PER A LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 4 de maig de 2015 va aprovar el Reglament municipal 
de participació ciutadana, que revela el compromís de l’Ajuntament davant la ciutadania per a fomentar 
la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals.  
 
El Reglament preveu eines de participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les 
polítiques públiques així com la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. 
 
Atès que la secció tercera del Reglament preveu la creació de consells de participació ciutadana 
sectorials en temes concrets d’interès per a la ciutat, com ara els serveis socials. 
 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, desplega la figura dels consells municipals 
de serveis socials com a òrgans de participació comunitària per a l’assessorament i la consulta en 
matèria de serveis socials en els municipis. 
 
En virtut de l’anteriorment exposat, l’Alcaldia, mitjançant Resolució núm. 161, de 29 de gener de 2016, 
va resoldre la incoació d’un expedient per a la creació del Consell Sectorial de Participació Ciutadana de 
Serveis Socials. 
 
Elaborat aquest expedient i vist l’informe emès al respecte pel director de l’Àrea de Serveis a les 
Persones. 
 
Atès que l’article 38.3 del Reglament municipal de participació ciutadana disposa que la constitució 
dels consells sectorials s’efectua a proposta de l’Alcaldia i la seva composició ve determinada per 
l’article 39è de l’esmentat Reglament. 
 
Atès que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Serveis a 
les Persones en la reunió del 29 de març de 2016. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa el següent acord: 
 
Primer - Crear el Consell Sectorial de Participació Ciutadana de Serveis Socials. 
 
Segon - Aprovar la següent composició del Consell Sectorial de Participació Ciutadana de Serveis 
Socials: 
 
• President - L’alcalde de la ciutat, Sr. Ferran Bel i Accensi. 
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• En representació de les entitats d’àmbit material o sectorial: 
 
o Pedro Cabanes i Altadill, com a titular i Yolanda Cardona i Ibañez, com a substituta, en 

representació de la Federació d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre. 
o Lluïsa García i Martí, com a titular i M. Carmen Geira i Castaño, com a substituta, en 

representació de l’Associació de Dones del Barri del Roser de Ferreries. 
o José Gallego i Sierra, com a titular i Isabel Merino Ferré, com a substituta, en representació de 

l’Associació de Gent Gran “L’Esplai” de Tortosa. 
o Antoni Polo i Moya, com a titular i Núria Palau i Sendra, com a substituta, en representació del 

Grup d’Esplai Blanquerna. 
 

• En representació dels grups municipals: 
 
o Susana Gómez i Aixendri, com a titular i Dolors Queralt i Moreso, com a substituta, en 

representació de Convergència i Unió. 
o Cristina Giron i Carrillo, com a titular i Mercè Forcada i Lleixà, com a substituta, en representació 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
o Cinta Galiana i Llasat, com a titular i Francesc Vallespí i Cerveto, com a substitut, en 

representació de Movem Tortosa. 
o Maria López i Rica, com a titular i Manel de la Vega i Carrera, com a substitut, en representació 

del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
o Alfredo Oraá Nozal, com a titular i Xavier Rodríguez i Serrano, com a substitut, en representació 

de la Candidatura d’Unitat Popular. 
o Xavier Dalmau i Sàlvia, com a titular i Carmen Poy i Barberà, com a substituta, en representació 

del Partit Popular. 
 

• Com a persones d’especial rellevància i representació en l’àmbit sectorial dels serveis socials: 
 
o Teresa Nielles i Algueró. 
o Alicia Gamundi  i Vila. 
o Mohamed Ait Abou. 
o Ismael Antó i Castell. 

 
Tercer - Notificar el present acord a les persones interessades. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema ja conegut, ha anat a les diferents comissions 
informatives, de fet hem constituït, a l’empar del Reglament de participació ciutadana, ja consells 
territorials, però encara no havíem constituït cap consell sectorial. Aquest és el primer que es 
constitueix, de fet, s’ha pogut constituir perquè també es venia treballant ja en aquesta línia des de 
l’anterior mandat i espero que en un futur es puguin constituir altres també de caràcter sectorial. 
 
 

*-*-* 
 
 
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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SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE LA RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
DEL CONSORCI TRANSVERSAL, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 

 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Primer. El Ple de l'Ajuntament, a la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2005, va acordar constituir i 
integrar-se al Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals, i aprovar els seus Estatuts. Actualment, 
el Consorci està format pels municipis de Figueres, Girona, Reus, Sant Cugat del Vallès, Mataró, 
Manresa, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Olot i Tortosa. 
 
Segon. En la reunió de l'assemblea ordinària del Consell Directiu a Vilanova i la Geltrú, el passat 4 de 
març de 2016, s'ha acordat aprovar inicialment la modificació dels Estatuts vigents, per adequar-los al 
que preveu la nova normativa que regeix els consorcis:  
 
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
- Llei 15/2014, de racionalització del sector públic. 
 
Tercer. L'article 9.h) dels Estatuts del Consorci, estableix que correspon al Consell Directiu, amb caràcter 
indelegable l'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat també de 
l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 
 
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió de data 29 de març de 2016, ha 
dictaminat favorablement la proposta de ratificació de l'acord de l'Assemblea General del Consorci 
Transversal.  
 
Per tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament de Tortosa proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Transversal. Xarxa d’Activitats 
Culturals; aprovada pel Consell Directiu d'aquest, en la sessió del 4 de març de 2016; en els articles 
següents:  
 
1.- Modificació de l'article 1: 
“Article 1 
Amb la denominació de Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals “CTXAC” es constitueix un 
consorci a l’empara del que preveu el Conveni marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre 
entitats territorials, el Tractat entre el Regne d’Espanya i la República Francesa sobre cooperació 
transfronterera entre entitats territorials, subscrit a Bayona, 10 de març de 1995, l’article 87 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, amb el nou redactat efectuat per la Llei 
57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i pel Text refós de la Llei municipal de 
règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals, “CTXAC”, es constitueix com a entitat pública de 
caràcter associatiu, integrada pels següents membres: 
 
a) Ajuntament de Figueres. 
b) Ajuntament de Girona. 
c) Ajuntament de Granollers. 
d) Ajuntament de Manresa. 
e) Ajuntament de Mataró. 
f) Ajuntament d’Olot. 
g) Ajuntament de Reus. 
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h) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
i) Ajuntament de Sant Cugat. 
j) Ajuntament de Tortosa.” 
 
2.- Modificació de l’article 2: 
“Article 2 
1. Només es podran adherir al Consorci altres administracions públiques i entitats privades, com a socis 
associats, però no de ple dret, sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents 
amb l’objecte i els fins del Consorci. 
2. Per a la incorporació d’un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment: 
- A través del Consell Directiu es fixaran uns criteris d'admissió de caràcter objectiu. 
- Les ciutats interessades presentaran la seva sol·licitud de pertanyença a la Xarxa, la Comissió 
Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte. 
- Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà ratificada pel Consell 
Directiu per majoria absoluta. 
3. Les ciutats que no siguin membres del Consorci podran participar dels projectes i propostes que 
impulsi el mateix, pagant el cost que es determini per la Comissió Permanent” 
 
3.- Modificació de l’article 4: 
“Article 4 
1. El domicili del Consorci és a Olot, carrer Sant Esteve 29, “Can Trincheria”. 
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors, aquest domicili podrà variar establint-se 
sempre en algun dels municipis integrants de la xarxa. El canvi de domicili serà prèviament acceptat per 
acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els ens consorciats, publicar-lo en el BOP i el 
DOGC i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració local 
 
4.- Modificació de l’article 5: 
“Article 5 
D’acord amb l’apartat segon de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Consorci 
quedarà adscrit a l’Ajuntament de Mataró ja que té el major nombre d’habitants dels municipis 
consorciats.  
Aquesta adscripció pot ser modificada en cada exercici pressupostari. 
 
5.- Modificació de l’article 7: 
“Article 7 
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents: 
a) El Consell Directiu. 
b) El president. 
c) Els vice-presidents. 
d) La Comissió Permanent. 
e) La Gerència (sempre que el Consell Directiu així ho cregui convenient).” 
 
6.- Modificació de l’article 8: 
“Article 8 
1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent: 
a) President /a: l’alcalde, o per delegació, el regidor o regidora de cultura d’una de les ciutats que 
integren la Xarxa d’Activitats Culturals. 
b) Els vice-presidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura de dues o més 
ciutats que integren la Xarxa d'Activitats Culturals. 
c) Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat i un representant designat per cada 
entitat sense ànim de lucre participant. 
2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del seu càrrec, 
correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixin aquests Estatuts, a l’òrgan 
competent de cadascun dels ens consorciats.” 
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7.- Modificació de l’article 9: 
“Article 9 
Són atribucions del Consell Directiu: 
a) Nomenar el gerent. 
b) Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i prendre raó de la seva liquidació. 
c) Aprovar l’Inventari de Béns del Consorci. 
d) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que superin el 25 % dels recursos ordinaris del 
pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan l’import acumulat de totes les seves 
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del primer exercici. 
e) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts. 
f) Censurar els comptes. 
g) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius per la seva admissió i 
ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre nous membres. 
h) Modificar els Estatuts. 
i) Aprovar ordenances generals i ordenances fiscals. 
j) Dissoldre el Consorci i liquidar-lo. 
k) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions complementàries. 
l) Controlar els òrgans de govern. 
m) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de cada exercici 
econòmic, excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del pressupost, excepte les de Tresoreria o 
operacions de préstec a curt termini, l’aprovació de la concertació de les quals correspondrà a la 
Comissió Permanent. 
n) Acceptar donacions, llegats i herències en favor del Consorci. 
o) Aprovar la contractació d’obres i serveis, que superin l’import del 25% dels recursos ordinaris del 
pressupost del Consorci. 
p) Autoritzar les despeses que superin el 25% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
q) Aprovar la liquidació del pressupost.” 
 
8.- Modificació de l’article 11: 
“Article 11 
1. La Presidència l'exercirà, per un període de 2 anys, renovables per una vegada, fins a 4 anys, un dels 
presidents dels ens locals consorciats, que es postuli per exercir-la i que sigui votat per la majoria de 
municipis i entitats membres a través d'un procés intern d'elecció en el si del Consell Directiu.  
Conjuntament amb la seva candidatura a la Presidència, l'aspirant a president haurà de presentar els 
seus candidats a vice-presidents, intentant garantir la major diversitat representativa, tant política com 
territorial. 
2. El president del Consell Directiu ho serà també del Consorci, i en serà representant a tots els efectes, 
i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals 
i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques.  
Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les delegacions que estimi 
pertinents en favor d’un dels vice-presidents o de la Comissió Permanent.” 
 
9.- Modificació de l’article 13: 
“Article 13 
La Comissió Permanent tindrà un paper central en la direcció política quotidiana de la Xarxa. Estarà 
formada per: 
a) El president. 
b) Els vice-presidents. 
c) Els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps d'àrea, coordinadors, 
directors dels organismes autònoms, etc.) que ostenten els càrrecs amb veu i sense vot.” 
 
10.- Modificació de l’article 14: 
“Article 14 
Són atribucions de la Comissió Permanent: 
a) Assistir i aconsellar al President en les decisions que aquest cregui necessari. 
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b) Vetllar per la continuïtat i execució dels projectes, especialment els de llarga durada. 
c) Controlar el compliment del programa d’activitats. 
d) Proposar al Consell Directiu la redacció del reglament de règim interior que desplegui aquests 
Estatuts. 
e) Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directius, l'admissió de nous membres al 
Consorci. Aquesta decisió serà ratificada pel Consell Directiu. 
f) Proposar al Consell Directiu la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions 
complementàries. 
g) Exercir accions judicials i administratives, amb caràcter ordinari. 
h) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que no superin el 25 % dels recursos ordinaris del 
pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan l’import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del primer exercici. 
i) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de cada exercici 
econòmic, no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del pressupost i aprovar les operacions de 
Tresoreria o operacions de préstec a curt termini, qualsevol que sigui el seu import.” 
 
11.- Modificació de l’article 15: 
“Article 15 
1. La Comissió Permanent és reunirà amb la periodicitat necessària que requereixi el desenvolupament 
de la seves funcions. 
2. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, s’acomodarà al que disposa 
la legislació de règim local per als plens municipals. 
3. Els acords es prendran per majoria simple dels membres de la Comissió, tenint en compte, en cas 
d’empat, el vot de qualitat del president.” 
 
12.- Modificació de l’article 16: 
“Article 16 
1. El Consell Directiu nomenarà, sempre que ho cregui convenient, un gerent, que haurà d’estar 
professionalment capacitat per exercir el càrrec, i tindrà la consideració de personal eventual del 
Consorci. 
2. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li encomani o delegui 
el Consell Directiu: 
a) Executar els acords de la Comissió Permanent, del Consell Directiu i els del president/a. 
b) Exercir la direcció superior del personal. 
c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres. 
d) Elaborar l’avantprojecte el pressupost. 
e) Elaborar el programa d’activitats i formular la memòria de la tasca realitzada en cada exercici 
econòmic. 
f) Proposar els actes d’execució del pressupost. 
g) Proposar un pla anual d’adquisicions. 
h) Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost, competència 
que exercirà indistintament amb el President del Consorci. 
i) Ordenar pagaments. 
j) Assumir la representació de la Xarxa en les funcions externes de caràcter tècnic. 
k) Assistir a les sessions del Consell Directiu amb veu però sense vot. 
En el cas que el Consorci no disposi de la figura del gerent, correspondran les anteriors funcions i 
competències l la figura del president. 
 
13.- Modificació de l’article 19: 
“Article 19 
Actuaran com a secretari i interventor del Consorci, els qui decideixi el Consell Directiu d’entre 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, o persona en qui expressament 
deleguin.  
El personal del Consorci serà personal adscrit, que provindrà de les administracions que en són 
membres. Aquests últims s’adequaran a les normes de funcionament intern del Consorci i mantindran 
els seus drets i deures establerts en la normativa que els sigui d’aplicació i romandran en la situació 
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administrativa o laboral que tinguin en les seves administracions d’origen. 
Les tasques desenvolupades al Consorci pel personal adscrit, tindran a tots els efectes la consideració 
de tasca pròpia del Consorci. 
Excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal de les administracions participants en 
el Consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Púbiques o òrgan competent de l'Administració a la que s'adscrigui el Consorci, podrà 
autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per a l'exercici d'aquestes funcions.” 
 
14.- Modificació de l’article 23: 
“Article 23 
El CTXAC elaborarà i aprovarà anualment un pressupost, que s’ajustarà a la normativa vigent sobre 
hisendes locals. El secretari – interventor en prepararà l’avantprojecte, basant-se en les aportacions 
determinades segons l’article anterior, posteriorment s’elevarà al Consell Directiu per a la seva 
aprovació.” 
 
15.- Modificació de l’article 26: 
“Article 26 
1 - Els membres del Consorci, podran separar-se'n en qualsevol moment sempre que no s'hagi 
assenyalat termini per a la durada del Consorci. 
2 - Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb el que preveu la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, i aquest servei sigui un dels 
prestats pel Consorci a què pertany, el municipi podrà separar-se'n. 
3 - Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se’n, sempre que ho notifiqui per escrit al màxim òrgan 
de govern del Consorci abans de la finalització de l’exercici en curs, que estigui al corrent en el 
compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el compliment dels 
pendents. 
En cas que la baixa de la ciutat estigui motivada per l'incompliment d'un dels membres, el dret de 
separació s'ha d'exercir mitjançant escrit notificat al màxim òrgan de govern del Consorci amb un avís 
previ de 6 mesos. En l'escrit s'ha de fer constar l'incompliment que motiva la separació, la formulació de 
requeriment previ del seu compliment i el transcurs del termini atorgat per complir després del 
requeriment. 
4 - L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci llevat que la resta dels seus 
membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al consorci, almenys, dues administracions, 
o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d'una Administració. 
2. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s'aplicaran les regles 
següents: 
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerceixi el seu dret de separació, d'acord 
amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net, d'haver tingut lloc la 
liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el que disposen els Estatuts. 
A falta de previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li hauria correspost a la 
liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació s'han de tenir en compte, tant el 
percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial 
del Consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que se separa no hagi 
realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de repartiment serà la participació en els 
ingressos que, si s'escau, hagi rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.  
S'ha d'acordar pel Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, així com la forma i condicions del pagament del 
deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa. 
L'efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, en el 
supòsit en què aquesta sigui positiva, o un cop s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 
b) Si el Consorci estigués adscrit, d'acord amb el que preveu la Llei, a l'Administració que ha exercit el 
dret de separació, l'ha d'acordar el Consorci a qui, de les altres administracions o entitats o organismes 
públics vinculats o dependents d’una Administració que romanen en el Consorci, s'adscriu en aplicació 
dels criteris establerts en la Llei.” 
 
16.- Modificació de l’article 28: 
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“Article 28 
1.- El Consorci es pot dissoldre per les causes següents: 
a) Per compliment de la seva finalitat. 
b) Per acord unànime dels ens consorciats. 
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant. 
e) Per incompliment de l'objecte. 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens. 
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord del Consell Directiu, adoptat amb el vot favorable de les 
dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria absoluta i del nombre legal de membres 
i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords 
esmentats, cada ens consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article anterior. 
3. L'acord del Consell Directiu sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la forma de liquidació del 
seu actiu i passiu i reversió de les seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, 
d'acord amb la ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les 
aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci. 
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà d'aplicació 
el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa." 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Transversal. Xarxa d’Activitats 
Culturals, en els termes en què s'ha fet constar en l'acord anterior. 
 
Tercer. Encomanar a favor del Consorci Transversal. Xarxa d’Activitats Culturals, la realització dels 
tràmits següents: 
 
a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes d’al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP i al DOGC, 
disposant que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació 
pública, la modificació estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament aprovats, així com 
publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la referència del BOP en el que s’hagi publicat 
íntegrament el seu text. 
 
c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del Consorci i els Estatuts 
modificats, a la Direcció General d’Administració Local a efectes d’inscripció de la modificació operada 
al Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 
 
Quart. Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text final, respectivament, en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos efectes que els assenyalats en l’anterior apartat i pels 
mateixos terminis. 
 
Cinquè.  Notificar el present acord al Consorci Transversal. Xarxa d’Activitats Culturals. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquí és tema molt tècnic, és una proposta d’acord 
per ratificar l’acord de l’Assemblea General del Consorci Transversal relatiu a la modificació dels seus 
Estatuts.  
 
El Consorci de la Xarxa Transversal és un Consorci que hi estem ja fa molts anys alguns dels municipis 
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mitjans del país i que ens permet tenir moltes sinèrgies al treballar conjuntament. 
 
 

*-*-* 
 
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. 
 
 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
 
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ TEMPORAL EN EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE DE DETERMINADES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Amb data  4 d’abril de 2006, es va constituir el Consorci per a la gestió dels residus de la Comarca del 
Baix Ebre. 
 
Aquest Consorci, format pels Ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i l’Agència Catalana de 
Residus, per  gestionar serveis i activitats d'interès local o comú en l’àmbit de la gestió, en el sentit més 
ampli, dels residus municipals de la comarca del Baix Ebre dins l'àmbit de les seves competències 
derivades de les delegacions municipals i/o subrogades del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
La disposició addicional sisena dels Estatuts del Consorci disposa:  
 
Sisena. D’acord amb l’article 13, apartat 5, de la Llei 30/1992 no és possible la delegació de les 
competències ja delegades i, per aquest motiu, la creació del Consorci comporta la revocació expressa 
de totes les competències delegades pels municipis consorciats en favor del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i, alhora, la nova delegació d’aquestes competències en favor del Consorci, sense necessitat 
d’adoptar cap nou acord. 
 
En aquest sentit, en el moment de la seva creació, el Consorci REBÉ va rebre la delegació de 
competències que els ajuntaments havien anat acordat en favor del Consell Comarcal i posteriorment 
les delegacions acordades de forma expressa al propi Consorci per a competències encara per delegar. 
 
Hores d’ara el Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre exerceix determinades 
competències de l’Ajuntament de Tortosa en matèria de gestió de residus 
 
En el moment actual, la comarca del Baix Ebre ha apostat per redefinir les actuacions i la forma de 
gestió comarcal dels gestió de residus i altres qüestions mediambientals i, a fi d’optimitzar recursos 
humans i sinèrgies amb les altres comarques de les Terres de l’Ebre, especialment amb la veïna 
comarca del Montsià i per tal de poder crear economies d’escala que puguin afavorir els seus municipis. 
 
Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el passat dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Des de l’òptica administrativa, permetent que 
es puguin simplificar les existents estructures de dret públic, focalitzar els recursos en la prestació de 
serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu i els costos associats de caràcter prescindible, 
d’acord amb els principis que inspiren el camí de l’eficiència en l’Administració pública. La simplificació 
administrativa i les sinèrgies i economies d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la 
prestació dels diferents serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic 
i donant compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.  
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Aquesta optimització d’estructures passa per la dissolució dels actuals consorcis de gestió de residus i, 
per tant, la dissolució del Consorci per a la gestió dels residus del Baix Ebre ja fou iniciada per acord del 
seu plenari de data 31 d’octubre de 2014. 
 
Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, els quatre consells 
comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui  el COPATE es constitueix com a mitjà propi instrumental 
i com a servei tècnic de tots i cadascun d’ells, als efectes d'allò assenyalat a l'article 24.6 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic de les quals pot rebre encàrrecs de gestió, d'execució 
obligatòria pel Consorci, d'acord amb les instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. 
Conseqüentment, les relacions del Consorci amb els consells comarcals (dels quals constitueix mitjà 
propi instrumental i servei tècnic) tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través 
dels encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependent i subordinat. 
 
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques 
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que 
estableix la normativa sectorial aplicable. 
 
L’article 25.1c) del Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li 
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les delegacions han d'anar acompanyades de 
la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les. L’article 29,1 de la mateixa norma disposa 
que  els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els 
serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme.  
 
Així per tant, a efectes de definir l’àmbit competencial en matèria de residus,  i davant la imminent 
dissolució del Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre, cal adoptar el 
corresponent acord municipal. 
 
Atès el quòrum exigit per l’article 47.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Espai Públic, emès en sessió de data 30 de 
març de 2016. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Tortosa es proposa adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer. Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus atorgada per 
aquest ajuntament al Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre.  
 
Segon. Delegar temporalment en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de les següents 
competències de gestió de residus del terme municipal de Tortosa: 
 
- Gestió integral de les següents fraccions dels residus municipals: paper, vidre,  envasos i orgànica. 
- Gestió de deixalleria fixa i mòbil. 
- Transferència, transport i tractament de la fracció resta en centre autoritzat. 
 
Tercer. La vigència de la present delegació s’estableix fins al dia 31 de desembre de 2016, prorrogable 
tàcitament per trimestres successius, fins a un total de quatre, tret de comunicació de renúncia al 
període de pròrroga, amb dos mesos d’anticipació. 
 
Quart. Aprovar el “Conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de residus de 
l’Ajuntament de Tortosa a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb encàrrec de gestió al COPATE”, 
quin text s’annexa al present acord, així com la fitxa quadre de preus adjunta. 
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Cinquè. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les, 
l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran anualment un conveni  regulació i 
de quantificació econòmica de la delegació. 
 
Cinquè. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Baix Ebre 
encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions administratives 
necessàries per a la formalització de tots els contractes administratius corresponents. 
 
Sisè. Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que procedeixi a la 
seva acceptació i publicació. Acceptada la delegació, aquesta serà efectiva a partir del dia 1 de maig de 
2016. 
 
 
 
 
CONVENI DE REGULACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
L’AJUNTAMENT DE  TORTOSA A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL  BAIX EBRE AMB ENCÀRREC DE 
GESTIÓ AL COPATE 
 
 
Tortosa,  

 
REUNITS: 
 
Sr. Daniel Andreu Falcó, president del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
Sr. Francesc Gas Ferré, president del CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE 
L’EBRE. 
 
Sr. Ferran Bel i Accensi, Alcalde President de  L’AJUNTAMENT DE TORTOSA.   
 
La Presidència del Consell actua en nom i representació del Consell Comarcal, autoritzat degudament 
segons acord plenari de data 18 de desembre de 2015.  
 
El president del Consorci, en nom i representació del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre, autoritzat degudament per acord de la Junta General de data __________ __________________. 
 
Alcalde president de l’Ajuntament de Tortosa, en nom i representació de l’Ajuntament, autoritzat 
degudament per acord plenari de delegació de competències de data ___ d’abril de 2016 i d’aprovació 
del conveni de data _________________. 
 
MANIFESTEN: 
 
I. Que l’Ajuntament de Tortosa ha adoptat l’acord de delegació temporal de determinades competències 
municipals de recollida i transport de residus en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre per ser 
exercides segons l'article 26 de la Llei d'organització comarcal, correspon completar-la mitjançant el 
present conveni de delegació de competències d’activitats i serveis, i que el seu contingut afecta els 
interessos municipals, millorant  l’eficàcia de la gestió pública i mantenint la major participació 
ciutadana. 
 
II. Atès que la delegació es realitza a  la instància territorial més idònia, prestació a nivell comarcal dels 
serveis de recollida i transport de residus municipals, completant els de tractament i eliminació de 
residus, recollida selectiva, etc. aplicant els principis de proximitat al ciutadà, participació (ciutadans i 
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municipis) en la prestació dels serveis, eficàcia en la prestació dels serveis, tenint com a objectiu 
principal, els interessos propis dels municipis. 
 
III. En el moment actual, les comarques del Baix Ebre i del Montsià han apostat per redefinir les 
actuacions i la forma de gestió comarcal dels gestió de residus i altres qüestions mediambientals, a fi 
d’optimitzar recursos humans i sinèrgies i per tal de poder crear economies d’escala que puguin afavorir 
els seus municipis. 
 
Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el dia 17 d’octubre de 2014 es va constituir el 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Des de l’òptica administrativa, permetent que 
es puguin simplificar les existents estructures de dret públic, focalitzar els recursos en la prestació de 
serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu i els costos associats de caràcter prescindible, 
d’acord amb els principis que inspiren el camí de l’eficiència en l’administració pública. La simplificació 
administrativa i les sinèrgies i economies d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la 
prestació dels diferents serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic 
i donant compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.  
 
IV. Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, els quatre consells 
comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui  el COPATE es constitueix com a mitjà propi instrumental 
i com a servei tècnic de tots i cadascun d’ells, als efectes d'allò assenyalat a l'article 24.6 del Text Refós 
de la Llei de contractes del sector públic de les quals pot rebre encàrrecs de gestió, d'execució 
obligatòria pel Consorci, d'acord amb les instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. 
Conseqüentment, les relacions del Consorci amb els consells comarcals (dels quals constitueix mitjà 
propi instrumental i servei tècnic) tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través 
dels encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependent i subordinat. 
 
V. L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques 
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que 
estableix la normativa sectorial aplicable. 
 
VI. L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li 
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les delegacions han d'anar acompanyades de 
la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les. L’article 29.1 de la mateixa norma disposa 
que  els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els 
serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme.  
 
VII. I que per raó de tot l'exposat, tenint en compte que la tècnica dels convenis és la més adequada per 
tal de coordinar i optimitzar els recursos disponibles i satisfer els interessos públics i comuns, mitjançant 
el desenvolupament d’un projecte coordinat de gestió tècnica, es formalitza el present conveni de 
delegació de competències d'acord amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 
  
PRIMERA.  ÀMBIT 
 
D’acord amb l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus, la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi.  
 
Aquesta norma defineix gestió com la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització, la 
disposició del rebuig i la comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions i la 
vigilància dels llocs de descàrrega després de llur clausura o tancament. El municipi, independentment 
o associadament, ha de prestar, com a mínim el servei  
- de recollida selectiva 



                                   

 
-  Pàg. 25 / 65 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

- de transport 
- el servei de valorització 
- de disposició del rebuig dels residus municipals.  
 
Als efectes de la gestió, s’entén per: 
 
Residus municipals: residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, 
i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es 
poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de 
residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees 
recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els 
residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària. 
 
Reciclatge: les operacions de recuperació dels productes o substàncies contingudes en els residus.  
 
Tractament: l’operació o conjunt d’operacions de canvi de característiques físiques, químiques o 
biològiques d’un residu per tal de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que conté, recuperar-ne 
matèries o substàncies valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’energia o afavorir-ne la disposició del 
rebuig.  
 
Dipòsit controlat: la instal·lació de disposició del rebuig dels residus que s’utilitza per a la seva deposició 
controlada en la superfície o sota terra.  
 
Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són 
objecte de recollida domiciliària.  
 
Valorització material: qualsevol procediment, inclòs el reciclatge, que permet l’aprofitament dels 
recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a font d’energia. 
 
SEGONA.  OBJECTE 
 
És objecte del present conveni regular la delegació temporal de determinades competències municipals 
de recollida i tractament de residus municipals continguda a l’article 66.3.l del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
amb la finalitat de millorar l’eficàcia de la gestió pública del servei i aconseguir una major economia en 
la seva prestació.  
 
La delegació s’atorga per cadascuna de les accions de gestió de residus que preveu la normativa vigent 
en la matèria que seguidament es descriuen. 
 
L’Ajuntament de Tortosa delega en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de determinades 
competències envers la gestió dels residus del seu terme municipal, que comporta: 
 
- Gestió integral de les següents fraccions dels residus municipals: paper, vidre,  envasos i orgànica. 
- Gestió de deixalleria fixa i mòbil. 
- Transferència, transport i tractament de la fracció resta en centre autoritzat. 
 
TERCERA.  DURADA 
 
La delegació es realitza a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, inicialment pel període des del dia 1 
de maig de 2016 fins al dia 31 de desembre de 2016, i s'entendrà prorrogat per trimestres naturals fins 
un màxim de 4 (quatre) mentre les parts no manifestin, amb una antelació mínima de dos mesos, la 
seva voluntat en sentit contrari abans del venciment del període inicial o de qualsevol de les seves 
pròrrogues.  
 
Si l'Ajuntament té la voluntat de revocar la delegació de competències atorgada al Consell Comarcal, 
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comunicarà per escrit i de manera expressa la seva voluntat de rescindir el Conveni i de revocar les 
competències delegades.  
 
QUARTA.  TITULARITAT DE LA COMPETÈNCIA 
 
La delegació no altera de cap manera la titularitat que sobre la matèria te l’Ajuntament, de manera que 
aquest ha de poder exercir les potestats següents: 
 
• Dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats. 
• Emetre  instruccions tècniques de caràcter general.  
• Aconseguir informació sobre la gestió. 
• Remetre comissionats i formular els requeriments per a l’esmena de les deficiències observades. 
• Revocar la delegació. 
• Substituir o complementar el servei, en cas que aquest tingui deficiències. 
 
Així mateix, la potestat sancionadora derivada de les facultats d’intervenció administrativa no pot ser 
objecte de delegació per prohibir-ho l’art. 127.2 de la Llei 30/92. 
 
CINQUENA.  ENCÀRREC DE GESTIÓ 
 
El  Consell Comarcal del Baix Ebre accepta la delegació de competències, i considera que el Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre disposa de capacitat tècnica i operativa òptima per poder 
dur a terme les prestacions que són objecte de la delegació de competències, ja sigui mitjançant els 
elements propis o mitjançant la contractació amb tercers de part de les prestacions.  
 
Quan el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre hagi de procedir a contractar obres, 
subministrament o serveis per a la prestacions de les activitats encomanades, ho farà amb estricta 
subjecció a les disposicions vigent en matèria de contractes del sector públic i amb l’informe previ 
favorable del Consell Comarcal respectiu i, com s’ha exposat, dels ajuntaments que han procedit a la 
delegació de competències. 
 
SISENA. ATRIBUCIONS DE LES PARTS 
 
1. DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
L’ajuntament de Tortosa exercirà els drets de control que es reserven a la clàusula quarta  del present 
Conveni i proposarà mesures per mantenir els serveis, participant en la direcció i fiscalització, així com 
fer propostes, reclamacions i al·legacions, de la manera següent: 
 
1. Presentant els seus requeriments d’informació sobre la gestió i esmena de les deficiències 

observades, directament davant del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

2. Fent les seves propostes mitjançant  el Consell d’Alcaldes de la comarca.  
 

3. A través dels òrgans tècnics i de direcció del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre.  
 

L’Ajuntament de Tortosa participarà en el procés de licitació de qualsevol de les accions incloses en la 
gestió de la competència delegada mitjançant: 
 
- Coneixement de l’objecte a contractar i adequació al seu municipi. L’Ajuntament de Tortosa haurà de 
manifestar la seva conformitat a la contractació de qualsevol obra, subministrament o servei que afecti 
la competència delegada.  
 
- Accés a tot l’expedient de contractació en qualsevol moment del procediment i facultar de presentar 
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propostes de millora, modificació, actualització, de l’objecte a contractar abans de l’aprovació dels plecs 
de clàusules corresponents. 
 
- Coneixement del resultat del contracte amb informació expressa i concreta de la referència al municipi 
de Tortosa. 
 
2. DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
 
- El Consell Comarcal assumeix l’exercici de les competències delegades, en els termes que estableix la 
legislació vigent en matèria de procediment administratiu i de règim local i amb les responsabilitats que 
aquesta normativa li atorga i amb les facultats del Ple i del Consell d’Alcaldes que se’n deriven de 
l’articulat d’aquest conveni. 
 
3.  DEL CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE 
 
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, assumeix l’encàrrec de gestió de les 
competències delegades per l’Ajuntament de Tortosa al Consell Comarcal del Baix Ebre i, conseqüentment, 
podrà dur a terme les següents accions per a la prestació de  
 
a) La direcció, organització i l’explotació, així com la conservació, gestió, seguiment i manteniment del 

servei, inclosa la contractació dels serveis necessaris 
 
b) La construcció o adquisició d’immobles, vehicles i instal·lacions necessàries per a la prestació 

adequada del servei 
 
c) El foment en la seva millora de qualitat d’acord amb les noves tendències i possibilitats, als efectes de 

millorar l’eficàcia de la gestió pública  i aconseguir una major economia. 
 
e) La gestió econòmica financera, així com la facturació als diferents ajuntaments, amb l’emissió de 

factures directament als ajuntaments que mitjançant aquest document formalitzen la cessió de drets 
de cobrament en favor del COPATE. 

 
SETENA. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT 
 
L’Ajuntament de Tortosa adquireix el compromís de fer dotació econòmica anual al seu pressupost 
general, per pagar els imports que resultin dels costos de l’explotació del servei. 
 
Anualment s’han de determinar els costos de l’explotació del servei que es concretarà en un annex 
anual al conveni on es determinaran els serveis i les contraprestacions econòmiques derivades. 
 
L’article 25.3 dels estatus que regeixen el Consorci disposa que el cost dels serveis que es prestin serà 
sufragat pel respectiu ens que ho haurà delegat o encarregat. L’article 15.f) estableix que és 
competència de la Junta General determinar els recursos i preus, i la seva ordenació ja sigui mitjançant 
ordenança si fossin tributs i mitjançant reglament per als preus. 
 
Per a una millor gestió pressupostària de tresoreria, l’ajuntament haurà de domiciliar el pagament en 
l’entitat bancària que determini el Consorci, en tot cas s’establirà mitjançant el corresponent reglament. 
 
Per a la millor gestió econòmica de les competències delegades, el Consell Comarcal cedeix els drets de 
cobrament al COPATE i l’ajuntament està d’acord en aquesta cessió. 
 
VUITENA.  INICI DE L'EXPLOTACIÓ. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
L’inici de l’explotació i prestació dels serveis, es preveu per al dia 1 de gener de 2016.  
 
NOVENA. CAUSES DE REVISIÓ, RESOLUCIÓ I TERMINI DE LA DELEGACIÓ 
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L’Ajuntament de Tortosa, en cas d'incompliment, d'obstaculització o d’inobservança de les mesures 
establertes, amb l'advertiment previ al Consell Comarcal del Baix Ebre, pot suspendre la delegació quan 
la gestió dels serveis delegats sigui deficient o incorrecta o deixar sense efecte la delegació i executar 
directament les competències. 
 
La delegació de competències s’entendrà caducada al compliment de la seva vigència. 
 
                                                                                                                                                                                                     
DESENA.  ANNEXOS COMPLEMENTARIS 
 
Aquest conveni estableix el marc regulador de la delegació de competències i de l’encàrrec de gestió. 
 
Aquest document es completarà cada any amb un annex que definirà exactament les prestacions 
objecte de les competències delegades i el seu cost. 
 
Igualment podran signar-se annexos que reflecteixin característiques de serveis o altres prestacions que 
es consideri necessari regular arran adjudicacions d’obres, subministrament o serveis realitzats pel 
COPATE. 
 
ONZENA. INTERPRETACIÓ  
 
 La interpretació de les qüestions dimanants del present conveni, així com de la prestació dels serveis 
delegats, s’ha de fer d’acord amb la legislació sobre procediment administratiu, sobre règim local vigent 
a Catalunya i especialment en aplicació del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
La resolució  de les discrepàncies, correspon al Ple del Consell Comarcal, previ informe del Consell 
d’Alcaldes, per a qüestions referents a la delegació de competències i al Ple del Consell Comarcal, previ 
informe de la comissió executiva de residus del COPATE, per a qüestions de l’encàrrec de gestió. 
 
DOTZENA. JURISDICCIÓ 
 
El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspon a la jurisdicció contenciosa-
administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació, 
modificació, resolució i efectes. 
 
En prova de conformitat, les parts signen per triplicat  el present conveni de delegació de competències 
en el lloc i la data esmentats en el seu encapçalament. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: I el punt sisè també és un tema que em consta 
que coneixen, que és el dictamen de proposta d’acord de la delegació temporal, si no recordo 
malament fins al final d’any, en el Consell Comarcal del Baix Ebre de determinades competències en 
matèria de gestió de residus municipals. 
 
És per fer exactament el mateix que fèiem però, donat que s’ha canviat l’òrgan de gestió del Consorci 
de Residus –el Copate– per a que es pugui continuar implementar aquest servei i es puguin fer les 
facturacions corresponents a la cobertura legal corresponent.  
 

 
*-*-* 

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Passaríem a les propostes dels grups municipals. 
 
Aquí, si em permeten, abans d’iniciar la discussió de totes aquestes, faríem un resum de la situació. Hi 
ha dos d’aquestes propostes, concretament la 9 i la 12, que han estat, com he dit abans, retirades al 
haver-se d’alguna forma contemplat en la proposta del Fons Català de Cooperació per al 
Desenvolupament. 
 
A la vegada, després hi ha dos propostes, que és la proposta que figurava amb el número 8 de l’Ordre 
del dia, del Partit Socialista, i la proposta que estava sota el número 11 del grup municipal Movem 
Tortosa que queda refosa en una única proposta, en un apartat dispositiu que ens han passat i, en tot 
cas, el secretari m’ha fet saber que també li han de fer passar la part expositiva. 
 
I, per tant, la 8 inclourà també la 11. 
 
Així, i més enllà d’alguna que té alguna esmena particular, la 7 es mantindrà, la 8 quedarà com a 8 i es 
queda inclosa també la 11, la 10 passa a ser la 9, la 11 ja queda assumida, la 13 passaria a ser la 10, 
la 14 passaria a ser la 11, i la 15 passaria a ser el 12 i ja està. I passaríem després a l’apartat de 
control. Per tant, anem a iniciar les propostes dels grups municipals. 
 
 

*-*-* 
 
 
07 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA 
MILLORA I ARRANJAMENT DE L’APARCAMENT PÚBLIC I ELS SEUS ACCESSOS A L’HOSPITAL VERGE DE 
LA CINTA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que l’Hospital Verge de la Cinta és el centre sanitari de referència a les Terres de l’Ebre i, per tant, 
rep una important afluència d’usuaris de diversos municipis, esdevenint un dels espais més 
concorreguts del territori.  
 
Atès que aquesta afluència d’usuaris, molts d’ells provinents de municipis del territori, fa que la majoria 
hagin d’acudir a l’Hospital amb vehicles propis. 
 
Atès que el Molt Honorable Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya es va 
comprometre a lliurar el projecte del pla de mobilitat de l’hospital la segona quinzena del mes de febrer. 
 
Atès que, en aquest sentit, l’accés amb vehicles a l’Hospital Verge de la Cinta representa actualment un 
greu problema, perquè l’espai habilitat com aparcament situat al fossar del baluard del Carme, genera 
nombrosos problemes, bàsicament quant a nombre de places, però també quant a l’estat de 
conservació, ja que presenta forats, manca de senyalització, terreny en mal estat i uns accessos per als 
vianants fins a l’Hospital a través d’unes escales en molt mal estat de conservació o de camins de terra 
creats pel pas dels propis usuaris que no s’atreveixen a fer servir les escales. 
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Atès que al mal estat del terreny i dels accessos se suma el fet que no hi ha senyalització horitzontal 
que delimiti les places d’aparcament, ni cap mena de control al respecte, ni personal ni semafòric, que 
provoca situacions caòtiques perquè els vehicles estacionen on poden entorpint en moltes ocasions la 
sortida d’altres vehicles o ocupen part dels accessos, que dificulta gran mesura la maniobrabilitat dels 
vehicles en aquests espais.  
 
Atès que tot plegat dóna lloc a continus problemes, accidents, lesions i incomoditats per als ciutadans i 
ciutadanes que van a l’Hospital.  
 
Atès que tot i existir un servei de transport públic, dintre de la línia urbana de Tortosa, aquest no és 
massa conegut ni utilitzat i no funciona en caps de setmana, i al mes d’agost redueix la seva 
freqüència.  
 
Atès que el ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió de data 5 d’octubre de 2015, va aprovar per 
unanimitat una moció presentada pel sindicat CATAC-CTS/IAC, avalada per més de 6.600 signatures i 
amb el suport de les federacions de veïns de Tortosa i Amposta, en què es reclamava la millora dels 
accessos i una solució al problema de l’aparcament, però que han passat 5 mesos i no s’ha fet cap 
acció al respecte ja que, pel que fa a l’aparcament, està igual o pitjor cada dia que passa. 
 
Atès que aquest deficient estat de conservació, que es pot veure en les fotografies adjuntes, transmet 
una imatge negativa a les persones que vénen a l’Hospital i que dóna lloc a constants queixes per part 
dels usuaris. 
 
Atès que ja s’ha demanat en diverses ocasions que es procedís a arranjar aquests espais, però que 
aquests es troben en un estat del tot deficient i fins i tot perillós. 
 
Atès que contínuament es reben nombroses queixes i reclamacions per part dels usuaris de l’Hospital 
que s’han adreçat al nostre grup municipal per denunciar aquesta situació. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment del seu compromís de 
presentar el pla de mobilitat de l’Hospital Verge de la Cinta de manera immediata, i que aquest vagi 
acompanyat de la corresponent dotació pressupostària. 
 
SEGON.  Demanar a l’Ajuntament de Tortosa, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, i al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es procedeixi a la realització de les mesures 
necessàries per solucionar el problema d’aparcament i accés a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
TERCER.  Que mentre es busca una solució definitiva i viable per aquest problema es realitzi de forma 
urgent i immediata la reparació i adequació de l’actual zona d’aparcament, al fossar del baluard del 
Carme, així com els seus accessos tant de vehicles com de vianants, per tal d’evitar accidents i 
recuperar aquest indret per al gaudi ciutadà amb l’execució, entre d’altres, dels treballs següents: 
 
1. Millora i reparació del ferm de l’aparcament. 

 
2. Millora i reparació dels accessos rodats a l’aparcament. 

 
3. Senyalització dels accessos rodats i de les places d’aparcament. 

 
4. Millora, senyalització i protecció dels accessos per vianants. 
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5. Reparació i adequació de les escales d’accés per als vianants des de l’aparcament fins a l’hospital. 
 

6. Adequació correcta de l’accés a l’aparcament des del carrer de les Esplanetes, que garanteixi la 
seguretat dels vianants. 

 
QUART. Que per tal de millorar la situació actual i evitar aquests problemes s’estudiïn altres mesures 
d’informació i potenciació de l’accés amb la utilització del transport públic com: 
 
1. Incrementar el servei de transport públic fins a l’Hospital tot l’any i incloent els caps de setmana. 

 
2. Crear i promocionar un abonament pàrquing - bus que permeti estacionar als diferents aparcaments 

de la ciutat i utilitzar el transport públic per accedir a l’Hospital 
 

3. Establir la gratuïtat del transport urbà fins a l’Hospital per aquells usuaris que es desplacin fins a 
Tortosa amb autobús, encara que suposi fer un transbordament. 

 
CINQUÈ. Traslladar aquest acord, de manera telemàtica, a l’Ajuntament de Tortosa, a la Delegació del 
Govern a les Terres de l’Ebre, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al sindicat CATAC-CTS/IAC i a les federacions d’associacions de veïns de Tortosa i Amposta.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, l’Hospital Verge de 
la Cinta és el centre sanitari, com tothom sap, de referència a les Terres de l’Ebre i, per tant, suposa 
una important afluència d’usuaris de diversos municipis, essent un dels espais més concorreguts del 
territori i de la nostra ciutat diàriament.  
 
Aquesta afluència d’usuaris, molts d’ells provinents de municipis del territori, suposa que la majoria 
hagin d’acudir a l’Hospital amb vehicle propi. I en arribar, han de deixar els seus vehicles en un espai 
que és de tot menys un aparcament. 
 
S’han reivindicat des de sindicats, moviments veïnals i partits polítics mesures i mocions per posar 
remei a aquesta situació però, malauradament, tot continua igual. El resultat és un absolut desastre i 
un caos. 
 
Fins i tot, el Govern de la Generalitat i el seu president va prometre en la seva primera visita a Tortosa 
un pla de mobilitat que s’havia de presentar la segona quinzena de febrer i que, malauradament, no en 
tenim cap constància i la situació continua essent la mateixa. 
 
Davant aquesta situació, des del Partit Socialista tornem a reclamar una solució immediata i és que 
aquesta situació ja ve de molt lluny i és un problema repetidament reclamat, la seva solució. 
 
El sindicat CATAC contínuament ho està reclamant amb mocions populars i recollida de signatures –més 
de 6.600– i amb accions per facilitar denúncies al respecte. Les federacions d’associacions de veïns de 
Tortosa i Amposta també ho han denunciat. 
 
El delegat de les Terres de l’Ebre, el senyor Pallarès, ja es va comprometre a crear un pla de mobilitat 
per a l’Hospital. I tal i com he dit, el mateix president de a Generalitat, el Molt Honorable Carles 
Puigdemont, també es va comprometre a presentar un pla de mobilitat per a l’Hospital, que presentaria 
la segona quinzena de febrer. 
 
L’Ajuntament de Tortosa va aprovar al Ple del mes d’octubre de 2015 una moció presentada per CATAC 
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per posar solucions. 
 
El nostre partit en diverses ocasions –a l’octubre de 2014 i a l’octubre de 2015– hem presentat 
mocions pels temes d’accés des del Garrofer i també el problema de la millora de les obres del Garrofer 
i per donar solució a l’aparcament en diverses ocasions. 
 
Tot són promeses, bones intencions, però a l’hora de la veritat els problemes d’accés a l’Hospital 
continuen igual. 
 
La realitat és que, tal i com podreu veure a les fotografies que acompanyen la moció, aquest espai 
presenta nombrosos problemes com forats i clots al terra que dificulten la circulació i suposen 
desperfectes als vehicles; manca de senyalització tant del sentit de circulació com de les places 
d’aparcament; l’accés per als vianants és a través d’unes escales en molt mal estat de conservació o 
per un camí de terra o una costa de terra, millor dit. Brutícia per tot arreu, amb ampolles de vidres que 
poden provocar ferides o inclús incendis. 
 
Aquest estat dona lloc a continus problemes, accidents, lesions i incomoditats per als ciutadans i 
ciutadanes que acudeixen a l’Hospital.  
 
Els vehicles no poden maniobrar amb facilitat degut tant a l’estat del ferm, com a la manca de 
senyalització i al fet de que aparquen com i on poden. 
 
I cal recordar que la gran majoria de gent que ve a l’Hospital ho fa per visites al metge o a acompanyar 
algun familiar, i ho fan amb el seu vehicle propi, amb el que és necessari donar les màximes facilitats.  
 
Moltes vegades s’ha de deixar als malalts amb mobilitat reduïda a les portes de l’Hospital o bé a la 
vorera de l’aparcament mentre el familiar busca aparcament. 
 
D’altra banda, tot i existir un servei de transport públic dintre de la línia urbana de Tortosa, aquest no és 
massa conegut ni utilitzat, no funciona en caps de setmana i el mes d’agost es veu reduïda la seva 
freqüència. 
 
Aquesta situació no només transmet una imatge, entenem, negativa del nostre territori dels serveis 
públics, sinó que va més enllà: no s’està vetllant per uns serveis de salut públics de qualitat al nostre 
territori. 
 
Per això presentem aquesta moció, i no ho fem nosaltres sols. Altres municipis de les Terres de l’Ebre 
l’han presentada als seus plens i l’han aprovada perquè entenem que és un problema que afecta a tot 
el territori dintre de l’àrea d’influència de l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
I a més, cal dir que el grup socialista ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya  
per demanar al Govern que compleixi amb el seu compromís i presenti el Pla de mobilitat promès, 
dotant-lo dels recursos suficients per tirar-lo endavant. 
 
Amb aquesta moció el que volem és que el Govern de la Generalitat compleixi el seu compromís de 
presentar el Pla de mobilitat de l’Hospital Verge de la Cinta de manera immediata, i que aquest vagi 
acompanyat de la corresponent dotació pressupostària. 
 
Que a l’Ajuntament de Tortosa, a la Delegació del Govern i al Departament de Salut es procedeixi a la 
realització de les mesures necessàries per solucionar el problema de l’aparcament i accessos a 
l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
Que mentre es busca una solució definitiva i viable per a aquests problemes, es realitzi de forma urgent 
i immediata la reparació i adequació de l’actual zona d’aparcament al fossar del baluard del Carme, així 
com els seus accessos tant de vehicles com de vianants, per tal d’evitar accidents i recuperar aquest 
indret per a la ciutadania, en qualitat i garanties. 
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Que per tal de millorar la situació actual i evitar aquests problemes, s’estudiïn altres mesures com 
d’informació i potenciació de l’accés amb transport públic. Podria ser: incrementar el servei de transport 
públic fins a l’Hospital tot l’any, incloent els caps de setmana; crear i promocionar un abonament 
pàrquing - bus que permeti estacionar als diferents aparcaments de la ciutat i utilitzar el transport 
públic per accedir-hi; o establir la gratuïtat del transport urbà fins a l’Hospital per aquells usuaris que es 
desplacin fins a Tortosa amb autobús, encara que suposi fer un transbordament. 
 
Novament, amb aquesta moció volem aconseguir la màxima pressió possible davant d’aquest 
problema, i veure si el Govern reacciona i posa solució a un conflicte que fa massa temps que resta 
pendent de solucionar i que representa un veritable problema per als ciutadans i ciutadanes de les 
Terres de l’Ebre. 
 
Tortosa, com a capital de les Terres de l’Ebre, s’ha de mostrar com una ciutat amable i habitable per a 
tothom, on la mobilitat sigui fàcil i accessible, amb garanties de d’igualtat i d’integració. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Alcalde, regidors, regidores, des de Movem Tortosa donarem 
suport a aquesta moció perquè entenem que, malauradament, encara no és una realitat la solució per 
poder accedir amb un mínim de garanties a l’Hospital Verge de la Cinta que, com s’ha dit aquí, és 
l’Hospital de referència del nostra territori. 
 
Segurament que si en el seu dia s’hagués pres una altra decisió i s’hagués construït en un altre lloc que 
no fos al mig d’uns baluards i d’unes muralles, no estaríem parlant del que estem parlant, però la 
realitat és que l’actual Hospital de referència al nostre territori està on està i es necessiten solucions. 
 
Es necessiten solucions perquè, com molt bé expressa aquesta moció, aquesta és una problemàtica 
que moltíssims col·lectius estan fent arribar dia a dia i durant aquests últims anys a les diferents 
institucions. És una demanda dels diferents moviments veïnals de la ciutat, del territori, dels diferents 
sindicats, també aquí en aquest Ajuntament hi ha hagut una moció popular del CATAC, recollida de 
signatures i, per tant, és evident que és un clam a Tortosa i a les Terres de l’Ebre que cal buscar 
solucions per millorar l’accessibilitat al nostre Hospital. 
 
Un aparcament que tenim a la vora de la residència, com popularment moltíssima gent l’anomena, que 
també com aquí podem veure en aquesta moció parla d’un terreny en mal estat, parla d’una manca de 
senyalització o també d’un accés peatonal molt complicat amb unes rampes que, la veritat, no semblen 
d’un centre sanitari de l’Europa del segle XXI. 
 
Per tant, des de Movem Tortosa donarem suport en aquesta idea de tornar a exigir al Govern de la 
Generalitat el compliment del compromís que van adquirir durant aquests últims mesos, perquè de 
moment encara no s’ha presentat res. I també que, mentre això no es faci, s’intenti millorar al màxim la 
situació actual de l’aparcament. O també que s’intenti potenciar el transport públic per a que la gent 
pugui accedir a l’Hospital. 
 
Per tant, donarem suport, des de Movem Tortosa, a aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Esquerra Republicana de Catalunya a les últimes eleccions 
municipals vam establir un compromís amb la ciutadania que resumíem en 12 punts. Un d’ells deia: 
millora de l’accés a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
Després vam donar suport a la governança de la ciutat amb la signatura d’un document de compromís 
amb Convergència i Unió. Aquest document té 37 punts i en un d’ells deia o diu: procedir a la millora de 
l’accessibilitat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta instal·lant-hi un ascensor. 
 
Més tard es va elaborar un Pla d’acció municipal, el PAM, que consta de 424 accions temporalitzades i 
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repartides en els 4 anys de la legislatura. A l’acció 394 es pot llegir que s’aplicarà una reducció del preu 
del transport públic i a la 415 podem llegir: millora de l’accessibilitat a l’Hospital de Tortosa Verge de la 
Cinta. 
 
Ens consta que des de l’Ajuntament, des dels Serveis Territorials de Salut, des de la Conselleria i des de 
la Delegació del Govern a Terres de l’Ebre s’està treballant per resoldre l’accés i l’aparcament a 
l’Hospital. 
 
Per totes aquestes raons que acabo d’exposar, el nostre vot és desfavorable. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, rebutjarem també 
aquesta moció, senyor Roig, no perquè no creiem que cal millorar l’accés a l’Hospital, evidentment hi 
estem d’acord –consta, com ha dit el senyor Monclús, a l’acord de Govern, consta al Pla d’actuació 
municipal– sinó perquè el Govern ja ha anunciat que s’està treballant en aquest sentit i que en breu 
explicaria la proposta. 
 
Degut a que, com sap, hi ha hagut un canvi de Govern, hi ha hagut un nou conseller a qui li correspon 
determinar la solució i explicar-la, fet que suposarà dignificar les condicions actuals. 
 
Ja li vam parlar de quina era la nostra proposta. A més a més, això ja ho hem debatut en aquest Ple, 
ens torna a portar una cosa que ja l’hem parlada aquí, l’hem parlada tots, l’hem debatuda en un Ple no 
fa gaire temps. A més a més, també és una cosa que consta al Pla d’actuació municipal i, per tant, ens 
torna a portar una cosa.  
 
Però hi ha una cosa que sí que m’ha sobtat –i entenc que és el que passa quan et fan les coses des de 
fora– que és que ens presenta una moció que ens estableix la gratuïtat, al punt quart: “establir la 
gratuïtat del transport urbà fins a l’Hospital per a aquells usuaris que es desplacin fins a Tortosa en 
autobús encara que suposi fer uns transbordament”, per tant, estem parlant de fer gratuït l’autobús 
urbà de Tortosa per als que vénen de fora, els que són de Tortosa no, els que vénen de fora de Tortosa 
sí, perquè no he trobat a cap punt que sigui gratuït per als de Tortosa. En tot cas, com he dit, és el que 
passa quan les mocions suposo que s’agafen i es presenten a tot arreu i passa el què passa. 
 
D’altra banda també, i acabo amb això, li voldria recordar l’opció del Partit Socialista, perquè clar, aquí 
és tot gratuït, fem-ho tot gratuït tot, fem un aparcament gratuït, fem l’autobús gratuït, fem-ho tot gratuït, 
i la proposta del Partit Socialista quan governava era fer un hospital, no tenia terrenys, no tenia 
projecte, però ja tenia el cartell posat de fer l’hospital, on anava només un aparcament soterrat de 
pagament. Per tant, aquesta era la proposta del Partit Socialista en aquell moment. Com sempre, quan 
governem diem una cosa, quan estem a l’oposició en diem una altra. 
 
Per tant, evidentment, no donarem suport a la proposta.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, donar les gràcies al grup de Movem Tortosa pel suport, entenent que ells han entès quin era el 
sentit de la moció. I lamentar que Convergència i Unió i els republicans de Tortosa no hagin entès quin 
és el sentit. 
 
El senyor Monclús, com sempre, és al que ens té acostumats. Ens parla de 12 punts, de 37 punts, el 
PAM. Bé, doncs facin, no?, facin. Dotze punts, 37, el PAM, facin. 
 
S’està treballant, això és el que contínuament estan dient, donant suport al Govern municipal “estem 
treballant, estem treballant”, però la realitat és que les queixes dels ciutadans i dels usuaris són moltes 
davant de la situació que hi ha. I això és flagrant i vagin vostès un dilluns, un divendres, un dimarts i allí 
la situació és la que és. 
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Per tant, nosaltres estem al costat de la gent, al costat dels sindicats, dels usuaris, d’associacions 
veïnals i el que hem fet és tornar a demanar, sí senyora Roigé, tornar a demanar allò que s’ha parlat 
aquí moltes vegades i que després no s’ha solucionat ni s’ha posat solució, ni més ni menys. 
 
Ojalà estigués solucionat i ojalà no tinguéssim que tirar-ho endavant, però entenem que Tortosa, com  
la capital de les Terres de l’Ebre, s’ha de mostrar, com he dit, una ciutat amable, habitable, on pugui 
rebre a tothom i on realment la mobilitat sigui fàcil i accessible, amb garanties d’integració i igualtat. 
 
Respecte el que ha dit, aquesta història de que uns paguen i els altres no paguen i tal, escolti’m, el que 
està clar és que hem de facilitar el transport públic al màxim i, per tant, el que ens veníem a referir és 
que no fes falta que aquella gent que ve de fora, que ja té un bitllet comprat a fora, tingués que tornar a 
pagar per fer el transbord. Per què? Perquè això mateix és així i, per tant, en aquest sentit ho dèiem. 
 
Però bé, una vegada més esperem, esperem que, com es diu popularment, es posin les piles i esperem 
que, com ha dit, el nou conseller de Salut prengui cartes en l’assumpte i resolgui la situació. 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-CP (3) i MT-E (4); i 
dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i 
ERC-AM (4). 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem al punt següent de l’Ordre del dia, que 
serà el 8. No sé el títol de la moció perquè no me l’han explicitat en el moment de la fusió de les dos 
mocions, per tant, vostès mateixos li ficaran títol. I no m’han dit qui intervé primer dels dos. Si? Intervé 
primer el senyor Jordan o el senyor Roig? El senyor Roig? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit intervé el senyor Roig: Hem entès que el que fèiem era afegir uns punts dins els acords i, per 
tant, entenem que l’exposició de la moció es quedaria la mateixa, afegint uns punts.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Continua el senyor alcalde: Per tant, entenc que el títol també. Així faríem: Proposta del grup municipal 
del Partit Socialista de Catalunya d’adhesió a la campanya per declarar la ciutat de Tortosa com a Vila 
Groga, amb 6 punts de la part dispositiva, que són el que hem fet al senyor secretari i als grups 
municipals.  
 
Per tant, llavors si és la moció seva, evidentment, comença el senyor Roig. 
 
 

*-*-* 
 
 
08 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA D’ADHESIÓ A LA 
CAMPANYA PER DECLARAR LA CIUTAT DE TORTOSA COM A "VILA GROGA". 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya, a la que se li han incorporat les modificacions proposades: 
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“ Atès que portem temps suportant retallades en l’educació pública a causa de la crisi econòmica,  que 
afecten la qualitat d'aquesta. 
 
Atès a les mesures presses tant pel Govern de la Generalitat com el de l’Estat que han significat 
retallades en aportacions a les llars d'infants municipals, la disminució de beques de menjador, amb el 
que pot arribar a representar en la nutrició de molts dels que deixen de rebre-les, l’aplicació del 21% 
d’IVA en el material escolar, l’augment de les taxes universitàries, el pagament de la matrícula en 
Formació Professional Superior, la reducció de plantilles del personal docent al no cobrir en la majoria 
de les ocasions les baixes des del primer dia, que pot arribar fins a mig mes en el cas de la secundaria i 
batxillerat, l’augment de ràtios, el tancament d'escoles, la recent reforma de la Llei d'educació amb la 
LOMCE del Ministeri d’Educació per citar algunes d'aquestes mesures. 

 
Atès que tot plegat redueix la qualitat en l’educació pública i a més agreuja la situació econòmica de 
moltes famílies com és en el cas de les llars d'infants, on es veuen augmentades les quotes, en no 
poder cobrir molts ajuntaments la part que deixa de donar la Generalitat degut a les retallades que 
aquests també pateixen. Com també l’agreuja el cessament de les beques  per a l’adquisició dels llibres 
de text, on els serveis socials de l’Administració local segueixen ajudant dins les seves possibilitats i 
cada vegada els és més complicat, per la manca de recursos econòmics. 
 
Atès que la Constitució, en el seu desplegament jurídic recull, sota l’empara del títol 1 a l’article 27 el 
següent: 
 
Article 27 
 
1. Tots tenen el dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. 
 
2. L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis 
democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. 
 
3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares pe que els seus fills rebin la formació 
religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions. 
 
4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. 
 
5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de 
l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents. 
 
6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins del 
respecte als principis constitucionals. 
 
7. Els professors, els pares i si escau els alumnes intervindran en el control i gestió de tots els centres 
sostinguts per l’Administració amb fons públics, en els temes que la llei estableixi. 
 
8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per garantir el compliment de 
les lleis. 
 
9. Els poders públics ajudaran als centres docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi. 
 
10. Es reconeix l’autonomia de les universitats, en els temes que la llei estableixi. 
 
Atès que a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’apartat de drets i deures en l’àmbit de l’educació, en 
l’article 21 es diu: 
 
1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La 
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Generalitat ha d'establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests drets. 
 
2. Les mares i els pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per l’article 37.4, el dret que 
els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs 
conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals l’ensenyament és laic. 
 
3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d'acord amb les que determinen 
les lleis, per tal de garantir els drets d'accés en condicions d'igualtat i a la qualitat de l’ensenyament. 
 
4. L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per 
llei. 
 
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els termes que 
estableixen les lleis. 
 
6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixen les lleis, 
d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als 
nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències. 
 
7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els 
permeti accedir al sistema educatiu, d'acord amb el que estableixen les lleis. 
 
8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i 
universitaris en els termes que estableixen les lleis. 
 
Atès que el mateix Estatut de Catalunya, pel que fa a la llengua pròpia de Catalunya, a l’article 35 diu: 
 
Article 35. Drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament 
 
1. Totes les persones tenen dret a rebre l’ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest 
Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llegua vehicular i d'aprenentatge en l’ensenyament 
universitari i en el no universitari. 
 
2. Els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en català en l’ensenyament no universitari. També 
tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 
l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. 
L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d'estudis. 
 
3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur 
llengua habitual. 
 
4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l’edat corresponent al sistema escolar de Catalunya 
gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir 
amb normalitat l’ensenyament. 
 
5. El professorat i l’alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en 
la llengua oficial que elegeixin. 
 
Atès que des de les plataformes Assemblea Groga a Catalunya i Marea Verde a la resta de l’Estat s'ha 
posat en marxa la campanya "Vila Groga" amb la que es pretén que els municipis es manifestin a favor 
d'una educació pública de qualitat i en contra de les mesures de retallades i legislació restrictiva que 
s'estan aplicant. 
 
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: 
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1. Que l’Ajuntament de Tortosa se sumi a la campanya “Vila Groga” com a part que és de la comunitat 
educativa i Administració més propera i coneixedora de la ciutadania a la defensa del model públic 
d’educació, declarant la ciutat de Tortosa “Vila Groga”. 
 
2. Que l’Ajuntament de Tortosa acompanyi als moviment socials en les seves reivindicacions enfocades 
a aconseguir una educació pública de qualitat. 
 
3. Reclamar a totes les administracions supramunicipals l’acompliment en matèria d’educació de les 
respectives lleis fonamentals, com són la Constitució i l’Estatut. 
 
4. Manifestar el compromís, d’acord amb el nostre Estatut, en la defensa d’una educació pública, 
catalana i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en igualtat de 
condicions.  
 
5. Instar al Govern de la Generalitat, al Departament d’Ensenyament i als Serveis Territorials del mateix 
a: 
 
- Posar en valor i respectar la coresponsabilitat dels ajuntaments i governs locals en la planificació 
educativa, tenint en compte les competències que els atorga la llei com l’establiment de ràtios o la 
reserva de places per a alumnes amb necessitats especials. 

 
- Mantenir totes les línies a la preinscripció. 
 
- Reduir les ràtios per garantir el manteniment de grups i millora de la qualitat educativa. 
 
- Elaborar un pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius a 
les Terres de l’Ebre. 

 
- Suprimir els concerts a les escoles que segreguen per sexe. 
 
6. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat educativa per revisar 
l’actual model educatiu i consensuar un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu 
català adaptant-lo a la nova realitat política i l’actual context econòmic, social i demogràfic.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric 
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc 
agrair al senyor Jordan el poder haver consensuat i modificat, el grup de Movem, aquesta moció. 
 
La nostra Constitució recull ben clar a l'article 27 el següent: que tots tenen el dret a l'educació, es 
reconeix la llibertat d'ensenyament i l'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat 
humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. 
 
El nostre Estatut d'autonomia de Catalunya, a l'apartat de drets i deures en l'àmbit de l'educació, en 
l'article 21 diu: Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir en condicions 
d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets o 
bé els membres de la comunicat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i 
universitaris en els termes que estableixen les lleis. 
 
La Llei d’educació de Catalunya, al títol del dret a l'educació, en l'article 3 diu: Dret a una educació 
integral. Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la 
personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats 
fonamentals. 
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Per tant, l’educació és una garantia per a la igualtat d’oportunitats i un futur del nostre país.  
 
Invertir en educació entenem que és invertir en qualitat per tenir un país millor preparat i amb capacitat 
per afrontar les dificultats. Els socialistes catalans entenem l’educació com una garantia per a la 
igualtat i el futur dels nostres joves, un servei que s’ha de potenciar per enfortir-nos com a persones, 
com a societat i com a país.  
 
Contràriament, hem vist com molts governs, tant a la Generalitat com a l’Estat, han pres mesures en els 
últims anys en matèria educativa que han significat retallades en aportacions a les llars d’infants 
municipals, la disminució de beques de menjador, l'aplicació del 21% d'IVA en el material escolar, 
l'augment de les taxes universitàries, el pagament de la matrícula en Formació Professional Superior, la 
reducció de plantilles del personal docent al no cobrir en la majoria de les ocasions les baixes des del 
primer dia, l'augment de ràtios, els tancaments d'escoles o la recent reforma de la Llei d'educació, la 
LOMCE, del Ministeri d'Educació per citar-ne alguna d’aquestes mesures. 
 
Tot redueix la qualitat en l'educació pública i, a més, agreuja la situació econòmica de moltes famílies i 
sembla allunyar-se del que estableixen la Constitució i l’Estatut i la defensa d’un model públic 
d’educació. 
 
Un municipi esdevé Vila Groga quan el seu Ple aprova comprometre’s a treballar en la defensa d’un 
model públic d’educació, és a dir, una educació pública de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, 
participativa, diversa i per a tothom. I, alhora, dóna suport també a les reivindicacions dels moviments 
socials i educatius contra la LOMCE. 
 
El 26 de març de 2014, el Ple municipal de Polinyà va ser el primer de Catalunya que va declarar-se Vila 
Groga. Des d’aquell moment fins ara, 21 municipis –entre els que es troben Badalona, el Prat,  
Cerdanyola, l’Hospitalet, entre altres, Santa Coloma, Viladecans, Sabadell, Terrassa, Torredembarra– 
han fet la mateixa declaració.  
 
I és així que alguns municipis volem reclamar un paper més actiu i rellevant en matèria educativa 
davant de les administracions autonòmiques i estatals. 
 
Som molt conscients que actualment les competències municipals són més aviat escasses. Però també 
sabem que l’educació no s’acaba mai i això fa que poc a poc augmenti el nombre d’ajuntaments que 
volem assumir competències en educació.  
 
Actualment disposem de la Llei d’educació de Catalunya, la LEC, aprovada per ampli consens i que 
garanteix i promou la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles i dóna autonomia als 
centres per organitzar-se i definir el seu projecte educatiu per donar resposta a l'educació del seu 
alumnat. A més, promou una descentralització de l’educació confiant més en els mestres i els 
municipis.  
 
Per tant, entenem que la nostra proposta, que com hem dit està consensuada amb el grup de Movem, 
quedaria de la següent manera: 
 
Que l’Ajuntament de Tortosa se sumi a la campanya “Vila Groga” com a part que és de la comunitat 
educativa i Administració més propera i coneixedora de la ciutadania, en defensa del model públic 
d'educació, declarant la ciutat de Tortosa “Vila Groga”. 
 
Dos. Que l’Ajuntament de Tortosa acompanyi als moviments socials en les seves reivindicacions 
enfocades a aconseguir una educació pública de qualitat. 
 
Tres. Reclamar a totes les administracions supramunicipals l'acompliment en matèria d'educació de les 
respectives lleis fonamentals, com són la Constitució i l'Estatut. 
 
Quatre. Manifestar el compromís, d'acord amb el nostre estatut, en la defensa d'una educació pública, 
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catalana i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en igualtat de 
condicions. 
 
Cinquè. Instar al Govern de la Generalitat, al Departament d'Ensenyament i als Serveis Territorials del 
mateix a posar en valor i respectar la coresponsabilitat dels ajuntaments i governs locals en la 
planificació educativa, tenint en compte les competències que els atorga la Llei com l'establiment de 
ràtios o la reserva de places per alumnes en necessitats especials. Mantenir totes les línies a la 
preinscripció. Reduir les ràtios per a garantir el manteniment de grups i millora de la qualitat educativa. 
Elaborar un pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius a les 
Terres de l'Ebre. Suprimir els concerts a les escoles que segreguen per sexe. 
 
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert amb tota la comunitat educativa per 
revisar l'actual model educatiu i consensuar un gran pacte per l'educació que organitzi el sistema 
educatiu català adaptant-lo a la nova realitat política i l'actual context econòmic, social i demogràfic. 
 
Necessitem models educatius municipals que contemplin el disseny del mapa escolar i de l’oferta 
educativa i que garanteixin l’accés de tothom a l’educació, independentment de les seves 
circumstàncies personals, econòmiques o socials. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula ara el senyor Jordan per acabar de 
presentar la proposta. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i  regidores, primer que res 
expressar que des del grup municipal de Movem Tortosa, al veure que el Partit Socialista també havia 
presentat una moció en la mateixa línia de defensar l’educació pública al nostre país, hem cregut 
oportú que enlloc de fer dos debats, ho acabéssim unint i, per tant, fer aquesta moció conjunta. I el títol 
i de qui és és el de menys, l’important és l’objectiu, que és la defensa de l’educació pública i, per tant, 
com a prèvia m’agradaria fer aquest petit aclariment. 
 
Ja s’ha dit aquí, les polítiques d’austeritat que s’estan aplicant a Europa, a l’Estat espanyol, a Catalunya 
durant tots aquests anys estan comportant que la desigualtat creixi com mai entre la població, i una de 
les conseqüències que la desigualtat estigui creixent és la pèrdua de diferents drets. I un dels drets que 
s’està perdent, bàsics en la nostra societat –al nostre entendre– és el dret a l’educació. 
 
L’educació, des de Movem Tortosa, l’entenem i, a més a més, l’educació pública, com la garantia per a 
que tothom pugui tenir un mínim de formació, per a que el país pugui tenir un mínim de futur i per 
garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones, que pensem que a través de l’educació han de 
tenir. 
 
I durant tots aquests últims anys, el que s’ha produït al nostre país, a Catalunya, han sigut tota una 
sèrie de retallades que tothom coneix i que continuen en aquest moment. I el que estan provocant és 
que l’educació no tingui la qualitat que des dels nostre grup voldríem: l’increment de ràtios, els 
barracots, el tancament de diferents línies, són alguns exemples que a hora d’ara tothom coneix i, per 
tant, que pensem que no cal explicar. 
 
I en aquest sentit, el que pensem és que cal fer i obrir un debat en relació a l’educació, en relació a les 
prioritats, en relació a aquest nou context polític, social i econòmic i, per tant, veure, amb les 
possibilitats que tenim com a país, quines són les mesures que s’haurien de tenir en compte per 
garantir l’educació en un context diferent al de fa uns anys. 
 
Per això, evidentment, presentem aquesta moció, perquè l’Ajuntament de Tortosa se sumi, com molt bé 
deixa el senyor Roig, a aquesta campanya de Vila Groga, és a dir, de ciutats a favor de l’educació 
pública, que acompanyi als diferents moviments socials que estan treballant a peu de carrer per la 
defensa d’aquesta educació pública catalana inclusiva.  
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I després, de manera molt més concreta, també demanem que es posi en valor i es respecti la 
coresponsabilitat dels ajuntaments en relació, en matèria educativa, les competències que tenim, que 
es mantinguin totes les línies a la preinscripció, que es treballi per reduir les ràtios per garantir 
precisament el manteniment dels grups i la qualitat i la millora de qualitat –no és el mateix tenir una 
classe de 35 persones que tenir una classe de 25 persones, això garanteix millor qualitat de cara a 
l’alumnat i només cal que miréssim les xifres europees, el que inverteixen del PIB els diferents països–.  
 
I després també demanem elaborar un pla calendaritzat de totes les millores que pensem que s’haurien 
de produir a nivell de Terres de l’Ebre en els diferents centres educatius, als diferents edificis i 
equipaments. 
 
També demanem que se suprimeixin els concerts a les escoles que encara a dia d’avui segreguen per 
sexe. Hi ha diferents escoles al nostre país –aquí a Terres de l’Ebre no, però sí que les hi ha a Tarragona 
o Girona, a Barcelona que encara estan segregant per sexe: escoles de xiquets, escoles de xiquetes– 
que reben molts de milions públics i que són unes escoles d’una determinada ideologia. I nosaltres 
pensem que en aquests moments aquest concert s’hauria de suprimir perquè, com deia al principi, ara 
el moment de prioritzar, és el moment de tornar a obrir el debat i veure quines són les mesures que es 
poden fer per garantir que l’educació sigui un dret bàsic entre tota la població. 
 
Per tant, presentem aquesta moció en aquesta línia, en defensa d’una educació pública per a tothom. 
 
Intervenció de la Sra. Viña 
Seguidament pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del grup 
d’Esquerra Republicana estem d’acord en bona part de l’argumentari de l’expositiu de la seva moció, de 
les seves mocions. 
 
Les retallades que està patint l’educació al nostre país són evidents i ens afecten a tots els nivells del 
sistema educatiu i, per tant, repercuteixen de les nostres filles i dels nostres fills. 
 
 
Dit això, volem fer constar que pensem que ficar en un mateix sac les actuacions que realitza la 
Generalitat i l’Estat espanyol no és gens realista. Hem de tenir en compte que les accions que du a 
terme la Generalitat van derivades de l’ofec econòmic a que es veu sotmesa i que en aquests moments, 
com vostès saben, estem en camí de solucionar perquè estem treballant per crear un Estat propi amb 
unes lleis pròpies sobre educació, gestionant els nostres propis recursos. 
 
Les actuacions de l’Estat vénen, en bona part, provocades per la LOMCE, una Llei aprovada pel Partit 
Popular a instàncies del ministre Wert i que ha estat nociva i continua estant-ho per al nostre sistema 
educatiu.  
 
I ja que ens parlen vostès d’aquesta Llei del sistema educatiu, voldríem saber també quina posició 
tenen vers la LOMCE i la seva derogació, si és que el Partit Socialista arriba a governar a l’Estat 
espanyol, perquè sembla ser que els acords que té signats amb Ciudadanos no parla de la derogació 
d’aquesta Llei, sinó d’algunes modificacions. No sabem si, ara que faran potser un tripartit amb 
Podemos, hi haurà alguna altra modificació. Realment no li pregunto per nosaltres, perquè nosaltres, 
com li he comentat abans, estem per una altra cosa. 
 
També ha fet un extens argumentari assenyalant lleis bàsiques, li falta fins i tot la Declaració Universal 
del Drets Humans, que també parla del dret a l’educació, i en tot això nosaltres hi estem d’acord. 
 
Parlem del municipi quan esdevé Vila Groga. Ha esmentat tot els condicionants afegint també el que li 
comentava, donant suport a les reivindicacions dels moviments socials contra la LOMCE. Nosaltres en 
la part propositiva d’aquesta moció no hem vist en cap moment cap explicitat que digui que s’ha de 
derogar aquesta Llei. 
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Si anem a l’exposició que s’ha ampliat ara incorporant la moció de Movem, tenim que ens presenten 
una moció dos dies abans de que es reiniciï la preinscripció del curs escolar, que la votem avui 4 d’abril, 
i que s’acaba la preinscripció el dia 7 per la tarda, per tant, és impossible d’acomplir un dels seus 
objectius. 
 
Ens parlen també de la supressió dels concerts a les escoles que segreguen per sexe. Ni a Tortosa ni a 
les Terres de l’Ebre en tenim cap, però estem d’acord en què això s’ha de suprimir. Saben perfectament 
que no es pot suprimir fins que s’acabi la vigència del concert. I saben també que s’ha entrat al 
Parlament de Catalunya una proposta per debatre a la Comissió d’Ensenyament que no es torni a 
renovar aquest concert. 
 
Ens demanen també que s’obri un debat per revisar el model educatiu actual. Com ja els hi he 
comentat abans, el Govern de la Generalitat està treballant ara per consolidar les estructures d’Estat 
que tirarà endavant la República Catalana. I en el marc de la República Catalana, aprovada la 
Constitució catalana, és on es desplegaran les diferents lleis sectorials, i una d’elles serà l’educació. 
 
Per tant, a menys de 18 mesos de la Declaració d’independència, i tenint una Llei de la que ja hem 
parlat abans, que està àmpliament consensuada tant per la comunitat educativa, com els agents 
socials, com per Convergència i Unió, Esquerra Republicana, PSC i Iniciativa per Catalunya, pensem que 
no s’ha d’entrar ara en una dinàmica d’anar canviant la Llei d’educació cada cop que es canvia el 
Govern. I el nostre vot serà desfavorable en la mateixa. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tampoc ens 
sumarem a aquesta proposta presentada pels dos grups municipals que s’han ajuntat en aquesta 
moció perquè ens sembla que, en primer lloc, en diferents aspectes és absolutament demagògica, 
explicant-nos què fica a l’Estatut i a la Constitució. Crec que ja som prou coneixedors del què fica a 
l’Estatut i a la Constitució i no ens hem de ficar si ho complim o deixem de complir perquè, evidentment, 
que ho reconeguem i reconeixem el dret a l’educació i ens ho creiem i, per tant, no farem política d’una 
cosa com és l’ensenyament ni escriurem pàgines i pàgines citant articles de la Constitució i de l’Estatut 
perquè creiem que això no és absolutament necessari reivindicar-ho una vegada més. 
 
Ni demanarem tampoc que Tortosa sigui considerada Vila Groga perquè entenem que així no es 
defensa l’ensenyament a Tortosa. L’ensenyament a Tortosa es defensa garantint els millors 
equipaments d’ensenyament, garantint les millors escoles, garantint la millor educació i les millors 
condicions per a tots els centres i d’això precisament a Tortosa no ens podem queixar, perquè en la 
pitjor situació de les finances de la Generalitat, a Tortosa tenim una escola nova al barri de Sant Llàtzer, 
tenim recentment un espai estrenat fa poques setmanes per a l’Institut Cristòfol Despuig, s’ha creat els 
últims anys una escola, un institut escola a Jesús, s’han modificat, s’han fet millores a molts centres de 
Tortosa i també de les Terres de l’Ebre, però jo crec que avui també ens competeix parlar de Tortosa. 
 
I ens parla també de mantenir totes les línies de preinscripció, quan sabem que a tot el país hi ha una 
davallada del 10% pel que fa a l’accés a P3, però aquí els hem de mantenir i, a més a més, també hem 
de reduir les ràtios per mantenir aquestes línies.  
 
També cal dir que aquí si s’han suprimit línies és perquè no hi havia prou xiquets per arribar a P3 però, 
en canvi, se n’han creat 3 de noves també aquí a Terres de l’Ebre, concretament a la nostra comarca 
del Baix Ebre. 
 
I a banda en diu: reduïm les ràtios. Jo no sé si saben quina és la ràtio de Terres de l’Ebre, segurament 
no la saben ni s’ho han mirat, però la ràtio de Terres de l’Ebre a dia d’avui estem parlant de 20 alumnes 
per classes, i ens estant dient que les reduíssim. Jo, aquests 27 – 30 alumnes no sé d’on els han tret, 
però són xifres claríssimes de Terres de l’Ebre que, a més a més, són públiques i, per tant senyor 
Jordan, el que pot fer és demanar-les o mirar-les perquè està absolutament establert com a mitjana el 
20,29 alumne per ràtio, mitjana d’alumnes al nostre territori. 
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D’altra banda, el senyor Roig acaba acceptant el que volia Movem, que en aquest cas és Iniciativa, que 
és obrir un procés per revisar el model educatiu i ho acaba acceptant, vostès que van ser els que van 
liderar en el seu moment, des del Govern, la Llei d’educació de Catalunya. Una Llei que van consensuar 
vostès amb nosaltres quan estàvem a l’oposició i també amb Esquerra Republicana, ara sembla ser 
que com estan a l’oposició i, a més a més, es deixen portar pel que els hi diuen uns altres, ara sí que 
hem d’obrir el que és el procés de modificar aquesta Llei d’educació, que crec que, a més a més, que 
hem de continuar reivindicar com a tal.  
 
Llàstima també que no haguessin pensat amb el de la segregació de sexes quan governaven i van fer 
aquesta Llei perquè, com els hi ha dit abans la companya Maria Jesús Viña, hi ha uns concerts 
determinats per algú, que segurament alguns vénen de quan els van donar vostès quan tenien la 
Conselleria d’Ensenyament, i ens va passar que ara ens hem trobat amb aquesta situació. Per tant, que 
això no vol dir que aquí ens afecti perquè tornem a dir i reiterem que ni a Terres de l’Ebre ni a Tortosa 
tenim cap d’aquests casos ni tenim cap d’aquesta situació. 
 
Per tant, no farem política ni més demagògia respecte això. Aquí ja tenim una educació de qualitat, 
tenim unes instal·lacions de qualitat i, per tant, el que farem des d’aquí és reivindicar-ho. 
 
I també acabo recordant –perquè no ho han dit però ho fica per aquí– que s’han reduït en retallades les 
beques i tal. La consellera va anunciar aquesta setmana 10 milions més per a beques de menjador en 
aquest proper curs escolar. 
 
Per tant, en tot cas considero que és una moció per intentar poder continuar fent mal i anar dient coses 
que al final, a veure si al final de dir mentires ens ho acabem creien, però en tot cas no és el cas nostre 
i, per tant, no compartirem, evidentment, aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors i regidores, bé, primer que res dir-li a la 
senyora Roigé que em recorda una mica al regidor del PP, no?, que en alguna ocasió diu que no s’ha de 
fer política i veig que avui vostè, en quant li toca defensar l’educació pública del nostre país, també diu 
que no s’ha de fer política ni demagògia. Bé, és una reflexió. 
 
Començaré pel que ha dit vostè –i que m’ha agradat molt– en relació al tema d’aquests 10 milions més 
que hi hauran per a les beques menjador i té tota la raó. I això demostra que sí que es poden fer coses 
en l’actual context i des de la Generalitat, tot i l’ofec econòmic que tenim. 
 
I d’on ha sortit aquest compromís de 10 milions més de beques menjador? D’un debat que va haver ara 
fa poc al Parlament de Catalunya, on es va tractar les possibilitats que tenim com a Catalunya, com a 
país, davant de l’emergència social que vivim. Va haver-hi tot un debat i es va aprovar prioritzar que una 
de les modificacions que es podien fer era precisament això: 10 milions més per a les beques 
menjador. 
 
Per tant, més enllà de l’ofec econòmic, més enllà de si s’acaba produint la independència i la 
República, no?, com deien els senyors d’Esquerra Republicana, d’aquí a 18 mesos, els fets demostren 
que ara amb el tema de les beques menjador s’ha fet un canvi. I s’ha fet un canvi perquè s’ha prioritzat 
després de fer un debat al Parlament sobre aquest tema. 
 
I és en aquesta línia que presentàvem nosaltres la moció, precisament per defensar l’educació pública. 
 
Nosaltres, evidentment, estem totalment a favor de que es derogui la LOMCE en relació al que 
comentava la senyora, la regidora, perdó, representant d’Esquerra Republicana. També en relació al 
concert econòmic, evidentment, són uns concerts que sempre s’havien aprovat, però en aquests 
moments pensem que cal prioritzar l’educació pública en lloc de continuar creant aquests concerts 
econòmics, i sobta que Esquerra Republicana digui que està a favor però voti en contra. 
 
I en relació també al tema de les ràtios, de que si aquí a Terres de l’Ebre o coneixem o no ho coneixem, 
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doncs, li podria parlar en primera persona, que a totes les classes que jo tinc, tinc més de 25 alumnes 
que vostè ha dit, en tinc més de..... sí, sí, la mitjana, però la mitjana no vol dir que haguéssim de 
treballar perquè molts instituts i moltes escoles de primària tenen una ràtio que està per damunt del 
que és a nivell europeu. 
 
Per tant, lamentem que avui es perdi aquesta ocasió per a que l’Ajuntament es posicioni a favor de 
l’educació pública. Lamentem que Tortosa no se sumi a tots aquests ajuntaments de Catalunya que 
volen ser ciutats per l’educació pública, viles grogues i que no vulguin fer un debat nou, no legal, sinó un 
debat nou sobre quines prioritats en educació –davant l’actual context de crisi econòmica– podem tirar 
endavant per intentar millorar el màxim l’educació, que per a nosaltres ha de garantir la igualtat 
d’oportunitats a molts de ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyora Roigé, no aprofundiré més perquè ho ha dit el senyor Jordan molt ben dit en el tema 
de que el debat darrer del Parlament en quant l’emergència social ells van manifestar ben clar qui 
anava a remolc de qui, no?  
 
En aquest sentit, molt bé,  milions d’euros per al proper curs. Què passa amb l’actual curs? Però, a més 
a més, tot això és fruit del no compliment durant dos anys, un altre debat que va passar fa dos anys en 
quant a emergència social i que per tant ara un dels acords principals que hi ha hagut és el de crear 
una comissió de seguiment perquè haurem de veure com el Govern, finalment, acaba implantant totes 
aquestes mesures que s’ha compromès a fer. Benvingut sigui. 
 
Sempre la culpa passa el mateix: els socialistes o les esquerres tenim banyes , rabo i, per tant, tota la 
culpa és nostra, val?  
 
Vostè diu “oh, qui subvencionava aquestes escoles i tal, tal, tal?” Vostès han tingut l’oportunitat fa unes 
setmanes al Parlament de Catalunya d’això que suposadament vostès no en tenien res a veure, no han 
tingut mai a veure, no?, han governat un munt d’anys Catalunya i no han tingut mai a veure, mai, en 
donar suport o subvencionar aquelles escoles que discriminen per sexe. En canvi, ara tota la culpa 
sempre serà dels socialistes. Resulta que tenien l’oportunitat i no van fer-ho. I van fer-ho, a sobre, de la 
maneta d’Esquerra Republicana –dins el grup de Junts pel Sí–, que després diuen que no, que s’han 
equivocat. I ara han presentat una altra proposta de resolució dient que potser ho volen canviar. 
 
Miri, el que tocava avui era donar un vot de confiança, donar un vot a favor d’una escola catalana 
inclusiva, que és el que nosaltres proposàvem aquí. 
 
Senyora Maria Jesús Viña, jo política ficció no en faig. Aquí, ho hem dit molt clar, cada cop que hem 
proposat, que s’ha proposat un tema referent a la LOMCE ho hem dit molt clar, que és una Llei 
regressiva i que no estem d’acord. Al pacte amb Ciudadanos evidentment, evidentment, hi ha 
modificacions de la Llei, però jo política ficció no en faig i, per tant, no en faré. 
 
El que sí que li reitero és aquesta acció seva en tant en quant es queixen molt per un costat, però per 
l’altre donen suport a la segregació per sexe de les escoles subvencionades amb fons públic. 
 
I en quant a la LEC li he explicat en Junta de Portaveus, senyora Roigé, ben clar que el punt en el qual la 
moció de Movem parlava de revisar el context legal, l’hem tret perquè nosaltres creiem que la Llei va 
ser una Llei consensuada amb vostès, com molt bé vostè ha dit i, per tant, entenem que quan una llei 
educativa està consensuada amb un ampli consens, no fa falta canviar al que la comunitat educativa 
diu. El que passa és que s’ha de desenvolupar.  
 
I s’ha de desenvolupar amb un reglament i amb unes regles del joc, que és el que nosaltres demanem, 
degut a que en aquests anys han canviat certes situacions i contextos econòmics de les famílies i, per 
tant, el que proposàvem era avançar en aquesta regulació i avançar en aquest debat. 
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Per tant, lamentar que Tortosa no pugui ser declarada Vila Groga i res més. 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) i MT-E (4); i dotze 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM 
(4). 
 
 
 
 
- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL 
PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA.  
 
Aquesta proposta ha estat retirada pel grup proposant. 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM TORTOSA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN COLUMBARI 
DE LA CIUTAT DE TORTOSA 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa – Entesa: 
 
“ Des de fa molts anys, a partir de les transferències en competències sanitàries són les comunitats 
autònomes les que tenen les transferències en polítiques sanitàries en referència a la sanitat mortuòria 
i desenvolupen els reglaments en aquesta matèria. 
 
A Catalunya, el Parlament va aprovar amb la Llei 2/1997, la regulació dels serveis funeraris que 
determinen les condicions mínimes que han de reunir les entitats que presten serveis funeraris, 
establint els procediments, les actuacions i condicions sanitàries en quant a les restes, el transport, la 
inhumació, que tan de forma pública corn privada, es realitzin per salvaguardar la salut pública. 
 
Cada cop més, però, els familiars opten per incinerar les despulles dels seus difunts, dipositant-les en 
urnes funeràries. Nogensmenys, són els ajuntaments els encarregats de redactar i gestionar 
ordenances sobre el dipòsit de les cendres dels difunts i les mesures al respecte. Per exemple, 
normatives sobre on es poden o no escampar les cendres o les àrees que, per obligació estan 
restringides o destinades a l'efecte. 
 
A altres països, com França i Alemanya, per exemple, aquestes normes estan regulades per llei i cap 
resta humana pot sortir d'un cementiri o crematori sense certificar la seua destinació, també regulada. 
Així, hi ha cementiris amb espais per dipòsit de cendres i d'urnes anomenats columbaris. 
 
Comencen a haver-hi al nostre Estat ciutats com Granada que compta amb un "Jardí de les Cendres", un 
espai verd amb el terra habilitat per columbaris o concs de cendres biodegradables, amb arbres, 
camins de pedra i en un entorn natural. 
 
A Barcelona, existeix ja, l’anomenat "Jardí dels Aromes", un espai per dipositar urnes biodegradables 
amb les cendres dels difunts. Un romer, un espígol o una farigola, al costat d'una petita placa, poden 
identificar el lloc on es diposita l’urna del difunt. 
 
Atès que a la nostra ciutat, és cada cop més elevat el nombre de difunts que són incinerats i que els 
seus familiars potser voldrien un entorn proper, tranquil i natural, per dipositar les seues cendres i 
recordar-los tal i com demanen, entre altres, el moviment veïnal. 
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Atès que en el nostre cementiri municipal, no existeix una zona de columbaris on dipositar les urnes 
amb les cendres dels nostres difunts, ni un espai natural de propietat municipal, adequat com cementiri 
de cendres. 
 
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents acords: 
 
Primer. Que s’iniciï el procés per construir en el proper any un columbari en el cementiri municipal de 
Tortosa com a zona de columbaris. 
 
Segon. Que s’estudiï la possibilitat de dedicar en un futur, un espai en terrenys municipals, com a jardí o 
cementiri de cendres.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal Movem Tortosa - Entesa, senyora 
Cinta Galiana i Llasat: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com ja saben, des de fa molts 
anys, a partir de les transferències en competències sanitàries, son les comunitats autònomes les que 
tenen sota la seva responsabilitat les polítiques sanitàries que fan referència a la sanitat mortuòria i 
desenvolupen els reglaments d’aquesta matèria. 
 
A Catalunya, el Parlament va aprovar amb la Llei 2/1997 la regulació dels serveis funeraris que 
determinen les condicions mínimes que han de reunir les entitats que presten aquests serveis 
funeraris, establint els procediments, les actuacions, les condicions sanitàries en quant a les restes, el 
transports, la inhumació que tant de forma pública com privada es realitzen per salvaguardar la salut 
pública. 
 
Cada cop més, però, els familiars opten per incinerar les despulles dels seus difunts dipositant-les en 
urnes funeràries. Nogensmenys, són els ajuntaments els encarregats de redactar i gestionar les 
ordenances sobre el dipòsit de les cendres dels difunts i les mesures al respecte, per exemple, 
normatives sobre on es poden o no escampar les cendres o les àrees que per obligació estan 
restringides o destinades a tal efecte. 
 
A altres països com França i  Alemanya, per exemple, aquestes normes estan regulades per Llei i cap 
resta humana pot sortir d’un cementiri o crematori sense certificar la seva destinació, també regulada. 
Així, hi ha cementiris amb espais per dipositar les cendres en urnes, anomenades columbaris.  
 
Comencen a haver-hi al nostre Estat també ciutats com Granada que compta amb un Jardí de Cendres. 
És un espai verd amb terra, habilitat amb columbaris o cons de cendres biodegradables, amb arbres, 
camins de pedra, un entorn natural. 
 
A Barcelona, per exemple, gairebé el 50% dels difunts s’incineren, i existeix ja un espai que s’anomena 
Jardí de les Aromes que és un espai per dipositar urnes biodegradables amb les cendres dels difunts. 
Llavors, amb un romer, amb un espígol o una farigola, i al costat una plaqueta, es pot identificar el lloc 
on està dipositada l’urna del difunt i la gent pot passejar per allí per recordar els seus difunts. 
 
Atès que a la nostra ciutat és cada cop més elevat el nombre de difunts que són incinerats i que els 
seus familiars potser voldrien un entorn proper, tranquil i natural per dipositar les seves cendres i 
recordar-los tal i com demanen, entre altres, el moviment veïnal. 
 
Atès que en el nostre cementiri municipal no existeix una zona de columbaris on dipositar les urnes amb 
les cendres dels nostres difunts, ni un espai natural de propietat municipal adequat com a cementiri de 
cendres, el grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents 
acords: 



                                   

 
-  Pàg. 47 / 65 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
Primer. Que s’iniciï el procés per construir en el proper any un columbari en el cementiri municipal de 
Tortosa com a zona de columbaris. 
 
Segon. Que estudiï la possibilitat de dedicar en un futur un espai en terrenys municipals com a jardí o 
cementiri de cendres. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors,  
 
És cert que aquesta moció planteja un tema que comença a ser cada vegada més habitual en la nostra 
societat, en tant que augmenta el nombre de familiars que opten per incinerar les despulles dels seus 
difunts i dipositar-les en urnes funeràries. 
 
Si bé també és cert que hi ha ciutats que, com vostè molt bé ha dit, senyora Galiana –i diu la moció– 
que dipositen espais habilitats per a columbaris on es poden dipositar les cendres en un espai adequat. 
 
En el cas del municipi de Tortosa, llevat del cementiri de Jesús, actualment no es disposa de cap altre 
espai per dipositar aquestes urnes i entenem que hauria d’haver-hi algun més. 
 
Creiem, com vostè ha dit, que han de ser espais per al recolliment, en un entorn proper i tranquil on 
poder recordar els familiars difunts. 
 
Per tant, donat que tal com hem dit, cada vegada hi ha més persones que opten per la incineració dels 
seus difunts, i entenem que és lògic que aquests puguin disposar d’un espai adequat per dipositar les 
seves cendres, el nostre vot serà favorable a la proposta per iniciar el procés de construcció l’any proper 
d’un columbari al cementiri municipal, així com que es dediqui futurament un espai com a jardí o 
cementiri de cendres. Moltes gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Martínez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Martínez: Bé, tenim un Pla d’acció municipal a 4 anys que es va 
presentar fa poc i, si mirem, tenim el punt 337: Millorar els serveis funeraris de la ciutat i que es durà a 
terme entre el 2016 i 2017. Per tant, rebutgem aquesta proposta ja que està prevista la seva execució. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. 
 
També, evidentment, dir-li que no li votarem aquesta moció, no perquè no compartim aquestes 
diferents actuacions que ens ha dit, sinó perquè ja li hem dit altres vegades: agafar el PAM i anar 
buscant diferents actuacions que tenim previst fer-les i presentar mocions, doncs, en aquesta manera 
de fer tampoc ens hi trobarà. 
 
El company Marià Martínez ja li ha dit, consta al PAM pel que fa a la millora dels serveis funeraris, però 
tot i això els ho hagués pogut parlar-ho en comissió, cosa que no s’ha fet ni s’ha preguntat al regidor 
pertinent quina és la nostra actuació o què és el que tenim previst al cementiri i ho haguessin pogut 
saber. 
 
Hem actuat al cementiri, hem estat millorant-lo, hem incorporat millores com és el cas del nou servei 
d’elevador; també estem adaptant i treballant i reformant pel que fa als nínxols resultants de la reversió 
i, evidentment, també tenim previst el que se’ns està demanant pel que fa als columbaris. Però en tot 
cas, ja li he dit, no compartim el fet d’anar presentant mocions conforme a coses que ja tenim previstes. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
A continuació pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, en primer lloc agrair al senyor Roig, dels socialistes, el 
seu vot favorable tant als columbaris com al cementiri de centres. 
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En quant al senyor Martínez no m’estranya perquè crec que ja no tenen personalitat pròpia, i encara 
que molts veïns ho estan demanant i que sigui cada vegada més gent i més associacions veïnals les 
que demanen el fet de construir aquests columbaris, doncs, amb l’excusa de que això ja està planificat, 
voten que no. 
 
Senyora Roigé, sempre se’ns rebutja una moció vostès ja l’estaven pensant fer. Sempre contesten dos 
coses: o ja ho pensaven fer o ja s’està fent o no es pot fer per algun tema puntual. Llavors, no em 
preocupa massa. Realment no em preocupa perquè com que és una cosa que realment s’acabarà fent i 
diuen que ja la tenen planificada, si ja la tenien tan planificada, no els hagués costat res votar-la; i si ja 
la pensaven fer, no entenc perquè es vota que no, solament perquè la presentem Movem Tortosa? 
 
En tot cas, moltes mocions de Movem Tortosa que s’han rebutjat, després s’han acabat aprovant i tirant 
endavant perquè són mocions necessàries per a la població. 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) i MT-E (4); i dotze 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM 
(4). 
 
 
 
 
- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM TORTOSA EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA. 
 
Aquesta proposta ha quedat subsumida a la proposta núm. 8 
 
 
 
 
- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM TORTOSA DE DENÚNCIA CONTRA L’ACORD ENTRE LA UE I 
L’ESTAT DE TURQUIA. 
 
Aquesta proposta ha estat retirada pel grup proposant. 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Punt número anteriorment 13è, ara en aquests moments és 
el 10è, amb una esmena que crec que ja han fet arribar al secretari, senyor secretari, si?, perfecte. 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LES 
ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS 
PROCEDENTS DEL 0,7% DE L’IRPF. 
 
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: 
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“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis sovint públics 
d'atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor afegit, que per la seva naturalesa civil han 
ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La 
seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha 
generat una confiança ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on l’Administració 
no arriba directament. Milers d'entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya un esforç diari i 
constant en l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen. 
 
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha manifestat sempre la 
seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0'7% per a programes socials, d'acord amb les 
competències exclusives que li atorga la Constitució espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el 
transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a 
fins socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen lloc en 
territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d'entitats catalanes deixi de rebre aquest any un total 
de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d'ajuda i oportunitats per als nostres conciutadans més 
vulnerables. 
 
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien dictat sentències 
dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de fer 
les comunitats autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs 
contenciós - administratiu de la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de 
repartiment estatal del fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del Tribunal 
Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències anteriors del Tribunal 
Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema. 
 
La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials 
catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una seixantena d'entitats socials 
catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució 
d'aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit 
local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui atenen. 
 
Les entitats del tercer sector també s'han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres convocatòries 
l’Estat va eliminar el concepte d’assistència social" de les bases de les subvencions per esquivar 
aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el 
conjunt de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els 
projectes subvencionats tenen tots relació amb l’assistència social, un matèria de competència 
exclusiva de les comunitats autònomes. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tortosa 
proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Rebutjar el sistema de gestió a càrrec de l’Estat del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, que 
perjudica les entitats d’àmbit local i automàtic, i instar el Govern de la Generalitat a estudiar totes les 
vies d’impugnació de la sentència del Suprem i els instruments adients per seguir reivindicant les seves 
competències sobre aquests fons. 
 
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de Catalunya i 
reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials. 
 
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica directament a les entitats 
socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que Catalunya hagi aportat en els darrers 
anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només n'hagi rebut 
anualment el 14% en forma de programes socials al territori català. 
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Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Puigdomènech 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal d’ERC-AM, senyor Marc 
Puigdomènech i Ramió: Gràcies. Bé, abans que res, vull comentar el tema de l’esmena, que és que es 
modifica el primer punt en el sentit de rebutjar el sistema de gestió a càrrec de l’Estat del 0,7% de 
l’IRPF per a fins socials, que perjudica a les entitats d’àmbit local i autonòmic, instar el Govern de la 
Generalitat a estudiar totes les vies d’impugnació de la sentència del suprem i els instruments adients 
per seguir reivindicant les competències sobre aquest fons.  
 
Llavors, la motivació d’aquesta moció és perquè la casella del 0,7% destinat a finalitats socials ha estat 
durant molts anys un motiu de conflicte. Si bé la Generalitat té la competència en assistència social, 
durant molt de temps l’Estat ha estat gestionant aquests diners sense traspassar-los, de fet, en cap 
moment els ha arribat a traspassar.  
 
I el resultat de tot això és que , tot i que els catalans aportem el 25% del total recaptat a l’Estat 
espanyol per aquest concepte, només retorna a Catalunya al voltant del 14%, de tal manera que les 
entitats socials catalanes deixen de percebre més de 25 milions anuals que serien necessaris per 
atendre les necessitats de la població més vulnerable del nostre país. 
 
Aquesta situació era tan anòmala que el Tribunal Suprem i el Constitucional han donat la raó a la 
Generalitat fins a 13 vegades en sentències durant els darrers anys. Però el Govern espanyol, aquell 
que cada dos per tres ens reclama als catalans que complim la legalitat, doncs, resulta que incompleix 
sistemàticament aquestes sentències un any rera l’altre. 
 
I un any rera l’altre ha estat desacatant els tribunals, fins que finalment li han donat la raó i ara 
explicarem el perquè. El que ha passat ara és que, en un pas més de la línia recentralitzadora, el 
Govern espanyol ha reiterat el seu model de gestió de quedar-se aquests fons mitjançant un Reial 
decret que, en resum, ve a dir que en comptes de parlar d’assistència social, parla de persones amb 
necessitats educatives o d’inserció laboral, o de persones amb necessitats d’atenció integral 
sociosanitària.  
 
Aquest canvi de terminologia pel que fa al Reial decret es va portar al Suprem, com en el cas dels tretze 
anteriors, però en aquest cas el Suprem l’ha utilitzat per avalar la nova normativa de l’Estat, segons la 
qual l’Estat pot gestionar directament aquests fons. 
 
Per tot això, amb aquesta moció volem dir prou a l’apropiació que fa l’Estat espanyol del diners del 0,7% 
aportat pels contribuents catalans i que ara ja compta amb cobertura judicial. 
 
A Catalunya tenim moltes persones amb necessitats i moltes entitats socials que actuen per ajudar-les, 
unes entitats que mereixen rebre el fons necessaris per a aquesta tasca, per això demanem el suport 
de la resta de grups. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, el grup municipal del PSC hem demostrat en moltíssimes ocasions la nostra sensibilitat i la 
nostra preocupació per totes aquelles persones que aquí a casa nostra i arreu del país s’ho estan 
passant pitjor a causa de la crisi que estem patint, que ha creat enormes desigualtats socials i que ha 
abocat a moltes persones a  cotes de pobresa extremes. 
 
És per això que la nostra voluntat és poder votar a favor de la seua moció, entenent que, per sobre de 
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consideracions competencials i guerres de banderes, el més important són les persones i no altra cosa, 
i garantirem els seus drets bàsics. 
 
No voldríem que en un tema tan sensible i punyent com aquest que estem debatent, tot al final es 
simplifiqués en aquella frase que a vostè tant li agrada dir ..” amb la independència això no passaria “, 
com ja ha sortit avui en aquest mateix plenari, perquè entenc que la situació, senyor Puigdomènech, és 
més complexa que això. 
 
Ens sobta, però,  i deixi’m que li digui, que siguin precisament vostès els que presenten aquesta moció, 
que jo voldria entendre benintencionada i amb una finalitat garantista dels drets socials de les 
persones, quan han estat donant suport, i ara en són partícips directes d’un Govern que ha retallat en 
els principals drets bàsics: salut, serveis socials i educació, i que no ha fet més que agreujar la difícil 
situació que pateixen molts dels nostres conciutadans. 
 
Tal i com vostè ha dit, les entitats del Tercer Sector Social tenen un paper fonamental en prestar serveis 
d’atenció a les persones i, a més, en els temps en que vivim amb la presència de la crisi i amb les 
creixents dificultats econòmiques per que passen moltes persones. 
 
El sistema de finançament de les entitats socials que es canalitza per mig de la casella, com vostè ha 
dit, destinada a finalitats socials de la declaració de la renda ha permès la materialització d’importants 
projectes socials, però resulta necessari substituir-lo per un finançament adequat de les entitats socials. 
 
Per això, els hem demanat, tal i com vostè molt bé ha dit, canviar aquest punt primer per tal de deixar 
clar que és un pacte polític al qual s’ha d’arribar. 
 
Així mateix, creiem que s’ha d’exigir al Govern de l'Estat un àmbit de negociació en el marc de la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials per tal de consensuar un nou model solidari de gestió 
d’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF destinat a finalitats socials. 
 
També pensem que cal exigir al Govern de l’Estat que, mentre segueixi fent-ne la distribució, el criteri 
per assignar els ajuts als diversos projectes serà la qualitat i impacte social de les actuacions, amb 
independència del seu abast territorial. I que, per tant, les entitats d'àmbit local i autonòmic tindran el 
mateix dret a rebre els ajuts que les entitats d'àmbit territorial supraautonòmic o estatal.  
 
Finalment, creiem que hauríem d’instar a demanar al Govern de l’Estat que actuï amb transparència i 
publiqui, després de cada exercici pressupostari, no només la distribució dels recursos per projectes i 
entitats, sinó també la desagregació territorial, per tal de disposar de dades que permetin contrastar 
l’assignació de recursos amb les necessitats i pes demogràfic de cada comunitat autònoma.  
 
I és per això que vostès han acceptat la nostra modificació i, evidentment, votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa votarem favorablement. 
 
Entenem que vostès deuen tenir mala consciència, no?, pel Govern de la Generalitat i totes les 
retallades que estan aplicant en temes socials, però tot i això votarem favorablement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Crec que de mala consciència no en tenim ningú però, en tot 
cas, avui ens hem de tornar a referir a la diferència que hi ha entre el que aporta Catalunya a l’Estat i el 
que rep a canvi, allò que es coneix com a dèficit fiscal, que també ho patim pel que fa a l’aportació del 
0,7%. 
 
Per tant, en aquest cas estem parlant d’un dèficit moral, perquè una de les principals aspiracions que 
tenim els que defensem que Catalunya sigui un Estat, és que poguéssim decidir sobre els nostres 
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impostos, sobre allò que nosaltres generem directament. I per tant, quan, a més a més, parlem 
d’aquells recursos destinats als que més pateixen, als col·lectius més desafavorits, el greuge encara 
esdevé més immoral i, per tant, el que demanem és anar a corregir aquesta línia d’immoralitat. No pot 
ser que mentre Catalunya aporta el 25% en la recaptació estatal del 0,7%, ens retorni només el 14%. 
 
Tota la jurisprudència fins al moment era favorable a això, als interessos del Govern català i, per tant, 
poder retornar aquí el  que generem. Ara ens trobem amb aquesta sentència del Tribunal Suprem que 
ens diu el contrari i, per tan, més de 3000 entitats catalanes del nostre Tercer Sector són víctimes 
d’aquest nou exemple de recentralització per part de l’Estat. 
 
El que ens diu el senyor Roig no estem d’acord en pràcticament res del que ha dit. Vostès voten la 
moció però amb uns arguments que són més propis del que diu el PSOE a Espanya que no del que 
estem dient aquí a Catalunya, per tant, continua més a prop d’allà que no d’aquí. 
 
I sí, senyor Roig, la independència sí que ho arreglaria això, perquè suposaria que tot el que generéssim 
aquí se’ns quedaria aquí, per tant podria anar directament a aquestes entitats del Tercer Sector que 
tant ho necessiten i, per tant, podríem tenir més recursos i més oportunitats. 
 
Intervenció del Sr. Puigdomènech 
A continuació pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Bé, em reiteraré, però sí, senyor Roig, amb la 
independència això no passaria, això no passaria amb la independència., Però bé, aquest és un altre 
debat. 
 
En tot cas, vostè em recordava el tema de les retallades, com el senyor Jordan ens parlava de la mala 
consciència. Aquestes retallades són motivades precisament per les dificultats de finançament que 
pateix la Generalitat. 
 
Però si ens centrem en aquest cas en concret, i no voldria tampoc fer-nos retrets, però ja que vostè ha 
comentat el tema de les retallades, jo li recordaré també que el Govern del PSOE va ser el primer que va 
incomplir aquestes sentències del Constitucional i del Suprem, perquè això no ve ara del Govern del PP, 
això ja fa 20 anys que s’està incomplint, eh.  
 
Però bé, és igual, no cal que tirem enrera en tantes coses i la qüestió és que voldria agrair el suport de 
tots els grups que votem a favor de la proposta i l’actitud positiva i les ganes de transaccionar, en 
aquest cas també del PSC, que s’ha avingut també a transaccionar aquesta moció i, per tant, que tots 
els grups hagin prioritzar l’acord. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA RECUPERACIÓ 
DELS SIS MANUSCRITS PATRIMONI DEL BISBAT DE TORTOSA DIPOSITATS A LA BIBLIOTECA DE 
CATALUNYA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal: 
 
 “ Durant la Guerra Civil, una campanya de salvament va permetre preservar una part important del 
patrimoni de la nostra ciutat. La major part va ser retornat en els anys posteriors, però 75 anys després, 
la Biblioteca de Catalunya continua conservant entre els seus fons almenys sis manuscrits que molt 
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probablement pertanyen a la Catedral de Tortosa: dos llibres litúrgics del segle XIV i quatre documents 
comptables dels segles XV i XVI. 
 
La documentació de la Seu de Tortosa conservada a la Biblioteca de Catalunya ingressà durant la 
Guerra Civil, a través de la campanya de salvament de manuscrits i fons documentals. La valuosa tasca 
tingué noms propis a Tortosa com Joan Cid i Mulet, el pintor lgnasi Mallol Casanovas i Agustí Duran, o 
mossèn Eduard Solé Lleixà. Entre els dipòsits, ja coneguts, hi va haver per exemple  
Poblet, el Monestir de Pedralbes (Barcelona) o Viladrau. 
 
La pràctica totalitat dels documents ingressats foren retornats immediatament després de la guerra 
amb excepcions autojustificades amb les "condicions de treball particularment difícils en què degué 
actuar el personal de la Biblioteca en aquells dies" i la manca d'inventari. No va ser fins l’any 2004 quan 
una descripció més detallada dels documents en qüestió va deixar entreveure que havien d'haver 
pertangut al fons de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. Es tracta dels següents documents: 
 
LLIBRES LITÚRGICS 
 
1) Ms. 2320 Matutinari dominical, primera part: De Tempore; escrit probablement per a la catedral de 
Tortosa (cf. f. 288v). S. XIV. 
 
2) Ms. 2321 Saltiri litúrgic, escrit per a la catedral de Tortosa. S. XIV. 
 
DOCUMENTACIÓ COMPTABLE 
 
3) Ms. 4341 Liber primus rationum Ecclesiae Dertusensis; en català. 1488-1517.300 f., 405 x 290 mm. 
 
4) Ms. 4703 Racionale anivenariorum veterum, de la Seu de Tortosa. En català i llatí. 1460 i SS. 
 
5) Ms. 4704 Liber 3º  rationum Ecclesiae almae Dertusensis. En català. 1552-1588. 
 
6) Ms. 4705 "Libre cinquè de caixa" de la Seu de Tortosa. En català. 1553- 1572. 
 
Coneixedors d'aquesta situació, el Capítol catedralici del Bisbat de Tortosa es va interessar per 
recuperar la documentació esmentada, sense obtenir cap compromís pel retorn d'aquest patrimoni a la 
ciutat. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Instar el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a verificar l’origen dels sis 
manuscrits detallats a l’exposició de motius anterior, conservats a la Biblioteca de Catalunya. 
 
SEGON. Que, un cop verificat que van ser salvats del fons de la Catedral de Santa Maria durant la 
Guerra Civil, es prenguin les mesures necessàries perquè siguin retornats al legítim propietari, el Bisbat 
de Tortosa, seguint els criteris tècnics que en garanteixin la conservació i la disponibilitat d'accés per a 
consulta. 
 
TERCER. Que es procedeixi a la seva digitalització, si aquesta encara no ha estat realitzada, perquè si 
s'escau es conservi còpia dels documents a la Biblioteca de Catalunya. 
 
QUART. Fer arribar aquest acord a la Biblioteca de Catalunya, al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i al Capítol Catedralici del Bisbat de Tortosa. 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d‘ERC-AM, senyor Josep 
Felip Monclús i Benet: Bé, durant la Guerra Civil va haver una campanya de salvament del patrimoni de 
la nostra ciutat i la major part d’aquest patrimoni va ser, en els anys posteriors, retornat.  
 
Però inclús en aquests moments a la Biblioteca de Catalunya continua conservant entre els seus fons, 
almenys, sis manuscrits que molt probablement pertanyen a la catedral de Tortosa. Són dos llibres 
litúrgics, un del segle XIV, los dos del segle XIV i quatre documents comptables dels segles XV i XVII. 
 
La documentació de la seu de Tortosa conservada a la Biblioteca de Catalunya va ingressar durant la 
Guerra Civil a través de la campanya de salvament de manuscrits i fons documentals. Hi ha que 
reconèixer la valuosa tasca que va tenir Joan Cid i Mulet, el pintor lgnasi Mallol Casanovas i Agustí 
Duran, o mossèn Eduard Solé Lleixà. I entre els dipòsits ja coneguts hi va haver, per exemple, Poblet, el 
Monestir de Pedralbes, a Barcelona, o Viladrau. 
 
La pràctica totalitat dels documents ingressats van ser retornats immediatament després de la Guerra, 
amb excepcions autojustificades amb les condicions de treball particularment difícils en què degué 
actuar el personal de la Biblioteca en aquells dies i en la manca d'inventari.  
 
I no va ser fins l’any 2004, quan una descripció més detallada dels documents en qüestió va deixar 
entreveure que havien d'haver pertangut o havien sigut del fons de la catedral de Santa Maria de 
Tortosa, i es tracta d’aquests documents que abans he dit: el Matutinari dominical primera part i el 
Saltiri litúrgic, i la documentació comptable, que són també 4 llibres o documents. 
 
Bé, coneixedors d’aquesta situació, el Capítol de la catedral del Bisbat de Tortosa es va interessar per 
recuperar la documentació esmentada, i no va obtenir cap compromís pel retorn d'aquest patrimoni a la 
ciutat. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de 
Tortosa proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer, instar el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a verificar l’origen dels sis 
manuscrits detallats a l’exposició de motius que hem fet abans i que es conservin a la Biblioteca de 
Catalunya. 
 
Segon, que un cop verificat que van ser salvats del fons de la catedral de Santa Maria durant la Guerra 
Civil, es prenguin les mesures necessàries perquè siguin retornats al legítim propietari, al Bisbat de 
Tortosa, seguint els criteris tècnics que garanteixin la conservació i la disponibilitat d'accés per a que 
puguin ser consultats. 
 
I tercer, que es procedeixi a la seva digitalització –si aquesta encara no ha estat feta– perquè, si 
s’escau, es conservi còpia dels documents a la Biblioteca de Catalunya. 
 
I el quart punt seria fer arribar aquest acord a la Biblioteca de Catalunya, al Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i al Capítol Catedralici del Bisbat de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, ens 
trobem novament davant d’una moció que presenta el grup dels republicans de Tortosa i que entenem 
que és un intent més de fer-se valer dins del Ple, ja que en la seva posició de suport al Govern s’han vist 
limitats a fer aquest tipus de propostes, com la que vam veure amb la làpida jueva del Ple passat. 
 
Creiem que la seva proposta no hauria de ser objecte potser d’una moció, ja que vostès estan 
governant, sinó que es podia gestionar directament amb el seu Govern amic de Convergència. 
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Amb l’actual composició del Govern de la Generalitat, amb el seu partit com a soci de Govern, i 
coneixent la sensibilitat de l’actual conseller de Cultura, el senyor Santi Vila, aquest tema jo suposo que 
es podria solucionar més o menys fàcilment. 
 
La seva moció proposa el retorn a l’arxiu del Bisbat d’uns documents que es troben actualment a la 
Biblioteca de Catalunya, on són totalment –entenc jo– consultables i es troben, suposem, en perfectes 
condicions de conservació. 
 
Es tracta sens dubte d’uns manuscrits de gran valor i que cal preservar, per això les tecnologies actuals 
permeten digitalitzar aquests documents, de manera que puguin estar a l’abast de tothom, des de 
qualsevol part del món i sense el perill que suposa la seva manipulació. Per tant, l’important són les 
condicions del lloc on es troben i que  disposats, independentment d’on estiguin. 
 
És curiós que vostès, els republicans de Tortosa, proposin que una documentació que es troba en un 
fons públic, com és la Biblioteca de Catalunya, amb garanties absolutes de consulta i recerca per part 
del públic interessat, passi ara a fons privat. 
 
Documents que, en qualsevol cas, s’haurien de retornar –entenem nosaltres– al Capítol Catedralici de 
la catedral de Tortosa, que és, jo entenc, la corporació formada pels canonges com a Consell del bisbe a 
les catedrals i que és qui té cura de l’Arxiu Capitular, que pertany a la catedral de Tortosa i no al Bisbat, 
com vostès diuen a la moció. 
 
Els documents se suposa que són anteriors a l’Edat Moderna i, per tant, en qualsevol cas són part de la 
canongia regular de la catedral, de la que en forma part el bisbe, per tant, suposem que en la moció 
deu d’haver un error, en tant que ans de retornar al Bisbat, s’hauria de dir –suposo– que hauria de 
tornar a l’Arxiu Capitular de la catedral de Tortosa, que suposo que és el propietari actual. 
 
Tot i això ens sembla curiós que el republicans siguin vostès els que volen recuperar uns documents 
que van ser justament portats pel Govern republicà de l’època. 
 
Estem convençuts que el Govern de Convergència els hi donarà suport perquè aquest tema segurament 
el tenien acordat abans del Ple i perquè entenem nosaltres que és una escenificació més de voler 
semblar oposició quan en realitat vostès estan al Govern. 
 
En qualsevol cas, per tot exposat i entenent que aquest és un tràmit que es podria haver fet de manera 
directa i no com a moció, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, certament, durant la 
Guerra Civil diferents documents de la nostra ciutat i del nostre territori van fer cap a diferents arxius a 
nivell de Catalunya, i aquest sembla ser –sembla ser perquè no està del tot clar que siguin realment 
d’aquí Tortosa– que també van fer cap allà i que encara no s’han retornat. 
 
En tot cas, des de Movem Tortosa pensem que aquest és un debat molt complex, un debat on es parla 
de patrimoni privat que està en aquests moments en una institució pública, com és la Biblioteca 
Nacional de Catalunya. I pensem que, a més a més, afecta a diferents normatives i són els experts qui 
han de dictaminar si és correcte o no que aquests documents vinguin aquí, perquè va més enllà, 
pensem, d’una moció al Ple d’un ajuntament.  
 
Hem de mirar la normativa, hem de veure les diferents investigacions, els informes, tampoc sabem 
exactament la resposta que es va rebre per part de la Biblioteca Nacional de Catalunya de perquè no es 
tornaven a Tortosa, és a dir, nosaltres no tenim aquesta informació, no sé si vostès la tenen, però al 
nostre grup municipal no ens l’han donat. I, per tant, nosaltres pensem que això és un debat tècnic, un 
debat de professionals, un debat del món dels arxius, no per portar aquí a un Ple, en una moció política. 
 
Per tant, sembla ser també –i així ho percebem– que és una moció que sembla que vulguin gesticular, 
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no?, des d’Esquerra, per dir “estem aquí”, perquè estan entregats a Convergència. I pensem que 
s’hagués hagut de fer, aquesta petició, d’una altra manera: parlar-ho, debatre-ho a la comissió pertinent 
del nostre Ajuntament, que poguessin haver les diferents opinions, els diferents informes pels tècnics 
de Cultura i, en funció d’una informació que hores d’ara no tenim –com a mínim, el nostre grup 
municipal–, ens haguessin pogut o potser no hagués fet falta portar-ho aquí d’aquestes maneres. 
 
Per tant, nosaltres no els hi votarem en contra, com vostès sempre fan, sinó que ens abstindrem. 
Moltes gràcies.  
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde.  
 
En aquest cas, l’Ajuntament està fent el que creu convenient en aquest sentit, en aquest àmbit per tal 
de poder determinar exactament què és el que ha succeït. 
 
Creiem, com ja saben, que aquesta no és la millor via, a través d’una moció, per tal de poder portar a 
terme aquesta actuació. També creiem que en aquest sentit el Capítol Catedralici ha de tenir un paper 
rellevant, és qui ha de prendre la iniciativa en aquest sentit, però que en tot cas, per evitar que no 
s’entengui que no volem recuperar aquest fons –si és que realment existeix aquest fons i és el que se 
suposa que és–, el nostre vot serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, pensem que havent aprovat aquesta moció, donarem 
suport a que uns documents que s’intueix que són de la ciutat de Tortosa, concretament del Capítol de 
la catedral, tornin a la nostra ciutat, si així és. 
 
Per tant, amb això ens alegrem, a pesar de les consideracions que el grup del Partit Socialista i de 
Movem Tortosa fan. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC-AM (4) i CiU (8); i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP 
(3). 
 
 
 
 
12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DESTINAR 
ELS RECURSOS OBTINGUTS PER L’IMPOST SOBRE LES CENTRALS NUCLEARS A IMPLANTAR PLANS 
D’INDUSTRIALITZACIÓ I A DESENVOLUPAR EL PLA ESTRATÈGIC DE LES TERRES DE L’EBRE 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
 
“ Atès que les comarques ebrenques han patit amb especial intensitat els efectes perniciosos derivats 
de la crisi econòmica que s’han afegit a la manca d’inversions tant dels pressupostos generals de 
l’Estat com, en especial, dels pressupostos de la Generalitat durant aquests darrers anys. Enguany la 
Generalitat tan sols destinarà 18 milions d’euros a l’Ebre, quantitat a totes llums insuficient. 
 
Atès que la crisi i les retallades han facilitat la progressiva desindustrialització de les nostres 
comarques. Per citar només un cas recent, cal destacar el tancament de la planta que l’empresa Ercros 
té a Flix. Aquesta realitat, sumada a l’augment progressiu de l’atur i a la falta d’expectatives laborals 
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dels nostres joves, fa urgent la implantació d’un pla d’industrialització específic per a les quatre 
comarques de les Terres de l’Ebre. 
 
Atès que en aquest sentit el grup municipal del PSC ja va presentar una moció de suport als 
treballadors i treballadores d’Ercros i altres empreses químiques del territori afectats per la voluntat de 
tancament de les mateixes, aprovada per unanimitat, en la que s’instava al Govern de la Generalitat a 
mediar entre les empreses i els representants dels treballadors per tal d’explorar totes les possibilitats 
per mantenir els llocs de treball de les plantes afectades. La mateixa moció demanava també la creació 
una taula de diàleg formada per les diferents institucions amb competències sobre la matèria (agents 
socials, sindicats i administracions amb competències en indústria i treball) per tal de que iniciïn de 
manera urgent i immediata les accions necessàries per iniciar un pla que garanteixi el futur laboral de 
Flix, la Ribera d'Ebre i les comarques tarragonines. 
 
Atès que és evident per a tothom que les comarques de l’Ebre pateixen secularment una desinversió per 
part de la Generalitat superior a la mitjana catalana i que, alhora, han de fer front a un context 
econòmic i industrial encara molt marcat per la crisi econòmica, i que es veurà agreujat si, tal i com està 
previst, es compleix el compromís dels Governs espanyol i català de tancar les centrals nuclears un cop 
acabin la seva vida útil que està a l’horitzó (presents a Catalunya tant a la Ribera d’Ebre com al Baix 
Camp). 
 
Atès que això reforça la necessitat d’impulsar un pla d’industrialització que hauria de potenciar la 
innovació i la recerca potenciant la creació de nous centres tecnològics a les nostres comarques. Així 
mateix, s’hauria de procedir a fomentar la internacionalització de les empreses ebrenques, fomentant la 
marca Terres de l’Ebre sota el paraigües de la denominació Reserva de la Biosfera i facilitant el retorn 
dels joves talents.   
 
Atès que les Terres de l’Ebre constitueixen un territori amb grans potencials però que pateixen una 
situació d’estancament que obliga a plantejar inexcusablement propostes de futur que desenvolupin tot 
el seu potencial econòmic i social, unes propostes que haurien d’estar recollides en un Pla estratègic ja 
que, per afrontar les solucions, cal primer conèixer quina és la situació actual i les possibles causes que 
han provocat que el nostre territori hagi perdut el tren del desenvolupament d’altres parts de Catalunya. 
 
Atès que a la reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre del mes de juny de 2015, que 
havia de servir per presentar el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, el secretari d'Empresa i 
Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Torres, va presentar-lo com un document que no 
s'adequa a les línies i plans estratègics marcs del país, especialment les industrials, però que serviria 
de base per a la confecció del pla estratègic que si s'adeqüi a aquestes línies estratègiques generals 
que s'estan elaborant i definint ara i per tant desconeixem el seu grau de definició i el seu abast. 
 
Atès que, tenint presents aquests arguments, té una especial rellevància l’anunci recent per part del 
mateix Govern de què la Generalitat a partir d’ara podrà cobrar i administrar els recursos provinents de 
l’impost sobre les centrals nuclears, un cop aixecada la suspensió cautelar decretada al seu moment 
pel Tribunal Constitucional. Segons fonts de la mateixa Generalitat aquest impost permetria recaptar 
aproximadament uns 48 milions d’euros anuals.   
 
Atès que la inversió d’aquests recursos a les comarques ebrenques permetria reactivar la generació 
d’activitat econòmica i la creació de nous llocs de treball, incidint especialment en els joves, els aturats 
de llarga durada i els aturats majors de 55 anys.   
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem  
al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent: PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER. Demanar al Govern de la Generalitat que destini a les comarques ebrenques com a mínim el 
50% dels recursos obtinguts per l’impost sobre les centrals nuclears. Segons fonts de la mateixa 
Generalitat aquest impost permetria recaptar aproximadament uns 48 milions d’euros anuals  
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SEGON. Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments i agents territorials i econòmics, un pla 
d’industrialització de les Terres de l’Ebre. Aquest pla ha d’incloure un calendari d’inversions i 
d’actuacions concretes a tal efecte. 
 
TERCER. Implantar amb aquests recursos el Pla estratègic de les Terres de l'Ebre, en base al document 
ja redactat, establint les estratègies, els programes i els projectes a impulsar inicialment, i els sistemes 
de seguiment i d'avaluació que mesurin el grau d'adequació i de realització dels projectes. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquest acord, de manera telemàtica al president de la Generalitat de Catalunya, 
a la presidenta del Parlament de Catalunya, així com a tots els grups parlamentaris, a la Diputació de 
Tarragona i als consells comarcals de les Terres de l’Ebre i les comarques tarragonines. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC-CP, senyor Manel de la 
Vega Carrera: Bona tarde senyor alcalde, regidors, regidores, avui presentem aquesta moció perquè a 
ningú se li escapa que al territori hem patit i continuem patint una crisi econòmica molt important. 
 
Som un dels territoris més castigats de Catalunya a nivell d’índex d’atur. Durant aquests anys han 
tancat moltes empreses, tothom tenim a la ment noms d’empreses inclús emblemàtiques que han 
tancat, i ara se m’ocorreria dir Lear de Roquetes, Antaix a la Sénia i últimament l’anunci que s’ha 
produït d’Ercros a Flix. 
 
Evidentment, aquesta situació ha produït que molta gent s’hagi quedat sense feina, tothom tenim 
coneguts, familiars, amics que estan a l’atur i és una situació molt preocupant i que des de l’àmbit de la 
política, evidentment, hem d’implementar solucions per poder resoldre aquesta problemàtica. 
 
Nosaltres fem aquesta proposta, nosaltres proposem que l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica, que és un impost que el seu origen..., es va aprovar el 2014 pel Parlament de 
Catalunya, però el seu origen és per impacte mediambiental, reverteixi, pugui revertir el 50% d’aquest 
impost a les Terres de l’Ebre. 
 
I per què el 50%? Perquè creiem que d’aquesta manera podem facilitar arribar a un acord entre els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per a que es puguin destinar, ja no demanem el 100%, 
ja anem al 50. 
 
Evidentment, l’impacte ambiental es produeix a les Terres de l’Ebre, no es produeix ni a la plaça Sant 
Jaume, ni es produeix a l’Empordà, a Girona, ni es produeix al Pirineu català, es produeix aquí al 
territori. Per això, seria una injustícia que aquest diners no es reverteixin –ni que fos d’aquesta manera, 
al 50%– al territori, perquè volem destinar aquests diners per fer un pla d’industrialització per a les 
Terres de l’Ebre. 
 
Creiem que és important que entre els ajuntaments, entre els agents socials del territori –i aquí parlo: 
sindicats, associacions, podríem parlar de la càtedra d’Economia de la Rovira i Virgili–, entre tots féssim 
una comissió de treball que pogués desenvolupar plans, plans de desenvolupament que es poguessin 
aplicar al territori. Però, evidentment, sense diners no ho podem fer i necessitem recursos. 
 
Per poder fer, per poder revertir aquesta situació es necessiten recursos, perquè en l’horitzó futur i molt 
proper tindrem el tancament de les centrals nuclears. Si fem cas a la vida útil de les centrals nuclears 
–que és de 40 anys, independentment que es pugui allargar o no aquest temps, que jo no estaria en 
condicions de dir-ho–, si parlem d’aquests 40 anys de vida útil, ens trobaríem que les centrals Ascó I, 
Ascó II, Vandellós II tancarien els anys 23, 25 i 27. Evidentment que Vandellós II està fora de les Terres 
de l’Ebre però afecta directament a municipis de les Terres de l’Ebre, com és el cas de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, que per cert, el seu alcalde ha fet declaracions en el sentit de que veu totalment 
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insuficient la quantitat que es destina o que es destinarà d’aquests recursos, en aquest cas, al seu 
municipi. Jo crec que tenim una oportunitat fantàstica de donar suport a aquesta proposta.  
 
A través d’aquest pla d’industrialització és veritat que hi ha gent que pot dir “home, doncs, quines 
propostes podríem tirar endavant?” Nosaltres en aquesta moció suggerim, per exemple, que puguin ser 
algunes de les propostes que s’assenyalaven en el Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, aquest Pla 
estratègic que tenim amagat en un caixó de la Generalitat, que ja coneixem tots perquè en aquest Ple ja 
n’hem parlat vàries vegades. I, evidentment, tenint els recursos seria molt més fàcil poder tirar 
endavant alguna d’aquestes mesures. 
 
També, aquesta moció no tindria sentit si a la vegada no s’hagués presentat al Parlament de Catalunya 
–que és l’òrgan on toca aquesta competència– una Resolució, com hem presentat el nostre grup, a la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, on demanem que pugui revertir al territori aquest 50% dels 
impostos nuclears. 
 
Jo crec que hi ha un moment en la vida dels polítics o dels que dediquem, ni que sigui temporalment, 
una part del nostre temps a la política que hem de decidir. Hem de decidir entre defensar els interessos 
dels ciutadans o fer cas al que ens diu les nostres direccions dels nostres partits. Jo crec que, com a 
polítics territorials, hem de defensar això.  
 
Aquesta moció ja s’ha aprovat en els dos ajuntaments que s’ha presentat. Tant en l’Ajuntament 
d’Aldover com en l’Ajuntament d’Amposta –que és el segon municipi per habitants de les Terres de 
l’Ebre– tots els grups polítics han votat a favor d’aquesta moció, perquè és que no es pot votar en 
contra de que la meitat d’aquests recursos que es generen aquí al territori no puguin revertir-se al 
territori, i  per això convido a la resta de grups polítics d’aquestes consistori a que se sumin a aquesta 
proposta. 
 
Ho hem de fer. Ho hem de fer per què, mira, de trens no en passaran molts de trens a les Terres de 
l’Ebre, i de vegades parlem “és que mira, va passar aquest tren i ho vam perdre....”, no tenim moltes 
oportunitats per poder tirar endavant el territori. I aquesta és una proposta sòlida, és una proposta que 
ens aporta recursos perquè sinó arribarà aquest horitzó que tancaran les centrals nuclears, es 
quedaran milers i milers de persones al carrer i llavors ens lamentarem tots, perquè aquest debat ja 
l’hem tingut moltes vegades. Llavors, és ara el moment que hem d’aprofitar. 
 
Evidentment, que això no és un enfrontament amb el Govern de la Generalitat. Fer una proposta al 
Parlament de Catalunya per a que es destini més quantitat, i no aquest 10% que ara es pensa destinar, 
que s’arribi fins al 50% no és cap tipus d’enfrontament. 
 
Jo estic segur que hi ha molts de membres del Govern que pensen que aquesta quantitat és insuficient 
i des del territori hem de demanar més perquè tenim dret a demanar més i, a més, són recursos que es 
generen aquí. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa, evidentment, donarem suport a aquesta moció perquè pensem que sí, que tenim dret i no 
només dret, sinó l’obligació com a autoritats d’aquesta ciutat i d’aquest territori a exigir tot allò que sigui 
possible per al desenvolupament de les comarques de l’Ebre. 
 
De fet, aquesta proposta és un exemple de que sí que es poden fer coses ara, avui, independentment 
del que Catalunya com a país acabi essent o no acabi essent durant aquests propers mesos, en relació 
al que abans comentàvem de la construcció de la República catalana. Mentre aquest procés duri i no 
sabem on acabarà, no vol dir que dia a dia no poguéssim fer propostes. 
 
I en aquest sentit, una proposta com aquesta que demana que el 50% dels diners dels impostos a 
l’energia nuclear vinguin aquí a les nostres comarques, ens sembla un exemple d’una proposta positiva 
a favor del desenvolupament de les nostres comarques. 
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Evidentment, tothom sap que les Terres de l’Ebre som un territori nuclear, la història és la que és. Un 
territori nuclear directament a través de la central d’Ascó i també la de Vandellós, que des de Tarragona 
la van posar a la frontera del Camp de Tarragona, tocant a Terres de l’Ebre i, per tant, que ens afecta a 
nosaltres. I això té tota una sèrie d’efectes amb el medi ambient, amb la població i uns riscos com a 
societat, només cal que mirem el què ha passat en diferents centrals en els últims anys a nivell del 
món.  
 
I, per tant, és positiu que una vegada que la Generalitat hagi tirat endavant aquest impost, demanéssim 
doncs això, el 50%. Possiblement, si demanem el 50% ens acabaran donant no sé quin percentatge, 
però el que hem de fer és intentar lluitar per a les nostres Terres. 
 
Lluitar per a unes Terres de l’Ebre que necessiten reequilibri territorial, que no podem estar sempre a la 
queixa i el que hem de fer són propostes en positiu, i aquesta n’és una que com a territori podem fer 
perquè tenim oportunitats per desenvolupar-nos, tenim molts actius, però necessitem recursos 
econòmics i, per tant, què millor que d’aquest greuge de ser un territori nuclear poguéssim revertir-ho i 
convertir-ho en positiu. 
 
En positiu per la situació que vivim avui en dia com a territori en relació a la crisi, en relació a l’atur, en 
relació als índexs de pobresa que són, malauradament, massa elevats al nostre territori, però també en 
relació al que passarà en un futur proper, i és que aquestes centrals nuclears acabaran tancant perquè 
ja tenen una edat molt elevada i és el que està succeint arreu dels països desenvolupats.  
 
Per tant, des de Movem Tortosa entenem que aquesta és una proposta de territori, que supera les 
sigles. S’ha dit aquí molt clarament que la ciutat d’Amposta, la segona ciutat en habitants del nostre 
territori l’ha votat de manera unànime per part tots els partits polítics i nosaltres, com no pot ser de cap 
altra manera, esperem que Tortosa com a capital també se sumi a aquesta proposta en positiu. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. 
 
Diuen que Jaume I va dir “vergonya, cavallers, vergonya”. I diuen que això ho va dir a la Batalla de 
Portopí, i el Conqueridor quan volia avançar, quan ell volia avançar va veure que ningú movia ni un pas. 
 
Aquesta moció que avui presenta el Partit Socialista de Catalunya no ens fa avançar ni un pas. És un 
tema que està treballant el Govern de la Generalitat i els representants al territori de manera 
satisfactòria. 
 
El Partit Socialista de Catalunya presenten una moció que parla de la desinversió del Govern de la 
Generalitat cap a les Terres de l’Ebre i per a res, per a res de res tenen present la desinversió, 
m’atreviria a dir el menyspreu i el maltractament sistemàtic dels governs espanyols, tant de Partit 
Socialista Obrer Espanyol, Partit Socialista de Catalunya i del PP. 
 
Els governs del PSOE mai de mai han revertit ni un euro a les Terres de l’Ebre de l’impost sobre 
producció termonuclear que cobra l’Estat a les nuclears, aquí no ens n’ha vingut mai cap de diner 
d’això. 
 
El Partit Socialista de Catalunya tampoc mai havia proposat que la Generalitat cobrés un impost a la 
producció nuclear de Catalunya, no ho havia dit mai que es cobrés un impost a això. L’impulsor 
d’aquest impost és Esquerra Republicana de Catalunya, fruit de l’acord d’estabilitat parlamentària i de 
govern signat a l’anterior legislatura entre Convergència i Unió i Esquerra. 
 
D’acord amb una esmena pactada durant el debat de la Llei de pressupostos de la Generalitat de l’any 
passat, una part –el 10%– del que recaptarà amb aquest impost sobre la producció de les centrals 
nuclears catalanes revertirà als municipis situats i afectats en les àrees nuclears, per tal de fomentar el 
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reequilibri territorial. 
 
Es preveu recaptar un total d’uns 48 milions d’euros cada anys, un fet que implicaria el retorn al territori 
d’uns 4,8 milions d’euros cada any mentre duri la vida útil de les centrals. El recaptat farà cap a un fons 
econòmic amb el qual es podrà començar a treballar, en aquelles zones amb centrals nuclears, una 
alternativa per poder diversificar i reactivar la seva economia abans de que s’esgoti la vida útil i que 
calgui tancar-les. Aquest fet permetrà evitar que l’impacte econòmic i laboral pel seu tancament, 
d’aquestes centrals, sigui dramàtic per a aquestes zones i per a aquests municipis. 
 
En aquests moments la Generalitat està redactant el Reglament de com es farà això, el repartiment 
d’aquests diners. I el repartiment dels fons començarà aquest mateix 2016, un cop s’hagi aprovat el 
Reglament esmentat i s’hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat, que per cert, espero que per a 
que tot això es pugui fer –quant lo menos el 10%– el Partit Socialista de Catalunya aprovi els 
pressupostos de la Generalitat, perquè sinó ni això es podrà fer.  
 
Per tant, entenem que la feina s’està fent, s’està fent bé i que la moció que el Partit Socialista de 
Catalunya presenta només busca l’oportunisme polític. Per això, nosaltres, Esquerra Republicana de 
Catalunya a Tortosa votarem desfavorablement a la moció que presenten. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, en moments 
complicats de crisi per al país, el Govern presidit pel president Mas va aprovar l’impost català de 
producció d’energia termonuclear que gravava les 3 centrals nuclears del país. Es tractava d’una 
iniciativa destinada a generar un nou ingrés que suposava també una millora per a les finances de la 
Generalitat en aquell moment, i ara encara ara molt ofegades. 
 
Això ens vam trobar que de seguida es va recórrer al Consell de Ministres i el Tribunal Constitucional ho 
va suspendre cautelarment. Ara el Constitucional ha aixecat aquesta suspensió cautelar i, efectivament, 
el Govern de la Generalitat podrà acabar recaptant, també amb caràcter retroactiu, aquest impost a les 
nuclears que, a la vegada, ens beneficia a les Terres de l’Ebre pel que ens aportarà aquest impost. 
 
Llavors, al senyor de la Vega jo el que li diria és que en comptes d’obsequiar-nos amb aquesta dosis de 
demagògia absoluta pel que fa a l’exposició de motius i pel que fa al que ens ha explicat aquí parlant 
d’empreses que han tancat, per cert, quan governaven vostès algunes de les que ha dit, i explicant tot 
això i el que suposa i el que deixa de suposar, potser el que hauria d’haver fet és reconèixer aquell 
mèrit d’un Govern presidit en aquell moment per Convergència que va pensar i decidir portar a terme la 
creació d’aquest impost que altres no havien decidit ni pensat mai portar a terme. 
 
Des de l’Associació de Municipis amb Centrals Nuclears es va valorar aquest impost com una 
oportunitat i, a més a més, perquè creien que es donava resposta a les demandes dels alcaldes del 
territori i es contribuïa també a millorar la seguretat dels ciutadans. 
 
Per tant, vostès ens diuen “ara que ho han fet, nosaltres no ho vam fer, però ara que ho han fet vostès, 
doncs, ara en volem més”. Doncs vinga, clar, evidentment, el que li deia el senyor Monclús: esperem 
que al pressupost ens diguin d’on sortiran també tots els milions d’euros que vostès segurament no 
acabaran votant i que, per tant, ens diguin perquè al seu moment vostès no ho van fer quan els 
recursos de la Generalitat estaven molt millor i la situació era millor, en aquell moment no calia a les 
Terres de l’Ebre aquests milions d’inversió, i ara que ho fem nosaltres ara en volem més. Ara, com se’ls 
ha ocorregut a uns altres, ara no en tenim prou en 10, ara en volem 50. 
 
En tot cas, dir que qui ha pres la iniciativa és aquest Govern, qui farà possible que aquests recursos 
arribin a les comarques de la Ribera d’Ebre i part del Baix Ebre serà aquest Govern que ho va 
aconseguir al seu moment i ho va pensar i ho va executar, i no quan vostès estaven governant, que ni 
ho van pensar, ni ho van executar. I ara clar, el més fàcil de tot és venir a un plenari i dir “doncs ara en 
volem més”, doncs ara no em poden tenir més perquè en aquest cas qui al final ho ha generat i ho està 
portant a terme i farà possible que arribin aquests milions d’euros a les Terres de l’Ebre és aquest 
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Govern liderat al seu moment pel president Mas i executat a dia d’avui per un Govern entre 
Convergència i Esquerra Republicana. 
 
Per tant, evidentment, li votarem en contra de la moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament intervé el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor de la Vega per concloure 
el debat, bé, si la demana, sinó no. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Tot seguit pren la paraula el Sr. de la Vega: Sí. No, no, és que..., i tant, gràcies senyor alcalde. 
 
Primer de tot, donar gràcies a Movem perquè ha entès perfectament, al igual que ho van entendre tots 
els grups polítics de l’Ajuntament d’Aldover i d’Amposta, el fons i la realitat del que demanem amb 
aquesta moció.  
 
Però clar, de vegades aquesta patent que diuen en castellà “patente de corso”, no?, que gasta el 
Govern municipal quan ens diu que, perquè han fet un impost, resulta que ja no podem opinar ho trobo 
fora de lloc. 
 
Per començar li contestaria al grup d’Esquerra Republicana que és veritat que es va aprovar al 2014 
l’impost, però si s’hagués aprovat al 2011 com ja proposàvem nosaltres en el debat de mesures fiscals 
i financeres  ja portaríem 3 anys més cobrant aquest impost, val? 
 
I després, sempre diem de que..., sempre pareix que estiguéssim mirant a Madrid, eh, tot és culpa de 
Madrid, tot és culpa de Madrid. Doncs, resulta que Madrid, entre cometes, constitucional, ens ha donat 
la raó. Ha donat la raó al Parlament de Catalunya i ha dit “aquest impost procedeix”, procedeix. I per 
aquesta raó tenim dret a poder demanar el 50% d’aquest impost, perquè aquest impost, el seu origen 
és l’impacte ambiental. Si aquest impost fos un altre origen, que diguéssim “no, és que nosaltres 
fiquem aquest impost per cobrar més impostos, perquè tenim dret i nos empara la Llei i tal” doncs 
diríem: “val”, però és que l’origen d’aquest impost és l’impacte ambiental. I repeteixo, l’impacte 
ambiental es produeix a les Terres de l’Ebre, el de les nuclears. Per què aquests diners no poden 
revertir al nostre territori?  
 
En referència al Govern, aquest impost no el fa el Govern de Catalunya, el fa el Parlament de Catalunya. 
És que al final hem de diferenciar clarament, hem de diferenciar –clar que sí, es discuteix al Parlament 
de Catalunya–, hem de diferenciar el que és el poder executiu del poder legislatiu, perquè és que sinó 
ho mesclem tot. I ho mesclem tot i generem confusió. I és així, això es discuteix al Parlament de 
Catalunya i s’aprova al Parlament de Catalunya, és així. I després el Govern, doncs, executa, perfecte. 
 
Escolta’m, és així, es va discutir al Parlament de Catalunya. I ara nosaltres presentem una Resolució al 
Parlament de Catalunya i és el que farem. I el que demanem a la resta de grups és que donin suport, 
perquè és que sinó no tindrem futur al territori, si no hi ha recursos per al territori estem venuts. Si 
d’aquí uns anys, quan parléssim, quan es produeixin aquests tancaments de centrals nuclears, la gent 
es preguntarà “què han fet els polítics pel territori?” Doncs no, els polítics del territori el que van fer és 
donar la raó als seus partits, a Barcelona en aquest cas, entre cometes, i no podem ficar aquí l’excusa 
de Madrid perquè això és un import català. I què fan amb aquest impost català? Doncs, s’ho queden a 
Barcelona i ens donen el 10%.  
 
El 10% és una misèria. Si quan parlem d’invertir 4 milions i pico de manera anual a les Terres de l’Ebre, 
això és totalment insuficient. Si quan governàvem nosaltres –que també és veritat que mai s’ha invertit 
aquí al territori– quan governàvem nosaltres me’n recordo que en 1 any, en l’últim any de Govern de 
Zapatero van donar la quantitat em pareix que eren 11 milions d’euros per fer un pla industrial a les 
Terres de l’Ebre, i això era una anualitat.  
 
I el que ha de fer el Govern de Catalunya és preocupar-se per les Terres de l’Ebre, perquè som un 
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territori que necessitem discriminació positiva, és que necessitem d’aquesta discriminació positiva, no? 
I miri, podem prendre-ho així, a gràcia. Però és que això passarà, tancaran aquestes empreses –que 
són en aquest cas, ara són les empreses privades que ocupen més gent al territori, com són les centrals 
nuclears– i això per al pobles d’interior, per als pobles de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta això serà 
nefast, això farà retrocedir ja no les finances municipals, que no es veritat que les administracions 
d’aquí no es beneficien en certa manera de les nuclears perquè, evidentment, de l’impost del rebut sí 
que cobren els ajuntaments i fa molts anys, i sinó de què l’Ajuntament d’Ascó és el tercer Ajuntament 
amb més pressupost de les Terres de l’Ebre?, de què si no és d’això?  
 
El que passa és que el necessitem ara no és construir pavellons, ni construir piscines, ni invertir per a 
les festes locals i tal. El que necessitem amb aquests diners és generar infraestructures de 
desenvolupament, poder crear més llocs de treball, poder ocupar la gent, sobretot gent amb més de 50 
i 55 anys que s’han quedat sense feina i que no poden retornar al món laboral, molts de joves que han 
de marxar del territori perquè no troben feina. Hem de generar totes aquestes oportunitats, però sense 
diners darrera no ho podrem fer. I és de justícia demanar aquests diners. 
 
Per què solament es demana el 10%?, és que jo no ho entenc. No ho entenc com solament amb el 
10%... Estem discutint de percentatges, és veritat, sí, és una discussió de percentatges, però si tenim el 
dret de cobrar el 10%, perquè no tenim el dret de cobrar el 50%? I això no se’m pot contestar, 
evidentment que no se’m pot contestar, perquè és un dret. 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) i MT-E (4); i dotze 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM 
(4). 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
13 - 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: 
 
- 10/2016, de 29/02/2016 
- 11/2016, de 07/03/2016 
- 12/2016, de 14/03/2016 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 1/2016 a la 175/2016 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
El senyor Alcalde diu: A la vegada també dono compte, ho farem també quan pertoqui, però dono 
compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, tal i com estableix la Llei que, una vegada 
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feta aquesta liquidació, s’ha de procedir a donar compte a la primera sessió que se celebri. 
 
I vull recordar que al pressupost, com ja ve sent habitual al llarg dels últims anys –no ho havia sigut en 
aquesta casa– es liquida quan pertoca, és a dir, abans de l’1 de març de l’any següent. 
 
De la liquidació del pressupost se’n desprèn xifres que ja vam fer públiques i que no reiteraré i no els 
cansaré i que tenen a la seva disposició amb el Decret 442/2016 i els corresponents informes 
d’Intervenció, que és l’informe 86 i 87 i que també tenen a la seva disposició. 
 
Per tant, donem per complimentat el tràmit. Si volen més explicacions, doncs, després a l’apartat de 
precs i preguntes, si ho tenen a bé, ho poden demanar. 
 
 
 
14 - INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
15- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és en relació a un tema que vam estar 
comentant en comissió. Fa unes setmanes va sortir a la premsa tota una sèrie de dades d’habitatges 
que són de bancs i que estan buits, que van sortir a partir del Registre d’Habitatges Buits a nivell de 
Catalunya, que teòricament va donar l’Agència Catalana d’Habitatge. 
 
En aquest sentit, segons les notícies deia que hi havia gairebé 2900 habitatges buits a nivell de Terres 
de l’Ebre, i a la nostra ciutat 475.  
 
Vam fer aquesta pregunta a la comissió, a la regidora, i ens va comentar que estarien treballant per 
veure exactament què passava, perquè tenien constància que aquí a Tortosa hi havia molts menys 
pisos, crec que va dir 4, 5 aproximadament, bé, en tot cas res a veure amb la xifra de 475 que va sortir. 
 
La pregunta és: si han fet les gestions i si saben ja exactament quants pisos hi ha a la nostra ciutat de 
manera oficial, perquè la regidora va dir que faria aquestes gestions. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el Sr. Alcalde: Sí, les ha fet i li contestaran en comissió, quan disposéssim de les 
dades.  
 
Quatre o cinc pisos –és per no confondre a la gent– serien, en tot cas, els que ens consten de protecció 
oficial, que no són les dades que donava el Departament i l’Agència, que eren en la seva globalitat. 
 
Per tant, hi ha discrepàncies, perquè a nosaltres tampoc no ens en surten tants com els que ha indicat 
l’Agència i, per tant, per això els hi hem fet un requeriment, i un requeriment per escrit per a que no 
només ens facilitin el número global, que això és molt difícil de fer comprovacions, sinó l’adreça o un 
registre a través del qual poguéssim testar juntament amb els llistats que té l’Ajuntament i veure on 
estan les discrepàncies. 
 
Però aquests 4 o 5, no és que només hi hagi 4 o 5 desocupats d’entitats financeres, sinó que ens 
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constaven que fossin de protecció oficial, cosa que tampoc ens ha de sorprendre perquè no es va 
construir en excés en protecció oficial a la ciutat de Tortosa, perquè vull recordar que quan el Govern 
del president Montilla i amb un conseller d’Iniciativa, d’Habitatge, es va procedir a fixar un mòdul per a 
protecció oficial molt elevat per a Tortosa, cosa que va suposar la meva queixa en aquell moment, i això 
feia que no hi havia cap incentiu a fer-ne de protecció oficial perquè de vegades, no de vegades, la 
majoria de casos sortien més baratos fer els habitatges lliures que fer-los de protecció oficial perquè 
venies marcat, per a l’hora de vendre, amb uns preus que eren molt més elevats que els que estaven 
pagant a Tortosa. Això ja es va explicar en aquell moment, se’ns va donar la raó però no es va modificar. 
 
Bé, en tot cas ara no hi ha protecció oficial en aquests moments i això fa que els que serien 
estrictament de protecció oficial en serien molts menys. En poden ser 10, 12, però no hi ha una 
discrepància entre 4 o 5 i uns quants centenars.  
 
Però sí que també tenim discrepància respecte a les totalitats. Això, segurament, també hi ha alguna 
explicació i és de que moltes entitats financeres no tenen només els pisos a nom de la pròpia entitat 
financera, sinó que han creat societats de les quals són titulars, en algunes ocasions són titulars a 
través d’altres societats interposades, i alguna d’aquestes entitats financeres té alguna fundació on ha 
traspassat aquests pisos que té desocupats a nom de la fundació. Alguns d’estos també els tenim 
detectats. 
 
En tot cas, tal i com se li va dir en comissió, quan es disposi d’aquesta informació que vostè va 
demanar en comissió, se li facilitarà en comissió.  
 
Té la paraula. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, no, bàsicament és saber quan, aproximadament, creuen 
que tindran la xifra, més o menys, a nivell temporal. No saben quan poden contestar-ho, 
aproximadament? És una pregunta, eh. 
 
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Quan ens enviï, el Departament i l’Agència la relació dels centenars i els 
hi hem demanat amb una mica de detall per a que poguéssim contrastar; que em digui que té tants de 
tal entitat no ens resoldrà res. El que voldríem és que ens fes un llistat, que ja ens ha dit que els hi 
costaria un temps però que ho farien i, per tant, doncs, quan ho tinguéssim ja se li contestarà en 
comissió, que si no recordo malament es reuneix en una periodicitat de cada 15 dies i, per tant, li serà 
més fàcil de poder-ho fer en comissió que aquí en Ple i segurament, doncs, podran també debatre sobre 
el contingut o no d’aquesta contestació. 
 
 

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