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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
02 / 2017

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
GALIANA LLASAT, CINTA
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM 
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO 
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Han excusat la seva assistència:
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 

Tortosa,  essent  les  divuit  hores del  dia  sis  de
febrer  de  dos  mil  disset,  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

I. PART RESOLUTIVA

SERVEIS A LES PERSONES

01 – Dictamen de proposta d’acord per acceptar la petició veïnal formulada per a canviar el nom del
“Camí de Folc” pel “Camí de Vidal” i la inclusió de la nova denominació en el nomenclàtor de la ciutat.
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SERVEIS CENTRALS

02 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de modificació pressupostària núm. 4/2017. 
 
03 - Dictamen de proposta d'acord de ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de Comunicació
Local.

ESPAI PÚBLIC

04 - Dictamen de proposta d’acord de modificació de l’Ordenança municipal de circulació.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

05 - Proposta del grup municipal Partit Popular referent a la creació d’una comissió de seguiment dels
contractes municipals externalitzats.

06 -  Proposta  del  grup  municipal  Partit  Popular  referent  a  obrir  una  línia  d’atenció  ciutadana  al
Whatsapp.

07 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per impulsar un pla de xoc de millora en el Centre –
Nucli Antic. 

08 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per impulsar el mercat central de Tortosa. 

09 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per millorar la il·luminació de la
plaça del Temple i de la “Plaça dels Sindicats” al barri del Temple.

10 -  Proposta  del  grup  municipal  Partit  del  Socialistes  de  Catalunya  d’adhesió  a  la  “Art  Nouveau
European Route – Ruta Europea del Modernisme”.

11 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per a l’impuls de
la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració pública local.

12 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per millorar la
recollida de la brossa.

II. PART NO RESOLUTIVA

13 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de
l’Alcaldia:

a) Extractes Junta de Govern Local:  

- 59/2016, de 19/12/2016.
- 60/2016, de 22/12/2016 (extraordinària i urgent).
- 61/2016, de 28/12/2016 (extraordinària).
- 62/2016, de 28/12/2016 (extraordinària i urgent).
- 01/2017, de 02/01/2017.
- 02/2017, de 09/01/2017.
- 03/2017, de 16/01/2017.
- 04/2017, de 23/01/2017.
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b) Resolucions de l’Alcaldia: 

- De la 2510/2016 a la 2797/2016

14 - Informes de l’Alcaldia. 

15 -  Control dels òrgans de la corporació:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

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

I. PART RESOLUTIVA

SERVEIS A LES PERSONES

01  –  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  PER  ACCEPTAR  LA  PETICIÓ  VEÏNAL  FORMULADA  PER  A
CANVIAR EL NOM DEL “CAMÍ DE FOLC” PEL “CAMÍ DE VIDAL” I LA INCLUSIÓ DE LA NOVA DENOMINACIÓ
EN EL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  Vista  la  petició veïnal  formulada en data  31 d’agost  de 2016,  registrada d’entrada amb el  núm.
12309, en la que es demana el canvi de denominació del “camí de Folc” pel “camí de Vidal”.

Atès que per Resolució d’aquesta Alcaldia de 31 d’agost de 2016, es va incoar l’expedient administratiu
per a la tramitació del canvi de nom proposat.

Atès que s’ha donat audiència i vista de l’expedient als veïns afectats per aquest canvi de denominació
del camí, sense que en el termini dels deu dies atorgats hagin presentat al·legacions.

Vist que el camí de Folc no està inclòs al Catàleg de Camins Públics del municipi de Tortosa.

Atès allò  que disposa el  Decret  179/1995, de 13 de juny,  pel  qual  s'aprova el  Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Vist el dictamen favorable emes per la Comissió Informativa de l'àrea de Serveis a les Persones en data
13 de desembre de 2016. 

Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:

Primer - Aprovar la petició veïnal formulada per al canvi de denominació del “camí de Folc”, pel “camí de
Vidal” i la inclusió d’aquesta modificació en el Nomenclàtor de la ciutat.

Segon - Publicar l’esmentat acord per un termini de trenta dies en el Butlletí Oficial de la Província, en el
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut
aquest termini, si no s’ha presentat cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema ja conegut, que n’hem parlat. És un
camí que no és municipal, que és privat i, per tant, com que hi ha la petició de tots els veïns afectats,
doncs, procedim al seu canvi.

*-*-*

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

SERVEIS CENTRALS

02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
NÚM. 4/2017

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  Vista la sol·licitud de modificació pressupostària número 4/2017 de crèdits extraordinaris, finançats
amb nous ingressos i baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries.

Vistos els informes d'Intervenció 35 i 36.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en data 31 de gener de
2017, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent acord:

Primer  -  Aprovar  provisionalment  la  modificació  pressupostària  número  4/2017  de  crèdits
extraordinaris,  finançats amb nous ingressos i  baixes de crèdit  d'altres aplicacions pressupostàries,
d'acord amb el següent detall:

Crèdits extraordinaris finançats amb nous ingressos:

Finançament - Nous ingressos

Descripció Partida Projecte Import

Subvencions Serveis Ocupació de Catalunya 45050 2017 3 PRO 1 98.738,40

98.738,40

Crèdit extraordinari

Descripció Aplicació Projecte Import

Subvenció UGT Terres de l’Ebre - projectes Singulars 2016 PFO-24165-48000 2017 3 PRO 1 25.600,00
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Subvenció Grup d’Esplai Blanquerna - projectes Singulars 2016 PFO-24165-48001 2017 3 PRO 1 28.144,00

Subvenció Institut per al Desenvolupament de la Formació i 
l’Ocupació (IDFO)- projectes Singulars 2016

PFO-24165-48002 2017 3 PRO 1 6.838,40

Subvenció COPATE- projectes Singulars 2016 PFO-24165-46700 2017 3 PRO 1 25.440,00

Subvenció Consell Comarcal del Baix Ebre - projectes Singulars 
2016

PFO-24165-46500 2017 3 PRO 1 12.716,00

98.738,40

Crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit:

Baixa de crèdit

Descripció Partida Import

Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge ASC-92000-20300 1.500,00

1.500,00

Crèdit extraordinari

Descripció Aplicació Import

Subvenció Banc de Sang i Teixits PRE-31300-45390 1.500,00

1.500,00

Segon  - Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al BOPT i al
tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions. Transcorregut aquest període sense
que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada, sense
cap mes tràmit. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És una modificació per incorporació de..., per
generació de crèdits d’una subvenció que ve del SOC i, per tant, no té més transcendència.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres ens abstindrem.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar també la nostra abstenció.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), PSC-
CP (3) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals
de MT-E (3) i  CUP-AE-PA (1).
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03. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE  L'ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE
COMUNICACIÓ LOCAL..

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“ Vist que aquest Ajuntament és membre del Consorci de Comunicació Local, ens constituït per la Dipu -
tació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de
Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent, les aportacions al qual provenen exclusivament de la Di-
putació de Barcelona.

Atès que el Consell Plenari del Consorci de Comunicació Local, en sessió de data 26 de març de 2015,
ha aprovat la seva dissolució i liquidació.

Atès que els  articles 27 i  28 dels  Estatuts  de l’esmentat Consorci  disposen que és necessari  que
cadascun dels ens consorciats ratifiqui expressament l’acord relatiu a la dissolució.

D'acord amb l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats  i  serveis dels ens locals (en endavant,  ROAS),  i  l’article 27 dels Estatuts del  Consorci de
Comunicació Local, que regulen les causes de dissolució, liquidació dels consorcis  i  el procediment a
seguir, així com els articles 12 i següents de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

Atès el que disposa l’article 47.2 apartat g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local,  que estableix  el  quòrum necessari  de majoria absoluta per  a la  creació,  modificació o
dissolució  de mancomunitats  o  altres  organitzacions  associatives,  així  com l’adhesió  i  l’aprovació  i
modificació dels Estatuts,  i  els mateixos termes l’article 114.3.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vist el que
determina l’article 312 del ROAS.

Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de
data 31 de gener de 2017, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer - Ratificar l’acord relatiu a la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local, adoptat
pel seu Consell Plenari d'aquest en sessió celebrada el dia 26 de març de 2015.

Segon - Conforme a l’acord ratificat, la Diputació de Barcelona durà a terme els tràmits d’informació
pública relatius al procediment de dissolució del Consorci de Comunicació Local, de manera que els
anuncis  corresponents  tindran  caràcter  col·lectiu  i  substituiran  els  que  haurien  de  publicar
separadament cadascuna d'elles.

Tercer - Notificar els anteriors acords al Consorci de Comunicació Local.  ”

*-*-*

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

04. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“  El Ple de l’Ajuntament de Tortosa  en sessió ordinària del dia 1 de setembre de 2014, va aprovar
inicialment la proposta de la darrera modificació de l’Ordenança municipal de circulació i va entrar en
vigor el dia 13 de novembre de 2014.

Atès que les noves realitats marcades pels contextos econòmics i socials fan necessària la revisió dels 
protocols d’actuació de la Policia Local i de l’Ajuntament quant a l’estacionament de vehicles a la via 
pública. 

Atès  que  dins  d’aquest  estacionament  de  vehicles  l’Ordenança  municipal  de  circulació  contempla
únicament  la  regulació  d’estacionaments  controlats  en  zona  blava,  sense  tenir  en  compte  altres
tipologies d’estacionaments com puguin ser els tancats amb sistema de barrera.

Atès  que  aquesta  corporació  ha  previst  l’obertura  d’un  estacionament  en  superfície  tancat  i  amb
barrera, com a complement de l’actuació del servei de bus llançadora amb l’Hospital Verge de la Cinta
als terrenys del carrer Mossèn Bellpuig amb Enric d’Ossó i l’accés al pont del Mil·lenari, ubicant la seva
direcció en carrer Mossèn Bellpuig, 3.

Vista la proposta de la tinent d’alcalde d’Urbanisme i Mobilitat, de modificació de l’Ordenança municipal
de circulació.

Vist  el  text  que modifica  l’Ordenança municipal  de circulació  que ha redactat  la  Comissió  d’Estudi
encarregada i nomenada  en virtut del Decret de l’Alcaldia número 159/2017.

Atès que la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió del dia 30 de gener de 2017, ha dictaminat
favorablement  el  text  de  modificació  de  l’Ordenança  municipal  de  circulació,  que  ha  redactat
l’esmentada Comissió d’Estudi.

Amb la finalitat de resoldre aquesta situació dins de la redacció del text, proposo:

Primer - Modificar l’Ordenança municipal de circulació, d’acord amb la següent descripció:

TÍTOL VUITÈ: DELS ESTACIONAMENTS TANCATS AMB BARRERA  I DE LA  ZONA BLAVA

CAPÍTOL PRIMER:  REGULACIÓ DEL SERVEI D’ESTACIONAMENTS CONTROLATS 

Article 39. (modificat per acord de Ple 3/3/2014, aprovació definitiva i acord de Ple 6/2/2017)

1. L'Ajuntament podrà regular dins del terme municipal zones d’estacionament controlats dels següents
tipus:

a) Estacionaments tancats mitjançant barrera amb pagament previ abans de la sortida en màquina
habilitada  a  l’efecte  o  sistema  similar.  La  distribució,  creació  o  modificació  d’aquest  tipus
d’estacionaments tancats mitjançant barrera es determina per decret de l’Alcaldia.

b) Estacionaments  controlats  mitjançant  màquines  expenedores  de  tiquets  (parquímetres),
mitjançant el sistema de gestió que acordi el Ple. La distribució, creació o modificació de les diferents
zones i carrers que comprenen la zona blava de Tortosa es determina per decret de l’Alcaldia.

2. Els horaris que regiran l’explotació de la zona blava serà de 9 a 14 i de 16 a 20 hores, de dilluns a
dissabte, en el període des de l'1 d’octubre fins al 31 de maig i de 9 a 14 h  i de 17 a 20:30 h de dilluns a
divendres i de 9 a 14 h els dissabtes, en el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre. Aquest
servei es prestarà totes les setmanes de l’any, llevat la setmana de festes de la Cinta i el dissabte anterior.
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L’Ajuntament podrà determinar altres horaris i períodes així com les dates en les quals no es prestarà
aquest servei. 

3.  Aquestes  zones  d’estacionament  controlats  no  les  poden  utilitzar  els  vehicles  amb  pes  màxim
autoritzat superior a 3.500 quilos, autobusos, motocicletes de dues rodes i ciclomotors de dues rodes.
En el cas concret de la zona blava, aquests vehicles no la poden utilitzar encara que hagin obtingut el
tiquet d’estacionament reglamentari. 

4. Les exempcions de complir les disposicions d’aquest títol es troben regulades en la corresponent
Ordenança fiscal municipal.

5. Ús dels estacionaments tancats i amb barrera.

5.1.  L’accés als  estacionaments  tancats  i  amb barrera  de propietat  municipal  es  realitzarà  amb la
recollida prèvia a l’entrada del tiquet que emetrà la màquina instal·lada allí a l’efecte.

5.2. L’estacionament d’un vehicle en aquests recintes no constitueix un contracte de dipòsit d’aquest ni
dels bens i/o objectes situats en el seu interior. En cap cas el personal encarregat de la vigilància de les
instal·lacions ja sigui estàtic o itinerant, es farà càrrec de les claus dels vehicles estacionats.

5.3.  L’Ajuntament de Tortosa o l’entitat  gestora  del  control  dels  estacionaments  no respondrà dels
accessoris o objectes sostrets o desapareguts de l’interior dels vehicles.

5.4.  Per  a  que  un  vehicle  pugui  sortir  de  l’estacionament,  s’haurà  d’abonar  prèviament  l’import
resultant d’aplicar la tarifa vigent en cada moment, validant el tiquet obtingut a l’entrada i es disposarà
de 5 minuts per efectuar la sortida una vegada efectuada la validació. Transcorregut aquest temps,
s’haurà d’abonar l’excés segons la tarifa vigent. 

5.5.  Tots  els  vehicles  hauran  d’estacionar-se  perfectament  tancats,  ocupant  una  sola  plaça  i  sense
obstaculitzar els passadissos de circulació i  atenent en qualsevol cas, les indicacions del personal de
control. Les infraccions per estacionament indegut es denunciaran de conformitat amb aquesta Ordenança
municipal de circulació.

5.6. La gestió i liquidació de les taxes així com les exempcions, es fixen en la corresponent Ordenança fiscal
municipal.

Article 42. (modificat per acord de Ple 7/5/2012, acord de Ple de 3/3/2014 i acord de Ple 6/2/2017).

d) (Apartat modificat per acord de Ple de 5/12/2011 i acord de Ple de 6/2/2017) Estacionar en zona de
control  horari  mitjançant  parquímetre,  vehicles  amb  pes  màxim  autoritzat  superior  a  3.500  quilos,
autobusos, motocicletes de dues rodes i ciclomotors de dues rodes encara que hagin obtingut el tiquet.

e) Col·locar el tiquet de manera no visible.

Segon -  Que el Ple de l’Ajuntament aprovi aquesta modificació.”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per  exposar  la  proposta  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  També  és  un  tema  que  ja  n’hem  parlat
precisament en Junta de Portaveus, encara que ja venia dictaminat i, per tant, és a efectes de poder
facilitar en el seu moment la implantació del pàrquing gratuït per als usuaris de l’Hospital Verge de la
Cinta.
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Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament és d’abstenció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres, després de l’explicació que hem rebut en la
Junta de Portaveus, entenem que l’alcalde s’ha compromès a que és un cas únic i especial que es farà
aquí a la plaça del Bimil·lenari i que no s’aprofitarà per crear aparcaments de pagament en la ciutat i,
per tant, ens abstindrem.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Sí, efectivament, és una modificació ad hoc,
específica per poder donar encaix a l’aparcament que construeix –i, per tant, a l’Ajuntament no li costa
res– el Departament de Territori i Sostenibilitat, que és el mateix que ha ficat el bus llançadora des de
l’entrada de Tortosa fins al Verge de la Cinta.

La idea és que els vehicles hauran d’accedir mitjançant una barrera agafant un tiquet, i aquest tiquet es
podrà validar automàticament a l’Hospital Verge de la Cinta. Per tant, tots aquells que hagin deixat el
cotxe allí  i  es desplacin per qualsevol  motiu,  ja sigui per visita a Consultes Externes, per visitar un
familiar o per la raó que sigui a l’Hospital Verge de la Cinta, automàticament se’ls validarà el tiquet i
l’aparcament serà gratuït, tal i com ens vam comprometre el Departament de Territori i Sostenibilitat i
l’Ajuntament de Tortosa. 

Si una persona aparca allí –que no és la finalitat de l’aparcament–, evidentment, ha de poder sortir i
haurà  de  pagar,  doncs,  el  tiquet  corresponent.  Però  la  idea  és  que  aquestes  118  places  siguin,
simplement, amb aquesta única finalitat i, malgrat el Reglament diu que s’establirà per decret per a
després sigui fàcil, ja els hi dic jo que no hi ha cap tipus d’intenció i que si l’hi hagués, que no el hi ha,
però si es produís el fet, que no es produirà, però si es produís, que, òbviament, no faríem res sense
passar pel Ple.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, en referència al que vostè m’acaba d’explicar i
tal i com li he plantejat a la Junta de Portaveus, evidentment, en aquestes condicions de que realment
hi  ha  el  compromís  del  Govern de que si  en algun moment  es  plantegés poder  implantar  un nou
aparcament d’aquest tipus en alguna zona nova o en alguna zona on ara hi ha lliure aparcament, el
Govern ho portaria a rebatre al Ple i, per tant, no seria per decret. En aquest sentit el nostre vot serà
favorable.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Efectivament, eh. Per a que no quedi cap dubte, en aquests
moments  no està ni  se’ns  passa pel  cap d’implementar-ho a un altre lloc.  Però  en l’hipotètic  cas,
evidentment, tornaria al Ple.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, en el nostre cas, des de Movem Tortosa
votarem abstenció i esperem que també, com vostè mateix diu, que no hi hagi cap altra intencionalitat
al darrera i, per tant, confiem en la seva paraula. Gràcies. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i
PSC-CP (3); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
MT-E (3), CUP-AE-PA (1) i PP (1).
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Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde:  Passem ara a les propostes dels grups municipals. Ara
anem a passar a la presentació de les diferents propostes dels grups municipals. Com que és la primera
vegada que utilitzarem aquest mecanisme de les pantalles i el seguiment del temps d’acord amb el que
estableix l’article 30 del Reglament orgànic municipal, igual com jo procuraré tenir comprensió, els hi
demano comprensió en la gestió d’aquest mecanisme.

Com saben, d’acord amb l’article 30 –ho recordem–, cada proposant de la moció té 5 minuts per fer
l’exposició de la moció; després el grups municipals que vulguin posicionar-se tindran 3 minuts per
posicionar-se; 2 minuts el grup proposant per fer la rèplica; i després 1 minut si hi ha un tercer torn
d’intervencions,  que el  Reglament diu  en caràcter  excepcional,  però jo  sempre que me’l  demanen,
doncs, ja els hi donaré sempre que s’obri debat.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

05 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR REFERENT A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ
DE SEGUIMENT DELS CONTRACTES MUNICIPALS EXTERNALITZATS.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular:

“  La confiança ciutadana envers les institucions esta relacionada directament amb la transparència (i
efectivitat)  en la  gestió pública.  La gestió indirecta d'un servei  municipal  no  eximeix  l’Administració
municipal  de  l’obligació,  d'assegurar  el  correcte  desenvolupament  dels  contractes  municipals,
mitjançant els adequats mecanismes de seguiment i  control.  És evident que per  part  de l’equip  de
Govern  hi  ha  mecanismes  i  mitjans  de  seguiment  i  control,  com  hi  ha  actuacions  concretes  de
supervisió. No obstant això, és convenient que la ciutadania i l’oposició municipal tinguem la més ampla
informació envers els seguiments i control realitzats.

Pot succeir que la formulació dels contractes sigui desconeguda pels grups de l’oposició, en el sentit i
mesura de que no han tingut l’oportunitat de participar des de l’inici. Aquesta participació permetria a
l'oposició  valorar  les  externalitzacions  que  es  porten  a  terme,  la  possibilitat  d'incorporar  clàusules
socials, les condicions de la contractació, els mecanismes de control i seguiment i, també, permetria
anticipar-se a les finalitzacions dels contractes intentant evitar incidències originades per una deficient
previsió.

En aquesta línia,  pareix  necessària  una eina que permeti  el  control  i  el  seguiment  dels  contractes
municipals des del seu inici fins a la seva finalització com, per exemple, una comissió integrada per tots
els grups municipals que pugui estudiar i conèixer els procediments de la contractació i ei seguiment de
la seva execució, permetent una correcta avaluació.

Proposició d'ACORDS:

Primer - Crear una comissió que permeti la participació, de tots els grups municipals des de l'inici de les
contractacions fins a la  seva finalització,  així  com garantir  un seguiment  de l’execució dels serveis
externalitzats.

Segon - Fer una valoració del seguiment realitzat a cada contracte municipal externalitzat que detalli: el
seguiment que es fa i l'informe del seguiment realitzat i, en el seu cas, els recursos destinats a n'aquest
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seguiment i als respectius informes.

Tercer - Que en les clàusules administratives dels contractes municipals externalitzades fixi un protocol
de  seguiment  del  compliment del servei, complimentat per part de l’empresa  contractada  i  a  càrrec
d’ella, per ajudar a l’Ajuntament en el seguiment dels contractes o de la prestació del servei.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau i  Sàlvia: Senyor alcalde, regidores,  regidors,  com vostè diu,  senyor alcalde, aquesta és una
moció que proposa la creació d’un comissió de seguiment dels contractes municipals externalitzats.

En aquest sentit, la confiança ciutadana envers les institucions públiques està directament relacionada
amb la transparència i també amb l’efectivitat de la gestió pública. La gestió indirecta, és a dir, no la
directa  que  és  la  que  l’Ajuntament,  directa  o  indirectament,  a  través  d’organismes  propis  porta
endavant, sinó que la cedeix mitjançant un contracte a una empresa privada, la gestió indirecta no
eximeix  a  l’Administració  municipal  d'assegurar  un  correcte  desenvolupament  del  servei  municipal
contractat i mitjançant també un control amb els adequats mecanismes de seguiment i control. 

No obstant, que l’Ajuntament de Tortosa és evident que en gran part tira endavant i té mecanismes i
mitjans de seguiment i control, no obstant, creiem que la ciutadania i l’oposició municipal hem de tenir
la més ampla informació relativa als seguiments i controls que realitza l’equip de Govern.

Pot succeir que la formulació dels contractes sigui desconeguda pels grups de l’oposició perquè no han
participat en la formació d’aquests contractes, per exemple, no han participat en la valoració de les
externalitzacions que es porten a terme; no han participat en la incorporació de clàusules socials,; no
han participat  en  la  fixació  de les  condicions de la  contractació;  no  han  participat  tampoc en  els
mecanismes de control i seguiment; i també permetria anticipar-se a les finalitzacions de contractes així
sobtades, noves, no?, intentant evitar incidències originades per una previsió, nosaltres fiquem aquí
‘deficient’ –de vegades no ho és, sinó que són altres temes, però una deficient previsió–.

En aquesta línia, pareix necessària una eina de control de seguiment dels contractes municipals, des de
l’inici d’aquests contractes fins a la seva finalització com, per exemple, pot ser, entre altres instruments,
el que nosaltres proposem és una comissió integrada per tots els grups municipals.

Per això –i ja acabem– plantegem tres propostes d’acord. Primera proposta: crear una comissió que
permeti  la  participació  de tots  els  grups  municipals  des  de l'inici  de  la  contractació fins  a la  seva
finalització,  així  com garantir  un seguiment de l’execució dels serveis externalitzats i,  per  tant,  dels
contractes signats per l’Ajuntament. 

Segon, fer una valoració del seguiment realitzat a cada contracte municipal externalitzat que detalli: el
seguiment que es fa i l'informe del seguiment realitzat i, en el seu cas, els recursos destinats a n'aquest
seguiment i als respectius informes.

I  la  tercera  proposta  d’acord  és  que  en  les  clàusules  administratives  dels  contractes  municipals
externalitzades es fixi un protocol  de  seguiment  del  compliment del servei, complimentat per part de
l’empresa contractada i  a la qual se li ha licitat l’obra o el servei públic, i a càrrec d’ella, per ajudar a
l’Ajuntament en el seguiment dels contractes i de la prestació de servei.  

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Veu? Li ha sobrat 1 minut 22
segons. 

Ara fem la ronda de portaveus que, com saben, és de 3 minuts per posicionar-se.
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Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Molt bona tarde a tots i a totes. 

Nosaltres votarem a favor perquè valorem positivament qualsevol proposta que es dediqui a fiscalitzar
les delegacions que es fan des dels ajuntaments amb empreses privades, que l’únic objectiu que tenen
és guanyar diners i augmentar els seus beneficis i que no pensen ni en la preocupació ciutadana ni
tampoc amb els interessos de la ciutadania.

Però tot i aquest vot a favor, ens permetrà que manifestéssim la nostra sorpresa quan vam veure la
proposta del Partit Popular que, segurament, si no són ells ho és Convergència i Unió, és el partit que té
més casos de corrupció a l’Estat espanyol, i que ara facin aquesta proposta, ens haguera agradat que
en tots aquells llocs que vostès governen i en aquelles autonomies que han governat durant tan de
temps  hagueren  aplicat  aquestes  mesures  perquè  segurament  el  nivell  d’endeutament  de  les
administracions, tan municipals com autonòmiques i de l’Estat espanyol, seria menor. En tot cas, la
valorem positivament, reiterem. 

I ja hi ha ajuntaments com Badalona o Sabadell que han denunciat que empreses que gestionaven
determinats serveis no complien clàusules i  que no es feia un seguiment d’aquestes clàusules que
estaven  signades  i,  per  tant,  que s’estaven  paguen,  ho  valorem positivament.  I  ens agradaria  que
s’aprovés per fiscalitzar aquestes empreses que, reiterem, només tenen un interès, que és el benefici
econòmic i en cap cas el de la ciutadania.

Això és el resultat també d’apostar per la subcontractació i  per la gestió indirecta i  no apostar per
realització directa dels serveis públics des dels ajuntaments.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, senyor Dalmau, vagi per endavant que, evidentment, li votarem que sí a aquesta moció perquè
entenem que  es tracta d’una acció encaminada a garantir la transparència i el bon govern.

Entenem que la transparència és un valor, al temps que és una prova del bon govern i de la integritat
dels governants. La transparència és una eina clau per a la creació de valor públic i confiança,  molt
especialment en tot allò que fa referència a l'àmbit públic.

L'Ajuntament és un ens ètic, transparent, obert i accessible, i la informació ha d’estar estructurada, ac-
tualitzada, clara, fàcil i objectiva. L'Ajuntament ha de ser i és una bona Administració i ho ha de demos-
trar amb accions com la que vostè proposa.

Ja ho hem defensat en nombroses ocasions. En el darrer Ple, al mes de desembre, vam presentar una
moció, vostè ho recordarà, en què demanàvem la creació d’una comissió informativa de transparència,
ètica i bon govern, així com en mesos anteriors on també demanàvem una comissió de seguiment dels
acords o les propostes acordades en el Ple per a que el Govern les compleixi.

Entenem que no es tracta només de complir amb la llei sinó que, a més a més, s’ha de fer de manera
entenedora i amb vocació pedagògica, de manera que la informació que sigui fàcil i fàcil d’interpretar.
Accions com la que proposen entenem que suposen una obertura al consens i a la participació, així com
una aposta per la transparència i el bon govern. I, com he dit, la nostra posició serà favorable. Moltes
gràcies

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa
també donarem suport  a aquesta  moció  que va  en la  línia,  com diu  el  mateix  portaveu del  Partit
Popular, d’aprofundir en la transparència i en l’efectivitat en la millora de la gestió pública i, per tant, del
nostre Ajuntament.
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En aquest sentit, és una proposta que el que vol és que es creï una comissió específica en el sí del
nostre Ajuntament, on tinguem cabuda tots els grups de l’oposició per poder, precisament, participar,
analitzar i fer un seguiment més correcte de tots aquells serveis que estan externalitzats des del nostre
Ajuntament a empreses privades i que, evidentment, des d’aquí també s’han de controlar, s’han de
fiscalitzar i s’ha de veure quina és la tasca que fa.

Més enllà d’aquesta comissió, també es demana en la moció del Partit Popular que hi hagi un informe
en cada un d’aquests serveis o que hi hagi una fixació d’un protocol per fer el seguiment d’aquests
contractes amb empreses privades que donen serveis al nostre Ajuntament.

Ens ha sorprès també, com al representant de la CUP, que aquesta proposta vingui del Partit Popular,
perquè ja sabem el què està passant a nivell  del Partit Popular, a nivell  de molts ajuntaments i de
l’Estat.  Avui  mateix  crec que un expresident  del  Govern balear,  el  senyor  Matas,  crec que ha sigut
comdemnat per corrupció.

Però  més enllà  d’això,  el  nostre  grup municipal  tenim molt  clar  que estem a Tortosa,  que és una
proposta que s’està votant en aquests moments al nostre Ajuntament i, independentment del partit
polític  que vingui,  com és positiva  i  com pensem que va  en la  línia  de  millorar  la  transparència  i
l’efectivitat de la gestió pública d’aquesta institució, nosaltres, evidentment, votarem a favor perquè,
com els hi deia, pensem que és positiva. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes regidores i regidors,
bona tarda.

Dels contractes municipals adjudicats se’n fa un seguiment pels serveis tècnics municipals, és evident
que ha de ser així, i també pels polítics que tenen responsabilitat en aquestes àrees, i crec que també
s’ha de fer per part dels grups que estan a l’oposició.

I és evident que els polítics hem de tenir plena confiança amb els tècnics de la casa –al menys, així
hauria  de  ser–  i  si  algun  polític  té  dubtes  i  no  estan  segurs  de  la  feina  dels  professionals  de
l’Ajuntament, existeix la possibilitat de denunciar-ho allí on pertoqui. 

És  per  això  i  perquè  pensem  que  cal  despolititzar  aquestes  qüestiones,  que  la  posició  del  grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al respecte és contrari a la moció.

Intervenció del Sr. Ferré
Seguidament pren la paraula el Sr. Ferré: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, li avanço que el
nostre vot serà contrari a la moció.

Tots els serveis externalitzats són objecte de procediment de contractació mitjançat concurs públic, per
tant, amb absoluta transparència, tant en informació per als licitadors com per a la ciutadania i els
diferents partits polítics i, com saben, amb la possibilitat d’assistència, per exemple, dels licitadors en
les diferents meses de contractació, amb publicitat de les bases de contracció als butlletins i diaris
oficials públics corresponents i al Perfil del Contractant de la web de l’Ajuntament, d’accés lliure per a
tothom. Web on també val dir que poden trobar, per exemple, informació dels imports globals de les
factures dels diferents proveïdors de béns i serveis de l’Ajuntament de Tortosa dels diferents exercicis
pressupostaris  tancats.  I  també  podem  trobar  els  diferents  acords  de  Junta  de  Govern  que  fan
referència, entre altres assumptes, als contractes municipals en qüestió.

A més, com ja saben, en les diferents comissions informatives de les cinc àrees de l’Ajuntament, on
estan presents els representants de tots els partits polítics, se’ls facilita total informació dels esmentats
contractes i estat del procediment de licitació i seguiment, i on vostès, a més, també poden sol·licitar
tota la informació que considerin oportuna.

També, quan aquests contractes són d’especial rellevància –com ara el contracte del transport públic
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recentment licitat o en el que en l’actualitat s’està treballant com és el de la neteja viària i recollida de
la brossa– s’informa directament a les diferents associacions de veïns de la ciutat a través dels regidors
de barris, figura que va crear aquest Govern, i del servei tècnic municipal corresponent.

També, com se’ls ha dit abans anteriorment, el seguiment del compliment dels diferents contractes el
realitza de forma exhaustiva els serveis tècnics, jurídics i econòmics de la casa, i del qual també és
objecte  d’informació  a  les  diferents  comissions  informatives  que,  com  he  repetit  abans,  on  estan
representats tots els partits polítics i que també poden demanar tota la informació del seguiment dels
esmentats contractes que considerin del seu interès.

Per  acabar,  cal  recordar  que  aquest  Ajuntament  ha obtingut  certificació  per  part  de  la  Universitat
Autònoma de Barcelona de la màxima transparència i qualitat de la informació. Però de totes formes, i
com  no  pot  ser  d’una  altra  manera,  continuarem  treballant  per  seguir  millorant  en  l’accés  a  la
informació d’interès per als ciutadans i ciutadanes de la ciutat.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Ferré.

Ara, a continuació té el proposant.... Abans jo crec que m’he equivocat, he dit que tindrien 2 minuts, el
proposant té 3 minuts.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo simplement agrair al
senyor Roig, en representació del PSC, el seu vot positiu. Agrair també al senyor Rodríguez, en nom de la
CUP, i al senyor Jordan, en nom de Movem Tortosa, el seu vot positiu. Aclarir-los que de sorpresa cap, en
absolut. El grup municipal que representa el Partit Popular, anem a veure, no té per què seguir d’una
forma recta,  estricta,  les directrius del  seu partit,  tot  i  que hi  ha que tenir  en compte que jo estic
convençut de que al Partit Popular tots no som corruptes. Anem a veure si d’una vegada definim, hi ha
corrupció, com a altres partits. Llavors, el que hi ha que fer i el que aquest grup municipal vol fer i estic
convençut que el Partit Popular vol fer i està fent, és, simplement, investigar i a aquelles persones que
han  entrat  i  han  caigut  en  la  corrupció,  bé,  aplicar  el  judici  que  correspongui  i  la  sanció  que
correspongui. I, evidentment, llevar-los immediatament del Partit Popular, com dels altres partits que
sigui.

Jo no li veig cap d’això. Nosaltres, el grup municipal –com estic convençut que el Partit Popular també–
advoquem, com en aquesta moció diem, per la transparència en la gestió pública i per l’efectivitat en la
gestió pública. I no perquè hi hagin corruptes, que té que veure en què el grup municipal advoqui per
aquest d’això. Bé, vostès tenen aquesta dèria, doncs bé, és el seu problema, no el meu.

En quant al senyor Monclús, representant d’Esquerra, i al senyor Ferré, representant de Convergència,
també gràcies, també gràcies. Jo sempre dono gràcies a les persones que no voten a favor de la moció
que jo presento per una raó molt clara: perquè la crítica és el fonament d’una democràcia i hi ha que
ser crítics en la forma i en el fons. I hi ha que ser crítics per aconseguir que aquesta democràcia tiri
endavant. Jo per això els hi dono les gràcies pel vot negatiu. Vostès tenen la seva opinió i  tal,  no?
Sempre i quan la crítica –és el fonament de la democràcia– sempre que sigui correcta en el fons i en la
forma, és a dir, que no sigui una mena de teatre politiquero o una espècie de malabarisme pueril, no?,
de dir, bé, no podem dir-t’ho, però bé...no i tal. Bé, que no sigui això. Però jo la crítica l’accepto i els hi
dono les gràcies pel que han dit. Bé, és la seva opinió, és el seu pensament i és molt de respectar com
jo els respecto.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau i gràcies a tots els portaveus
per, al menys en aquesta primera moció, cenyir-se al temps establert.

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

06 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR REFERENT A OBRIR UNA LÍNIA D’ATENCIÓ
CIUTADANA AL  WHATSAPP.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular:

“ Actualment la pagina web de  l’Ajuntament ofereix un ampli ventall de possibilitats de comunicació de
la ciutadania amb ell: així, via seu electrònica  poden  presentar-se queixes i suggeriments; tanmateix,
per mitja del Servei d’Atenció Ciutadana, els ciutadans poden contactar amb  l’Ajuntament via postal,
telefònica, per correu electrònic o per atenció presencial. Inclús, es pot escriure a l’alcalde, o utilitzar el
canal Twitter oficial de l’Ajuntament o el canal del Facebook.

Això no  obstant,  les  noves tecnologies ofereixen  innovacions  molt pràctiques en la comunicació entre
persones i institucions. Així, per exemple, el WhatsApp pot ser (de fet, ho és en alguns municipis) una de
les eines més emprades pels ciutadans i de les més àgils per posar-se en contacte amb l’Administració
en general i, en particular, amb la municipal.

Així es planteja la possibilitat  d'obrir  una línia d’atenció ciutadana via  WhatsApp per a les incidències
produïdes a la via pública, vehiculada  a través de l’APP corporativa al  telèfon mòbil. Així es confereix
major  agilitat  a les comunicacions entre veïns i  l’Ajuntament  i major rapidesa  en la resolució de la
incidència en la mesura en que són els ciutadans els primers que detecten les possibles incidències o
problemes que puguin sorgir a la via púbica i alertar ràpidament a l’Ajuntament per  a  que en tingui
constància immediata. Fins i tot, els ciutadans poden remetre una foto de la incidència, indicant, a més,
la ubicació d'aquesta. Un cop rebut el WhatsApp amb la informació corresponent, aquesta es derivaria
cap al servei municipal corresponent per a la resolució corresponent.

Primer - Obrir una línia d’atenció ciutadana per a les incidències a la via publica, a través de WhatsApp
amb  l’APP  corporativa,  gestionada  per  la  regidoria  corresponent  que  derivaria  la  incidència  i  la
informació complementària a cadascuna de les regidories competents.

Segon -  Establir que la recepció  del  WhatsApp estigui oberta  les  vint-i-quatre hores del dia i fixar un
horari de resposta als ciutadans que coincideixi amb l’horari de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau  i  Sàlvia:  Senyor  alcalde,  senyores  regidores,  senyors  regidors,  bé,  aquesta  moció  és  molt
senzilla i no té cap misteri ni cap problema, no?

Actualment, la pàgina web de l’Ajuntament ja ofereix, com aquí dic a la moció, un ampli  ventall  de
possibilitats de comunicació entre la ciutadania cap a l’Ajuntament.

Si vostès miren –qualsevol ciutadà ho pot veure– en seu electrònic, en la web de l’Ajuntament està un
apartat  de queixes i  suggeriments,  un apartat  de servei  d’atenció a la  ciutadania amb una adreça
postal, un telèfon, un correu electrònic, una possibilitat d’atenció presencial al ciutadà; i hi han també
espais de participació ciutadana, inclús el poder escriure a l’alcalde els suggeriments o el pensament
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que es vulgui, un Twitter oficial de l’Ajuntament i un Facebook oficial de l’Ajuntament.

Per a nosaltres les noves tecnologies –que vostès saben que constantment estan evolucionant i estant
morint  unes i  apareixent  i  naixent  altres,  no? – en general,  en conjunt  ofereixen innovacions molt
pràctiques en la comunicació entre persones i les institucions. Així, per exemple, –i és la proposta que
nosaltres fem– el  WhatsApp  pot  ser  i,  de fet,  ho  és ja  en alguns municipis,  una de les eines més
emprades pels ciutadans i de les més àgils per posar-se en contacte amb l’Administració en general i,
en particular, amb l’Administració municipal del nostre Ajuntament.

Així  es  planteja  la  possibilitat  o  plantegem  la  possibilitat  d'obrir  una  línia  d’atenció  ciutadana  via
WhatsApp per a les incidències produïdes a la via pública i vehiculada  a través de l’APP corporativa a
un telèfon mòbil. 

Així es confereix major  agilitat  a les comunicacions entre veïns i  l’Ajuntament i no sols major agilitat,
sinó  que  el  que  comporta  aquesta  major  agilitat,  que  és  major  rapidesa  en  la  resolució  de  les
incidències comunicades via el Whatsapp en la mesura en què –i això ho hem de tenir  sempre en
compte– són els ciutadans els primers que detecten les possibles incidències o problemes que puguin
sorgir a la via púbica i alertar ràpidament a l’Ajuntament per a que en tingui constància immediata. Fins
i tot, els ciutadans poden remetre una foto de la incidència, del problema que s’ha plantejat i, a més,
poden,  entre  altres possibilitats  que ofereix  el  Whatsapp,  indicar  o senyalitzar  la  ubicació  correcta,
concreta de la incidència produïda a la via pública, o potser un accident de cotxe o qualsevol cosa.

Un cop rebut el WhatsApp amb la informació corresponent, aquesta es derivaria cap al servei municipal
corresponent per a la resolució que procedeixi. 

Per tant, nosaltres plantegem dos acords, dos propostes d’acord. El primer, obrir una  línia  d’atenció
ciutadana per  a que  les incidències a  la  via  publica puguin comunicar-se a través de WhatsApp amb
l’APP corporativa,  gestionada  per  una  regidoria,  o  per  qui  l’equip  de  Govern  consideri  oportú,  que
derivaria la incidència i la informació complementària a cadascuna de les regidories competents.

El segon, establir que la recepció del  WhatsApp estigui oberta les vint-i-quatre hores del dia i fixar un
horari de resposta als ciutadans que coincideixi amb l’horari de l’Oficina d’Atenció als Ciutadans.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Anem ara a passar al torn de
posicionament dels diferents grups.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  Nosaltres,  com a CUP Alternativa  Ecologista,  veiem
aspectes positius de la utilització del WhatsApp, com podria ser la rapidesa i l’efectivitat per traslladar
determinades qüestions, però per altra banda també tenim alguns dubtes. Igual que els altres canals de
comunicació que té l’Ajuntament com el Twitter, el Facebook o fins i tot la pàgina web, creiem que ja hi
ha un ampli ventall que, aleshores, permeten que hi hagi un seguiment i que hi ha una constància, en
canvi,  el  WhatsApp ens quedaria  més el  dubte  de com quedaria  constància  d’aquesta  eina,  de la
utilització. 

Però sobretot,  nosaltres –i,  a més,  l’alcalde alguna vegada ja ho ha comentat– considerem que la
plantilla que actualment té l’Ajuntament és curta, que en molts casos ja no arriba a cobrir determinades
qüestions o veiem, per exemple, com el Servei d’Atenció a la Ciutadania, doncs, manca de personal.
Creiem que a aquesta moció li faltaria un tercer punt que seria el d’ampliar els recursos humans per
poder, realment, més enllà de dir que s’aprova la mesura, que hi hagueren darrera la possibilitat de que
fora útil per a la ciutadania i per això nosaltres ens abstindrem.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, senyor Dalmau, vagi per endavant que la nostra posició serà de vot afirmatiu a la seva moció
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perquè entenem que es tracta d’una acció encaminada a resoldre les incidències a la via pública de
manera més àgil i ràpida.

A la via pública moltes vegades es produeixen incidents per causa d’algun accident, causes sobrevingu-
des o, malauradament, degudes a la manca de manteniment de la mateixa via, que cal solucionar de
manera urgent. 

Pel que fa a aquest últim punt, hem pogut observar com s’incrementa el nombre d’incidències a causa
d’elements de l’espai públic que pateixen un greu deteriorament i que no es retiren i no es reparen amb
la celeritat que requeriria. Per això nosaltres vam demanar en un passat Ple la creació d’una brigada
d’intervenció ràpida que actuï en menys de 24 hores per fer front a algunes d’aquestes incidències i, per
tant, entenem que aquí aniria relacionat.

A més, al nostre programa electoral, la proposta 747 preveu posar em marxa una APP per comunicar les
incidències a la via pública de manera immediata i amb garantia de resposta en temps determinat, per
tant, en la línia que vostè mateix ha plantejat.

Per això creiem que mesures com aquestes que vostè planteja són bones perquè ajuden a pal·liar, entre
altres situacions, el mal estat de la via pública i la seva manca de manteniment. Esperem, esperem, de-
sitgem que tingui més sort que nosaltres i que sigui aprovada favorablement pel Govern.

I per tot l’exposat, senyor Dalmau, el vot és afirmatiu. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta és una proposta
que també ens arriba de la mà del Partit Popular que va en la línia de millorar l’atenció ciutadana a
través del WhatsApp i, per tant, per part  del nostre Ajuntament en un intent d’estar més prop, no?, de la
ciutadania, en aquest cas dels tortosins i tortosines.

Des de Movem Tortosa som conscients de que estem immersos en un canvi històric a nivell de revolució
en relació a les noves tecnologies, és a dir, si comparem el que estem vivint ara amb fa 10 anys o amb
fa 5 anys hi ha una evolució espectacular i, per tant, entenem que aquesta proposta que se’ns fa arribar
avui va en la línia, no?, de continuar adequant el que és el nostre Ajuntament a aquesta realitat, no?, de
les noves tecnologies.

Avui dia el nostre Ajuntament té perfil de Facebook, té perfil de Twitter, té també a través de la pàgina
web un espai on els ciutadans es poden adreçar, més enllà, evidentment, de les instàncies que també
presencialment ho poden fer. I en aquest sentit, pensem que és positiu que també hi hagi un element
més, una innovació més en relació al que la ciutadania cada vegada està utilitzant més, com és aquest
servei.

Hem estat mirant diferents ajuntaments del nostre país, de Catalunya, si estan tirant endavant aquesta
mesura i hem vist que sí, que molts ajuntaments ja estan tirant endavant una mesura similar a la que
es proposa aquí.

També som conscients  que molts  ajuntaments  de les  Terres  de l’Ebre,  també de Catalunya,  estan
utilitzant noves aplicacions informàtiques pròpiament per  part  dels ajuntaments per  facilitar  més la
relació amb els ciutadans i ciutadanes i, per tant, com va en aquesta línia d’adaptar aquesta institució a
les noves tecnologies, des de Movem Tortosa votarem favorablement.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, l’Ajuntament de Tortosa disposa de canals telemàtics –
s’ha comentat abans– on la ciutadania pot comunicar incidències a l’Ajuntament.

Obrir un grup de WhatsApp entre l’Ajuntament i els 33.700 i pico habitants de la ciutat i la gent que a
més vulgui comunicar  algo, que en podria ser més, ens sembla molt difícil de gestionar –ho ha dit el
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senyor Rodríguez fa un moment– i poder donar resposta a aquestes incidències.

S’hauria de disposar, com a mínim, d’una o dos persones, empleats a dedicació a “tutti pleni” i, a més,
per transmetre aquesta informació a través d’aquests grups creiem que és necessari saber les dades
de qui ho fa, i per WhatsApp això no quedaria registrat entre tanta gent.

Una altra cosa és obrir un grup entre col·lectius concrets que puguin tenir necessitat d’una proximitat i
una rapidesa d’intervenció en, per exemple, la policia municipal. Això seria, com diem aquí, figues d’un
altre paner, però no és, entenc jo que no és el sentit de la moció.

I també penso que ens hauríem de preguntar per què WhatsApp i no Telegram o una altra aplicació. 

És per aquests motius que el posicionament del nostre grup és desfavorable a la moció que vostès
presenten avui.

Intervenció del Sr. Lehmann
Seguidament pren la  paraula el Sr.  Lehmann: Gràcies alcalde. Senyor Dalmau, gràcies per  aquesta
proposta. Realment creiem que....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Esperi,  esperi  senyor  Lehmann,  que  tenim un  problema,
diguéssim, tecnològic. Ara. Quan vulgui.

Intervenció del Sr. Lehmann
A continuació reprèn el torn de paraula el Sr. Lehmann: Com deia, gràcies perquè realment creiem que
té un to molt positiu i constructiu. 

Ja  ho dit  vostè,  ja  ha enumerat  tota  la  sèrie  de tecnologies,  de  noves tecnologies  que s’han anat
aplicant durant els últims anys i que han permès aquests interlocució doble, no només del ciutadà cap a
l’Ajuntament sinó al revés també: de l’Ajuntament cap a la ciutadania.

No  obstant,  ara  jo  li  explicaré  per  què  votarem  en  contra  també  d’aquesta  proposta  d’aplicar  un
WhatsApp, un servei de missatgeria instantània que podria ser WhatsApp, per exemple, o algun altre,
no?

Vostè mateix ha dit que les noves tecnologies han de ser pràctiques, les hem de saber gestionar i hem
de saber concretar si ens donen un plus o si, en canvi, dupliquen serveis que nosaltres actualment
creiem que ja estem oferint,  i  els  estem oferint d’una manera correcta.  Aquesta seria una primera
causa.

Una altra seria que no creiem que un servei de missatge instantània sigui l’adequat per al servei o per a
l’ús que vostè proposa. És un servei que pot tenir multitud d’ordres, de missatges i que potser no seria
el més adequat per a la seva gestió.

Sí, en canvi, creiem que –i, de fet, ho proposarem i ho presentarem en els propers mesos– per a grups
concrets –policia, que van iniciar en el seu moment la campanya ‘Comerç segur’– l’ampliarem amb una
proposta d’un grup tancat,  amb usuaris registrats i  que puguin comunicar fets molt concrets i  molt
detallats, amb noms i cognoms, per tal de que també la fiabilitat d’aquests missatges sigui l’adequada.

Per tot això, agraeixo la proposta, però creiem que no és l’adequada.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, agrair als grups que
han votat a favor, als que s’han abstingut també i, com he dit abans, agrair als que no.

-  Pàg. 18 / 73 -           JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

Jo,  simplement,  dos puntualitzacions:  al  senyor  Monclús  i  al  senyor  Lehmann.  Jo  sóc una persona
convençuda de la importància que té la participació ciutadana en la gestió d’un ajuntament. Convençut.
I convençut de que hem d’obrir l’Ajuntament el màxim possible –dintre, lògicament, d’uns paràmetres–
a la participació ciutadana, no? 

Vostè, senyor Monclús, diu ‘Home –diu–, és que aquí es poden 33.000 ciutadans de Tortosa, imagini’s,
no podrem gestionar-la, no tenim....’. Bé, que no poguéssim gestionar no vol dir que obri o devem obrir
una finestra per on entren les veus, els suggeriments, les crítiques de 33.000 persones, que no seran
totes aquestes les que utilitzaran el WhatsApp, no et vindran allí 33.000 missatges, no? 

Però considero que un Ajuntament que fa poc ha aplicat un Reglament en què intenta obrir l’Ajuntament
a  la  ciutadania,  doncs,  té  que  utilitzar,  com  deia  el  senyor  Lehmann,  les  noves  tecnologies  per
aconseguir una total i absoluta participació de la ciutadania en les tasques de l’Ajuntament, de donar-li
l’eina al ciutadà, d’estar aquí encara que no estigui i tal.

D’acord, em pareix molt bé el plantejament del senyor Lehmann que diu ‘Bé, com no podem fer..., obrir
això –cosa que jo no estic d’acord, crec que es tindria que obrir–, ho obrirem, començarem a obrir-ho, el
WhatsApp,  per  a determinats  grups,  determinats  col·lectius’.  Bé,  mentre  anéssim caminant  i  obrint
finestretes per obrir la gran finestra a la participació de tota la ciutadania de Tortosa jo ja estic content,
ja estic feliç, per tant, gràcies a tots.

*-*-*

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 PP (1), MT-E (3) i PSC-CP
(3); dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i
ERC-AM (4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AE-
PA.

07 – PROPOSA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER IMPULSAR UN PLA DE XOC DE MILLORA EN
EL CENTRE - NUCLI ANTIC.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa:

“ El Centre i Nucli Antic de Tortosa és un extens barri de la ciutat visitat per milers de persones atès que
presta molts de serveis tant públics com privats. A més, és una zona amb una densitat de població
important, tot i que en els darrers anys s'ha produït una pèrdua significativa de població.

Així, aquest és el barri que rep una quantitat més elevada de turistes atès que és la  zona de Tortosa
més monumental, on es troba situat el màxim llegat històric – patrimonial de la ciutat.

En les darreres dècades s'hi han fet moltes actuacions atès que és el centre de la ciutat  i  cal una
continuada inversió i renovació. Actualment, per exemple, s'hi està construint l’edifici de les Delegacions
de la Generalitat  i  es preveu, en poc temps, que també s'iniciïn les obres del nou Palau de Justícia al
carrer de la Mercè, entre d'altres obres singulars.

Tanmateix, molts ciutadans i ciutadanes reclamen una millora de la imatge del Centre - Nucli Antic  amb
un manteniment més adequat, realitzat dia a dia, que reverteixi en una millora important de l’espai
públic en benefici del veïnat així com de tots els visitants.

És per això que el grup municipal de Movem Tortosa proposa la realització d'un pla de xoc de millora del
Centre - Nucli Antic per al 2017 amb una sèrie de propostes concretes, moltes de les quals ens han fet
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arribar la ciutadania, les quals serien molt positives per a donar un impuls a la zona més cèntrica de la
ciutat.

El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents acords:

1 - Impulsar un pla de xoc de millora del Centre - Nucli Antic que inclogui propostes com:

-  Millora de la via pública arranjant voreres en mal estat en carrers com Cervantes,  plaça de la Cinta,
Sant Blai o Ciutat, entre molts d'altres.

- Instal·lació d'un parc infantil al centre de la ciutat atès que a hores d'ara no n'hi ha cap.

- Instal·lació de papereres –que incloguin cendrers– en tots aquells carrers i places on encara no n'hi ha
o són pràcticament inexistents.

-  Revisar  i  millorar  la  il·luminació  en  molts  dels  carrers  del  Centre  -  Nucli  Antic  on  encara  hi  ha
deficiències com el carrer Mercaders o la plaça Emili Sanz, entre molts d'altres. 

- Potenciar i coordinar millor el servei de la policia de barri entre la mateixa institució i la ciutadania.

- Eliminar la zona blava dels carrers propers de Renfe atès que es va ampliar com una compensació a
l’empresa que havia de construir un aparcament a la plaça de Mossèn Sol que mai s'ha realitzat.

2 - Comunicar aquest acord a les diferents associacions de veïns i  veïnes del centre i barris històrics,
així com als comerciants de l’esmentada zona. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Movem Tortosa,
senyor Jordi Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, aquesta moció que presentem des
del nostre grup municipal Movem Tortosa és una moció que va en la línia d’impulsar un pla de xoc de
millora en el barri del Centre i del Nucli Antic per la se va extensió.

Un barri que de tots és conegut que és molt important a la nostra ciutat perquè, evidentment, és el
centre històric, és el centre on més monuments hi ha, també és on més serveis tenim i, per tant, és un
centre que visiten milers de persones cada dia, a part de qui hi viuen.

En aquest  sentit, i a la moció en el seu preàmbul, deixem ben clar que en les darreres dècades –i
parlem en  plural–  s’han  fet  diverses  actuacions  a  través  de  la  Llei  de  barris,  a  través  del  mateix
Ajuntament, de diferents administracions, inclús en posàvem dos: com la construcció de l’edifici de les
delegacions  de  la  Generalitat  o  el  nou  Palau  de  Justícia,  que  precisament  s’ha  anunciat  aquesta
setmana passada i, per tant, som totalment conscients de que s’estan fent inversions per part de les
diferents administracions.

Però més enllà d’això, des de Movem Tortosa el que hem rebut per part de molts tortosins i tortosines
és la necessitat de fer tota una sèrie de millores de manteniment, de qüestions més puntuals, més
quotidianes,  del  dia  a  dia.  I  per  això,  amb aquesta  simplicitat  volem presentar  aquesta  moció  on
reclamem i concretem algunes millores que pensem que s’haurien de fer en aquest barri.

Llavors, el que proposem és la millora de la via pública en alguns carrers i places d’aquest barri. Posem
com a exemple el carrer Cervantes, que jo crec que hi ha un acord generalitzat de que és un carrer que
pel que fa al manteniment de les voreres és un autèntic desastre des de fa molt de temps i pensem que
s’hauria de posar solució en aquest tema. També parlem d’altres carrers que s’han rehabilitat durant
aquests últims anys, com per exemple el carrer Ciutat, la plaça de la Cinta o el carrer del Vall al davant
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del Portal del Romeu, on, tot i que s’han rehabilitat i s’han posat al dia, hi ha moltes mancances, les
llambordes es mouen i, per tant, que caldria una revisió en alguns d’aquests carrers. O altres que ara en
aquest cas ja no citarem.

També en aquest pla de xoc el que reclamem és una cosa que ens ha fet arribar moltíssima gent, que
és la instal·lació d’un parc infantil en tota aquesta zona del centre de la ciutat. Un parc infantil perquè és
una de les necessitats que ens ha fet arribar molta gent perquè els xiquets i xiquetes d’aquesta zona del
centre la ciutat no tenen un parc infantil,  han d’anar al parc municipal –que ja seria a la zona del
Temple– i, per tant, ampliar aquest parc infantil al centre de la ciutat pensem que seria positiu, sobretot
després de que es tragués el que hi havia a la plaça de Paiolet i, per tant, fem aquesta proposta també
molt concreta.

Reclamem també la instal·lació de papereres. Ja n’hem parlat en el passat que per a que tinguéssim
una ciutat neta, més enllà de canviar la gestió en quant a la brossa, el que necessitem és que els
ciutadans i ciutadanes siguin cívics, i el que també necessitem és que hi hagin papereres per a que ho
puguin ser. I molts dels carrers i places del centre de la ciutat no tenen papereres.

Un altre element que ens ha fet arribar molta gent és la  revisió de la  il·luminació.  Molts d’aquests
carrers del centre de la ciutat tenen mancances a nivell d’il·luminació i també creiem que s’hauria de
revisar i millorar la il·luminació en aquest aspecte.

I finalment, i ja vaig acabant, dos altres elements que ens ha fet arribat també molta gent és potenciar i
millorar i servei de Policia de Barri  i, per tant, valorem positivament aquest servei però la gent ens
reclama que hi hagi una millor coordinació, un millor coneixement per part de la ciutadania.

I  finalment,  eliminar  la  zona  blava  dels  carrer  propers  a  Renfe  que,  com tots  sabem,  va  ser  una
ampliació que va fer el Govern municipal i que pensem que a hores d’ara ja no tindria sentit que es
mantingués.

Per tant, fem aquesta proposta, insisteixo, amb qüestions molt concretes, en la línia de ser una proposta
en positiu per millorar el centre de la ciutat i el nucli antic, atenent la reclamació de molts tortosins i
tortosines que ens han fet arribar les seves peticions amb el simple objectiu d’intentar millorar la nostra
ciutat i aquest barri tan important. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau:  Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
senyor Jordan, no em prengui a mal el que vinc a dir ara en aquest moment, eh; i ho dic amb tota
l’honradesa i amb tota la bona voluntat. 

A mi em pareix una moció molt senzilla. Molt senzilla. Inclús em pareix una moció que va dirigida a
quedar bé amb una determinada associació de veïns o amb algunes determinades associacions de
veïns,  tot  i  que els  temes són molt  importants.  Els  temes són importants  per  a  la  ciutadania.  Per
exemple,  vostè parla d’arranjar  voreres,  jo  afegiria  també d’arranjar  els  ferms.  Vostè  parla de parc
infantil al centre de la ciutat; permeti’m que li doni una idea –que ve en una altra moció– que és la
plaça dels sindicats, és a dir, la plaça que està emmarcada pel carrer Enric d’Ossó, carrer Ciutadella,
carrer Joan Arbó i carrer Mossèn Manyà, podria ser una magnífica plaça infantil o una plaça enjardinada
perquè al costat mateix tenim un pàrquing magnífic i més enllà, a la plaça que diem del circ perquè
sempre es fiquen allí els circs, ara l’Ajuntament muntarà un d’això. Però aquesta plaça jo li suggereixo
que sigui una plaça, un parc infantil o una plaça enjardinada perquè els veïns estic segur que dirien que
sí i no perdrien places d’aparcament perquè tenen un munt de places i tindran 118 places més dintre
de poc, no?

Papereres i cendres. Bé, doncs també em pareix molt bé. La il·luminació estic d’acord en què hi ha
zones que no hi ha il·luminació. I també la zona blava, des de luego, jo estic d’acord, eh. La zona blava
es va donar en un moment donat per uns motius, però escolti, no està d’això.
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I després, aquí hi ha per a mi un oblit molt important, no?, que és la neteja. No fan referència a la
necessària neteja.  Jo passejo per  aquell  barri  i  està brut,  està brut.  Està brut i  ho dic sense ànim
d’ofendre ni atacar ningú. I, per tant, aquí vostè s’ho ha deixat. Caldria incloure l’aspecte de la neteja,
no?

També tinc que dir, en honor i en benefici de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Tortosa, que gran
part d’aquestes coses es van fent,  es van intentant solucionar i  es van solucionant aquí i  allà, van
poquet a poquet fent el que poden com, jo sempre he dit, una ciutat com Tortosa té molts de fronts en
aquest tema dels ferms, de les voreres, no?, de papereres, d’il·luminació, té molts fronts. Bé doncs, es
fa el que es pot amb bona voluntat. 

Però  bé,  aquest  és  el  meu plantejament.  Jo  li  votaré  a  favor  perquè és  una moció  essencialment
ciutadana.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Dalmau. Té la paraula el senyor Roig.
Perdó, perdó. Moltes gràcies senyor Dalmau. Té la paraula el senyor Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Hem aprovat els pressupostos a nivell de Catalunya i sembla
ja ser que es vulgui prescindir de la CUP. Faig broma, eh. Faig broma.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Entre altres coses, senyor Rodríguez, perquè que jo sàpiga,
no s’han votat encara aquests pressupostos. Tot arribarà. 

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, però ja sap de què parlem.

Només un aclariment. Entenc que la moció, quan parla del centre de la ciutat, no sé, les referències que
s’han fet a la zona del Temple... Però bé, en tot cas nosaltres en cenyirem al centre de la ciutat.

I  sí, és una moció senzilla però entenem que la voluntat amb que la presenta el grup municipal de
Movem Tortosa és que, ja que és tan poc receptiu l’equip de Govern amb les propostes que es fan,
doncs, hem d’anar reduint-les a la mínima essència per intentar que les aprofitin i entenem que per això
va la demanda. 

És una moció que pensem que és en positiu, que no és ideològica, és assenyada, de sentit comú.
Planteja qüestions que s’haurien de millorar a nivell de ciutat i, a més, tampoc representa un gran cost. 

Nosaltres votarem a favor. Creiem –i afegim un punt al debat– que també s’hauria de demanar –i
especialment en el Centre– que es recuperin i que fins i tot s’instal·lin fonts noves perquè  és molt fàcil
posar-se darrera la pancarta i de les fotos dels refugiats que estan a més de 1000 quilòmetres d’aquí i
dir que estem amb ells i aprovant mocions, però resulta que quan governem una ciutat ens dediquem, a
la gent  que viu en condicions més miserables i  que moltes vegades no té ni  aigua a casa, no els
facilitem la vida i, per exemple, els anem llevant les fonts que estan en els barris on viu la gent de
manera més precària, obligant-los a traslladar-se amb garrafes de 5 o més quilos. Estaria bé que la
solidaritat també comencés per casa i no només quan parlem de gent que viu a milers de quilòmetres.

I la moció és senzilla, però clar, senyor Jordan, planteja en l’últim punt que s’elimini la zona blava dels
carrers propers a la zona de Renfe. I, evidentment, amb aquest requisit estem segurs de que l’equip de
Govern  no  aprovarà  la  moció  perquè  això  significaria  anar  en  contra  de,  tot  i  que  beneficia  a  la
ciutadania, significaria anar en contra dels interessos d’empreses privades, i això creiem que no tindrà
èxit aquesta moció perquè... això, perquè la moció qüestiona el benefici privat, que en molts casos és al
que s’ha dedicat l’equip de Govern.
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En tot  cas,  nosaltres  votarem a favor  i,  tornem a insistir,  valorem positivament la  proposta perquè
creiem que és de sentit comú el que es proposa en ella.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Abans de continuar, una matisació. Segur que el
senyor Rodríguez ho ha fet sense voler i ha sigut per un fallo i un oblit. La zona blava no la gestiona cap
empresa privada, la zona blava la gestiona directament l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, en tot cas, si
perjudica econòmicament la supressió de la zona blava, perjudica a les arques municipals, no a cap
empresa privada. I ja li ben asseguro que al lloc on estan parlant, de recaptació no en genera, però sí
que genera rotació i mobilitat, que és l’objectiu davant d’una estació de trens.

Però en tot cas, per a que no hi hagi cap dubte, perquè clar, es diuen les coses aquí –i jo sé que ha sigut
un descuit– la zona blava a Tortosa no la gestiona cap empresa privada.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, vagi per endavant, senyor Jordan, que la seva proposta comptarà amb el suport del Partit
Socialista.

Entenem que es tracta d’una acció encaminada a millorar molts aspectes de l’espai públic, en aquest
cas del centre i nucli històric.

Tots sabem de la manca de manteniment de l’espai públic a Tortosa i que  sempre hem posat damunt la
taula i hem denunciat amb campanyes de conscienciació i denúncia, escoltant i recollint les queixes de
les demandes dels ciutadanes, fent arribar a l’equip de Govern amb cartes i escrits a l’alcalde amb fotos
denúncia. I també multitud de propostes respecte a demanar l’execució d’un pla anual de manteniment,
un pla de xoc de la via pública, l'elaboració d’un pla integral de manteniment de les vies públiques i re-
posició del mobiliari urbà, campanyes ciutadanes de foment al respecte a les zones comuns i al mobilia-
ri urbà, la recuperació –ja s’ha dit aquí– del funcionament de les fonts, una correcta instal·lació i mante -
niment dels parcs infantils –que recordem que des de que es va traure, malauradament, per un esdeve-
niment meteorològic el parc infantil de la plaça Paiolet, com vostè molt bé ha dit, ja no s’ha tornat a re-
posar–, la creació d’una brigada d’intervenció ràpida que actuï en menys de 24 hores o l’eliminació de
la zona blava que, recordem, aquella zona blava que anava lligada al pàrquing del Rastre, que no es va
fer el pàrquing del Rastre però que va estar dos anys funcionant una empresa privada amb els beneficis
que això va comportar.

També li dic: votarem que sí perquè nosaltres ja hem demanat moltes vegades, hem proposat moltes ve-
gades mesures com aquestes, fent-nos ressò del que la ciutadania ens ha anat transmetent. Contínua-
ment ho estem fent, i denunciant el mal estat de la via pública, parcs infantils i mobiliari urbà.

El resultat: no ens aproven les mocions però després alguna cosa, alguna cosa fan i el Govern algun
cosa, alguns problemes va solucionant. Benvingut sigui.

Està clar que viure en una ciutat amb un bon estat del manteniment de l’espai públic i dels seus baris
crea una sensació positiva en els ciutadans i ciutadanes. Una ciutat poc cuidada i menystinguda no fa
més que generar una sensació de deixadesa entre els veïns i veïnes. I això és el que està passant a Tor -
tosa. El manteniment de l’espai públic, dels barris i de las instal·lacions ha de ser una prioritat en les ac-
cions dels governs municipals.

Per això creiem que mesures com aquestes que vostès proposen són bones. Com li he dit al senyor Dal-
mau, esperem que tingui més sort que nosaltres i, per tot l’exposat, nosaltres votarem que sí. Mo ltes
gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: El seu grup, senyor Jordan, demana una sèrie de coses de
manteniment en una zona de la ciutat que en pocs anys ha sofert una gran transformació per millorar-
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la, aquesta zona. Ha canviat la cara la majoria dels indrets del Centre i del Nucli Antic, dic la majoria.

Entre la Generalitat i l’Ajuntament  s’han invertit 18 milions d’euros. Es continuarà invertint? Sí. Fa pocs
dies s’ha inaugurat la  il·luminació del Castell  de la  Suda, és una mostra de que, en la  mesura del
possible, se segueix invertint. S’han ficat fons a algunes zones d’allà.

Però també a altres zones de la ciutat requereixen s’hi facin actuacions. I aquests dies veiem que s’està
invertint a Ferreries perquè s’ha renovat l’asfalt del carrer del Comerç, del carrer Pina, del carrer Amor.
Al  barri  del Temple,  els  carrer de Bernat de Vil·lamarí,  Adrià d’Utrech, Vergés i  Paulí,  en total  s’han
asfaltat 10.000m2 de carrers i per valor de més 110.000€.

Esquerra Republicana de Catalunya ens vam presentar a les eleccions –ho he dit més vegades– amb un
compromís amb la ciutadania basat en 12 punts del programa. I pròxims a la meitat de la legislatura
municipal, ja s’estan complint o en vies de complir –perquè hi ha obres que s’allarguen– 9 dels 12
compromisos.

Respecte a eliminar la zona blava prop de l’estació de tren pensem que seria un error eliminar-la, ja que
aquest espai està ficat amb afany de millorar la mobilitat prop de l’estació. Si ho recordo –jo me’n
recordo– abans, a lo millor, allí es produïen dobles fileres, era.., es feien embussos quan a les hores
d’arribada i de sortir els trens, perquè els aparcaments no tenien rotació.

És per aquests motius que el nostre grup no recolzarà aquesta moció.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, donem per suposat –i crec
que tots estem d’acord i també el proposant així ho ha dit quan ha fet la seva intervenció– que el Nucli
Antic i el centre de la ciutat ha pegat un canvi important pel que fa als últims 10 anys. I que ha canviat
moltíssim perquè va ser una de les prioritats i continua essent una de les prioritats d’aquest Govern
municipal. 

I,  per  tant,  el  que hem volgut  fer  és actuar,  tan al  Nucli  Antic  com al  Centre,  sobretot  urbanitzant
pràcticament  tots  els  carrers  i  totes  les  places  del  Nucli  Antic  –no  faré  ara  el  llistat  perquè  ja  el
coneixen– i també dinamitzant tot el Centre i posant-hi vida, posant-hi activitat a les diferents places del
nostre centre comercial, també en col·laboració amb l’Associació de Comerciants, tant del Nucli Antic
com del Centre, com la Federació de Comerciants.

A la vegada, generant equipaments. Generant equipaments que portin gent, generant equipaments al
Nucli Antic però també al Centre de la ciutat, com va ser també la recuperació de l’antic refugi de la
Guerra Civil, o generant diferents equipaments que han portat gent al nostre Nucli Antic, com el Centre
d’Interpretació de la Setmana Santa o el Centre d’Interpretació del Renaixement. I col·laborant també
amb administracions superiors que fan que en pocs mesos tinguem inaugurat el nou edifici  de les
delegacions que ens permetrà tenir moltíssima gent treballant al Nucli Antic. O la notícia que aquesta
setmana hem tingut de que es podrà, que es portarà a terme o que s’està portant a terme ja la licitació
del Palau de Justícia.

És evident que necessitem, que tot és millorable, és evident que cal actuar i tenim els recursos que
tenim i els estem destinant arreu de la ciutat, com ara li han dit també, en quant a tots els carrers que a
dia d’avui estem arranjant, perquè és necessari actuar no només aquí, sinó a tota la ciutat, i en això
estem.

Ens parla del policia de barri. El policia de barri si algú n’està orgullós i creu en el policia de barri és
aquest Govern municipal, que és qui el va crear, qui el potencia i qui treballa conjuntament amb les
associacions de veïns per tal de que funcioni cada dia més.

Ens diu de posar un nou parc infantil. No ens diu on però sí que ens anomena el de la plaça Paiolet. Dir-
los també que va ser una petició de l’Associació de Veïns de traure’l. Va ser una petició de l’Associació
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de Veïns de que el traguéssim i així ho vam fer en el seu moment perquè considerem que no era el lloc
tampoc per a que hi hagués un parc infantil.

I a banda d’això, pel que fa a la zona blava ja li ha dit també l’alcalde. Nosaltres considerem que la zona
blava, si  creiem en la  mobilitat  i  en el  transport públic  i  també creiem en el  transport  públic  amb
ferrocarril,  entenem que ha d’haver-hi  places d’estacionament al  costat d’una estació de tren,  com
passa a totes les ciutats que volen potenciar el transport.

Per tant, continuarem treballant com hem fet amb l’Associació de Veïns del Centre, el Nucli Antic, com
vam dir ara aquest passat cap de setmana –que va ser la seva festivitat–, perquè ens creiem el Nucli
Antic, perquè ens creiem el centre comercial i perquè així ho hem fet evident amb totes les actuacions
que hem fet al llarg d’aquests anys que portem governant, com és el cas de potenciar també –ara
després en parlarem– el mercat de la nostra ciutat amb unes activitats que hem anat fent recentment,
aquest cap de setmana mateix, o també fent aquest pas pel que fa a la peatonalització de la plaça de
l’Ajuntament o la potenciació de la plaça Barcelona com a lloc de noves activitats. 

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc donar
les gràcies a tots els grups que han entès el sentit de la nostra moció. 

També m’agradaria recalcar, perquè alguns dels portaveus han parlat de que era una moció senzilla, i
sí, és una moció senzilla, però és que és una moció senzilla, primer, per a que es pogués aprovar per
part del Govern i, per tant, sense posar dates ni coses concretes, sinó les diferents actuacions que ja he
explicat, però perquè és el que ens ha demanat la gent. 

I  no surt  perquè sí.  Surt  perquè,  en aquest  cas,  des de Movem Tortosa hem fet  tot  un procés de
participació  durant  dos  mesos,  han  participat  més  de  300  tortosins  i  tortosines  del  centre,  i
precisament les mancances que ens han arribar són qüestions quotidianes. Per tant, simplement el que
fem aquí és traslladar allò que els tortosins i tortosines que han volgut participar en aquest procés ens
han fet arribar.

En segon lloc, ja he dit des del nostre grup municipal que durant tots aquests últims anys s’han fet
moltes actuacions importants per part de diferents governs i  de diferents administracions, inclús la
mateixa moció així ho reconeixia. Per tant, no anàvem aquí a proposar un projecte estrella, un projecte
que costés molts diners perquè és una qüestió que, evidentment, entenem que ho ha de fer el Govern,
però  sí  simplement  anàvem  a  aportar  idees  i  qüestions  quotidianes  que  pensem  que  són  molt
importants.

També s’ha comentat que s’està fent coses en altres barris. Evidentment. Hi és que Movem Tortosa a
aquest Ple del mes de febrer presenta aquesta moció en relació al Centre i Nucli Antic, però al llarg de
tots els anys hem presentat mocions en relació a Ferreries, en relació al Temple, en relació al Rastre o a
tants i tants altres barris, com continuarem fent. Com també se’ns ha parlat de la neteja, que a l’últim
Ple vam presentar un pla estratègic precisament per defensar la neteja a tota la ciutat.

Per tant, lamentem que una proposta tan concreta com és aquesta, que el que reclama és la millora
d’alguns carrers com el carrer Cervantes, alguns dels carrers nous que s’han fet durant aquests anys i
que entenem que s’han de millorar, com he posat de relleu el carrer Ciutat, com he posat de relleu del
Vall davant el Portal del Romeu on hi ha unes rajoles que s’arreglen i es tornen a posar malament i
s’arreglen i es tornen a posar malament i, per tant, pensem que allí caldria que es millorés. 

També tot el tema de les papereres, hi ha molts d’aquests carrers al Centre i al Nucli Antic que encara
no tenen papereres i, per tant, entenem que s’ha de millorar. 

El tema de la il·luminació continua essent un clam per part de la ciutadania. Molts tortosins i tortosines,
també del Centre, creuen que s’ha de millorar la il·luminació.
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I en relació al parc infantil, independentment que l’Associació de Veïns hagués reclamat això, el centre
és molt més gran, hi ha molt més altres espais, i famílies joves que s’han posat a viure al centre de la
ciutat reclamen aquest equipament.

La policia de barri també considerem que cal potenciar-la encara més.

I  finalment, la zona blava entenem que ara que és de gestió pública es podria eliminar i,  per tant,
d’aquesta manera el que es podria és fer, facilitar l’aparcament a més veïns.

Per  tant,  lamentem  la  incapacitat  una  vegada  més  manifesta  del  grup  de  Convergència  i  Unió  i
d’Esquerra Republicana de no saber valorar....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde:  Ha sobrepassat el temps, senyor Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Continua la seva intervenció el Sr. Jordan: Sí, acabo, senyor Bel.... de no saber valorar la nostra proposta
en positiu. Moltes gràcies. 

*-*-*

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

08  –  PROPOSA DEL  GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA  PER IMPULSAR EL MERCAT CENTRAL  DE
TORTOSA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de Movem Tortosa – Entesa:

“  El  Mercat  de Tortosa és una mostra de l’arquitectura  modernista  de la  nostra  ciutat.  Dintre dels
edificis emblemàtics d'aquest corrent arquitectònic, És, un dels més ben valorat  i  apreciat com a tal,
convertint-se en una icona de la ciutat. 

D’altra banda, és el centre neuràlgic del comerç de proximitat, un sector amenaçat per la globalització.
Així, el fenomen de la globalització suposa una forta competència pels petits comerços, on mercats com
el nostre han de lluitar per tirar endavant un comerç proper, familiar, amb parades que, de vegades,
porten generacions passant de pares a fills, venent fruites, verdures, carns, embotits, peix, i tota mena
de queviures ...

Tanmateix, molts tortosins i  tortosines hauran vist, però, com en els darrers temps s'han instal·lat uns
bonics plafons amb magnífiques fotografies que han anat decorant el nostre Mercat. Darrera d'aquestes
precioses fotografies, s'amaga però una realitat: parades buides que els venedors han anat deixant
aprofitant jubilacions, feines més ben pagades  o  altres ocupacions que surten més  a  compte, entre
d'altres causes. Els  grans  i  acolorits  murals amaguen una crua veritat:  el  Mercat de Tortosa es va
buidant, i, si no ho impedim, acabarà morint.

Un dels problemes més importants, és la dificultat per aparcar-hi prop. El problema de l’aparcament del
Mercat es real, i s'ha d'abordar amb profunditat i amb temps. Tanmateix no és el problema que volem
afrontar, però, amb aquesta moció.
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Amb aquesta moció, volem aportar, seguint el reglament marcat pels Estatuts del funcionament del
Mercat de Tortosa, alguna solució per tornar a donar vida a les parades buides i tapades i ajudar amb
això, a fer reviure el Mercat.

Així, seguin l’article 17è d'aquests Estatuts, on especifica que en el Mercat, com a Mercat d'abastos, s'hi
poden vendre articles alimentaris o, com hi diu textualment, "altres activitats, que sense ser del ram de
l’alimentació,  se'n  consideren  complementaries",  segons  la  proposta  que  exposarem,  no  caldria  ni
modificar aquests Estatuts que regeixen el seu funcionament.

Basant-nos  en  l’escletxa  del  reglament  que  ens  permet  parades  d'activitats  complementàries  a
l’alimentació,  proposem, per  tal de revitalitzar  el nostre estimat Mercat  i  donar oportunitat a altres
possibles paradistes, ampliar l’oferta de possibilitats d'activitats de parades al Mercat de Tortosa.

Així,  proposem possibilitar  el  lloguer de parades d'estris  relacionats amb l’alimentació,  com són les
culleres de fusta o d’altres eines per cuinar, els instruments tradicionals de ferro o coure per cuinar, o
parades d'esmoladors així com altres oficis tradicionals que tinguen que veure amb l’alimentació  i  la
seua  transformació,  amb els  productes  típics  de  la  nostra  terra,  com és  la  pauma  o  la  ceràmica
tradicional,  o  artesans  de  les  nostres  comarques  relacionats  amb  l’àmbit  alimentari,  entre  molts
d'altres.

Per tot l’exposat, el grup municipal de Movem Tortosa proposa a l’Ajuntament de Tortosa els següents
acords:

1 - Impulsar l’ampliació del tipus d'adjudicacions dels negocis que es poden instal·lar en les parades del
Mercat Central de Tortosa, proposant als diferents col·lectius que hi puguin estar interessats fent-hi una
campanya publicitària i informativa al respecte.

2 - Realitzar un procés de participació reglat amb els/les paradistes establerts actualment en el Mercat
per recollir les seues propostes a l’hora d'efectuar l’ampliació en l’adjudicació de les parades buides.

3 -  Informar a l’Associació  de Venedors  i  Venedores del  Mercat de Tortosa així  com a la  Comissió
Municipal Permanent del Mercat, fent que vetllin per la correcta i apropiada aplicació de la proposta. “

*-*-*

Intervenció de la Sra. Galiana
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal de Movem Tortosa, senyora Cinta
Galiana  i  Llasat:  Sí,  senyor  alcalde,  regidores,  regidors,  el  Mercat  de  Tortosa  és  una  mostra  de
l’arquitectura  modernista  de  la  nostra  ciutat.  Dintre  dels  edificis  emblemàtics  d’aquest  corrent
arquitectònic, és un dels més valorats i apreciats com a tal, convertint-se en una icona de la ciutat.

D’altra banda, és el centre neuràlgic del comerç de proximitat, un sector amenaçat per la globalització.
Així, el fenomen de la globalització suposa una forta competència per als petits comerços, on mercats
com el nostre han de lluitar per tirar endavant un comerç proper, familiar, amb parades que de vegades
porten generacions, passant de pares a fills, venent fruites, verdures, carn, embotits, peix, tota mena de
queviures.

Tanmateix, molts tortosins i tortosines hauran vist, però, com en els darrers temps s’han instal·lat uns
bonics plafons amb magnífiques fotografies que han anat decorant el nostre mercat. Darrera d’aquestes
precioses fotografies s’amaga, però, una realitat: parades buides que els venedors han anat deixant
aprofitant jubilacions, feines més ben remunerades o altres ocupacions que surten més a compte, entre
d’altres causes. Els  grans i  acolorits  murals amaguen una crua veritat,  el  mercat  de Tortosa es va
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buidant i si no ho impedim acabarà morint.

Un dels problemes més importants és la dificultat d’aparcar. El problema d’aparcament del mercat és
real i s’ha d’abordar en profunditat i amb temps. Tanmateix, no és el problema que volem afrontar amb
aquesta moció.

Amb aquesta moció volem aportar, seguint el Reglament dels Estatuts del funcionament del Mercat de
Tortosa, alguna solució per tornar a donar vida a les parades buides i tapades, i ajudar amb això a fer
reviure el Mercat.

Així, seguint l’article 17è d’aquests Estatuts, on especifica que en el Mercat, com a mercat d’abastos,
s’hi poden vendre articles alimentaris o, com hi diu textualment, ‘altres activitats que sense ser del ram
de l’alimentació se’n consideren complementàries’, segons la proposta que exposarem no caldria ni
modificar aquests Estatuts que regeixen el seu funcionament.

Basant-nos  en  l’escletxa  del  Reglament  que  ens  permet  parades  d'activitats  complementàries  a
l’alimentació,  proposem, per  tal de revitalitzar  el nostre estimat Mercat  i  donar oportunitat a altres
possibles paradistes, ampliar l’oferta de possibilitats d'activitats de parades al Mercat de Tortosa.

Així, proposem possibilitar el lloguer de parades d'estris relacionades amb l’alimentació, com són els
estris  de fusta:  culleres  o  altres eines per  cuinar,  els  instruments tradicionals de ferro o coure per
cuinar,  o  parades  d'esmoladors  així  com  d’altres  oficis  tradicionals  que  tinguin  que  veure  amb
l’alimentació i la seua transformació, amb els productes típics de la nostra terra, com és la pauma o la
ceràmica tradicional,  o  artesans de les nostres comarques relacionats amb l’àmbit de l’alimentació,
entre molts d’altres.

Per tot l’exposat, el grup municipal de Movem Tortosa proposa a l’Ajuntament de Tortosa els següents
acords:  Impulsar  l’ampliació  del  tipus  d'adjudicacions  dels  negocis  que  es  poden  instal·lar  en  les
parades del Mercat Central de Tortosa, proposant als diferents col·lectius que hi puguin estar interessats
fent-hi una campanya publicitària i informativa al respecte.

Realitzar un procés de participació reglat amb els paradistes establerts actualment en el Mercat per
recollir les seues propostes a l’hora d'efectuar l’ampliació en l’adjudicació de les parades buides.

Informar a l’Associació de Venedors i Venedores del Mercat de Tortosa així com a la Comissió Municipal
Permanent del  Mercat,  fent  que vetllin per  la  correcta i  apropiada aplicació de la  proposta.  Moltes
gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau:  Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, és evident que el
nostre  Mercat  municipal  és  un  clar  exemple  i  un  important  exemple,  molt  important  exemple
d’arquitectura modernista i, alhora, és una icona senyera de la nostra ciutat.

Noms d’arquitectes com Joan Hervàs, com Joan Torras i Guardiola –l’Eiffel català, com se’l coneixia–, de
Joan Abril i d’altres són, estan en la nostra història i en la història del Mercat.

El Mercat, des de luego, necessita redefinir-se –ho està intentant ja– enfront de la competència de la
globalització, enfront també d’altres problemes com la dificultat d’aparcament que deia fa un moment
la regidora o, entre altres, per la necessitat d’incorporar noves fórmules comercials.

En el sentit primer de la globalització, fins als anys 70 –cal recordar– el mercat fou la primera font de
subministrament d’aliments bàsics de Tortosa, generant sentiments de pertinença degut a la intensa
activitat comercial, econòmica i social que desenvolupava. 

No obstant, amb el pas del temps van aparèixer noves fórmules econòmiques basades en estructures
econòmiques molt competitives que han reduït radicalment la clientela dels mercats. Em refereixo als
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hipermercats, a les grans superfícies d’alimentació combinades amb galeries comercials, etc.

En quant al problema que assenyalava la regidora de la dificultat d’aparcament, entre altres problemes,
cal  recordar  que  per  raons  econòmiques  alguns  elements  projectats  per  Joan  Abril  –l’arquitecte
municipal que va acabar de fer el mercat– no es va dur a terme, per exemple, una gran claraboia; per
exemple,  un  gran  ventilador  central;  i,  vull  subratllar,  un  passatge  interior  elevat  per  col·locar  més
parades. I aquí, en aquest passatge interior elevat vull deixar la idea que baix precisament d’aquest
passatge interior elevat, baix, sense soterrar –que és un problema fer pàrquings baix del mercat per la
proximitat del riu– fer un aparcament. És una forma imaginativa i, alhora, respectuosa amb la idea
inicial de l’arquitecte Joan Abril.

En qualsevol cas, cal un anàlisi comercial i econòmic del mercat; cal identificar la distribució de les
àrees comercials, quines d’elles tendeixen a especialitzar-se, quines són les locomotores econòmiques
del mercat, quines possibilitats de cooperació amb les grans superfícies hi ha –que en tenen d’haver–,
cal  definir  noves  activitats  paradistes,  cal  concretar  –con  diu  la  moció–  cal  concretar  ajuts  amb
l’Ajuntament: reducció de taxes, facilitar traspassos de.... com nosaltres en una moció ja vam plantejar,
cal  readaptar-lo  a  noves  fórmules  comercials  basades  en  la  restauració,  en  l’oci  i  els  productes
delicatessen, com ja s’està, d’alguna forma, fent. I hi ha que avaluar, lògicament, la inversió econòmica
a realitzar amb els estudis, amb els anàlisis i  amb la projecció real del resultat d’aquests estudis i
aquests anàlisis.

Per tant, si em permet senyor alcalde, votarem a favor de la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista també votarà a favor d’aquesta
moció.

Constatem i, a més, ho parlem amb gent que està treballant al mercat, que hi ha la percepció de que el
mercat poc a poc es va apagant, hi ha un envelliment de la gent que treballa al mercat però també dels
clients. No és una crítica això a l’equip de Govern, vull  dir,  és una situació que passa no només a
Tortosa, sinó en altres municipis.

I nosaltres tenim la percepció de que aquesta moció –com altres propostes que es podrien fer– haurien
de  fomentar  que  el  mercat  torni  a  recuperar  la  vida  que  abans  tenia  i,  sobretot,  evitar  aquest
envelliment que percebem no només nosaltres sinó, torno a insistir, gent que té parades al mercat i que
augmenten les parades que estan buides, com ja s’ha dit.

Creiem que, a més de la proposta que hi ha en aquesta moció, el tema del mercat mereixeria un debat
més ample, sobretot en el tema de l’aparcament, que és un dels principals problemes per a que la gent
pugui acudir al centre a comprar.

I en tot cas, com hem dit, nosaltres votarem a favor perquè creiem que una ciutat com Tortosa ha de
tenir un mercat viu i aquesta proposta va en el sentit de millorar la vitalitat del mercat de Tortosa.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors re -
gidors, vagi per endavant, senyora Galiana, que votarem que sí a la proposta del grup municipal de Mo-
vem, entenent que es tracta d’una acció encaminada a millorar un equipament tan volgut i tan estimat
com és el Mercat municipal i el comerç de la ciutat.

De fet nosaltres, en el nostre programa electoral portàvem una proposta que era la creació d’un pla de
millores al Mercat municipal, en la proposta 320, en el sentit de donar al Mercat l’impuls que necessita.

Entenem que la seva proposta ja estava recollida als Estatuts del Mercat, tal com vostè diu, donant ca -
buda a altres activitats complementàries.
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Nosaltres entenem, a banda del que vostès proposen, que aquestes activitats complementàries també
podrien ser parades de drogueria, articles de la llar, queviures... com a complement de les actuals para-
des d’alimentació, i que permetrien fer una compra completa al Mercat igual que assimilaríem a les
grans superfícies.

No estem segurs de que el tema dels oficis tradicionals, per la seva tipologia, puguin assumir segons
com els costos de disposar d’una parada permanent, però si n’hi ha benvinguts siguin.

Creiem que l’actual equip de Govern pot fer molt més pel Mercat, com aquell comerç –com s’ha dit
aquí–, un comerç de proximitat. De fet, hi ha un Reglament de l’any 85’ que jo recordo que quan estava
a l’anterior mandat, a la Comissió d’Espai Públic ja vam demanar que ‘quan es reformaria?’, i es veu
que ja s’estava reformant però estava inclòs al PAM 2011-2015 però no s’ha reformat i encara està vi-
gent el de l’any 85’.

Com aquí s’ha dit, la gran promesa que es va anunciar a bombo i plateret per aquest equip de Govern
de que es faria un pàrquing a la plaça Barcelona que donaria servei al mercat, no s’ha fet. O bé tampoc
s’han desenvolupat els terrenys de Renfe, que donarien la proximitat d’un aparcament soterrat, una
mica més enllà, cap al parc municipal.

El contracte de la neteja mateix es va reduir substancialment en l’anterior mandat. Ara, ara hem vist que
amb la nova licitació que s’està fent ara passa de 20 a 22 hores. Creiem que és insuficient. En aquest
sentit pensem que s’han d’invertir més esforços, potser aplicant incentius o revisant preus públics per
poder llogar i atraure les parades a nous paradistes, vetllar per una millor imatge del Mercat en tota la
informació possible, campanyes de conscienciació.

En definitiva, que el Mercat necessita un clar impuls i un veritable equipament comercial que és com a
comerç de proximitat a la nostra ciutat. I per tot el dit, votarem que sí a la moció.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Monclús:  Els  paradistes  del  Mercat  municipal,  l’Associació  de
Venedors del Mercat i l’Ajuntament pensem que estan fent un gran esforç i estan en total sintonia i
coordinació per intentar millorar el servei que es presta a la ciutadania a través d’aquesta instal·lació
municipal.

Si artesans o més paradistes que ho permeti la normativa vigent es volen ficar, doncs, encantats, vull
dir, el problema està en què a lo millor no demanen poder obrir aquestes parades.

El dit és que tot això es tradueix en la millora de moltes parades. Això sí que està passant, ho podem
veure amb parades, moltes que fan molt de goig i que no tenen res a envejar a parades com mercats de
Madrid, de Barcelona o de València. 

I a més a més de la millora de moltes parades, cada vegada veiem més que hi ha una activitat dins del
Mercat  que genera atracció  –ho vam poder veure el  divendres passat– i  que contribueix  a vendre
productes de proximitat i de qualitat contrastada.

Penso que s’ha de perseverar en aquesta línia i per això desestimem la moció que vostès presenten a
aprovació avui.

Intervenció del Sr. Tomàs
Tot seguit pren la paraula el Sr. Tomàs: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, Tot i que l’argumentari de la
moció que presenten avui donaria per a bastant més que 3 minuts, i segur que generaria debat de tot el
què i el qui han fet al Mercat en cada moment, no ho farem entenent que no seria bo per a la gran
aposta que dia a dia fan les venedores i venedors del Mercat municipal en l’actualitat.

El nostre grup municipal votarà en contra dels acords de la moció que avui ens porta el grup de Movem
Tortosa,  malgrat  seguirem  treballant  conjuntament  amb  l’Associació  de  Venedores  i  Venedors  del
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Mercat municipal per la millora continuada del mateix.

No podem aprovar la moció perquè tenim redactat de fa temps un nou Reglament –com s’ha comentat
aquí–  treballat  i  pràcticament  enllestit  amb l’anterior  Junta  del  Mercat  i  pendent  –a  petició  de  la
renovada  Junta  de  Venedores  i  Venedors–  d’incorporar  alguns  aspectes  que  cal  trobar  l’encaix
administratiu adient.

Al  marge  d’algun  aspecte  puntual  que  s’ha  consultat  a  la  Federació  de  Mercats  de  Catalunya,  el
Reglament  no  solament  inclou  ampliar  les  opcions  de concessió  a  l’artesania,  sinó  que  també es
refereix  a altres oficis  i  serveis,  com s’ha comentat  aquí  en el  plenari,  sempre que aquests siguin
compatibles amb la principal atribució alimentària de l’equipament.

Discrepem, com vostè diu, en l’argumentari que el Mercat s’està buidant i si no ho impedim acabarà
morint. Nosaltres veiem un Mercat amb uns panells de presentació de la ciutat on s’aprofita, a criteri
dels propis paradistes, per una panoràmica de promoció de la ciutat, atès que és un punt de pas obligat
pel visitant de la ciutat i complementa l’aposta particular per part dels paradistes, que de fa uns anys
estan invertint molts diners per adaptar les seves parades al mercat dels nous temps. Sense anar més
lluny, aquest mateix divendres inauguraven una nova parada fruit de l’esforç. L’aposta que fan és digna
d’elogi i meritòria. Per aquest motiu treballem en conjunt i en consens. Sembla que quan el Mercat
agafa forma i s’endreça al públic, vostès el descobreixen i, com sol ser habitual, a remolc de l’acció ve la
moció. 

En  tot  cas,  per  finalitzar,  també  ha  de  saber  que  mantenim  reunions  de  treball  amb  l’Associació
d’Artesans  de  les  Terres  de  l’Ebre.  I  qualsevol  demanda  al  respecte  s’hagués  donat  tràmit  amb
l’assentament de l’article que vostè mateix cita en l’argumentari d’aquesta moció.

Intervenció de la Sra. Galiana
A continuació pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, en primer lloc agrair als grups municipals que han
recolzat aquesta moció. I després, breument, contestar. 

Al  grup d’Esquerra Republicana, senyor Monclús, ja ho sabem que hi la possibilitat  de ficar-se més
parades, clar que sí, però és que a la mateixa moció ficava el verb ‘impulsar’.  Impulsar per part de
l’equip de Govern. Aquest és el matís.

Vostè que és regidor de Turisme sabrà que hi ha, sobretot a la primavera i estiu, molts de turistes que
van a veure el Mercat de Tortosa. Pensem des de Movem Tortosa que si hi haguessin més parades, on
els  turistes  miressin  una cullera,  un estri  típic  d’aquí  o  alguna cosa artesanal,  a  lo  millor  després
pegarien la volta i es comprarien un quilo de pomes o alguna cosa que els agradés també del menjar.
Aquesta era la forma d’entrar-hi per impulsar-ho.

Després,  contestar-li  al  senyor  Tomàs.  No  dubto  gens  de  l’impuls  que  està  donant  l’Associació  de
Paradistes del Mercat, ho fico en positiu. I fico en positiu també –no em sap greu dir-ho perquè hi vaig
estar l’altre dia– algunes de les actuacions que es fan: es va presentar un llibre, es fan concursos de
tapes, això és molt positiu per al Mercat i per a la ciutat. Però quan un està malalt, senyor Tomàs, ja li va
bé que un dia vagi la perruquera o la maquilladora i el maquillen, però el que necessita és el tractament
de cada dia. I el tractament de cada dia, no ens enganyéssim, hi ha 12 parades buides, senyor Tomàs.
Los plafons són preciosos, i ho dic aquí sense saber qui és l’autor, són una mostra d’art fotogràfic i, a
més, un reclam per al Renaixement –jo li dic les coses en positiu–, però darrera està el malalt. I el
malalt és un malalt que té ja 12 parades buides amb els plafons davant.

No només  podem anar  un dia  a  presentar  un  llibre  o  a  fer  un concurs  de tapes,  hem de buscar
solucions i les solucions passen per impulsar, per facilitar, per fer una crida a diferents artesans. Si ja
l’estan fent, estupendo. Però és una pena que no s’aprofiti una idea d’un altre grup municipal –perquè
sempre són coses que ja s’estan fent o que ja es faran–. I el Mercat de Tortosa s’ho mereix, penso que
sí. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, la millor forma –els hi asseguro–
de promocionar el Mercat és anar i comprar al Mercat, que és el favor més gran que podem fer a tots els
paradistes.

*-*-*

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

09 –  PROPOSA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  PER MILLORAR LA
IL·LUMINACIÓ DE LA PLAÇA DEL TEMPLE I DE LA "PLAÇA DELS SINDICATS" AL BARRI DEL TEMPLE.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya:

“ Atès que la imatge urbana d'una ciutat és l’expressió de la totalitat dels elements que la conformen, es
a dir, del conjunt d'elements que configuren la seva infraestructura urbana i les activitats i idiosincràsia
de les persones que l’habiten.

Atès que la  qualitat,  quantitat,  dimensió i  disposició dels elements  de la  via pública determinen la
nostra impressió del medi ambient urbà, influint de manera positiva o negativa en la nostra percepció
d'ordre, orientació, harmonia, bellesa, seguretat o benestar a la nostra ciutat.

Atès que una ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu, controla, regula i aplica un seguit de criteris
entre els quals destaca el manteniment dels elements de la via pública.

Atès que una ciutat que cuida el seu espai públic amb tot el que comporta: mobiliari urbà, paviments,
parcs infantils, jardins, enllumenat, etc. projecta una imatge de prosperitat i benestar, i en aquesta s'hi
esta a gust perquè proporciona el mitja adequat per al desenvolupament quotidià dels ciutadans d'una
forma estructurada i fluida.

Atès que és ben cert és que viure en una ciutat amb un nivell de manteniment òptim, crea una sensació
positiva entre el ciutadans i  ciutadanes,  I  que una ciutat poc cuidada i menystinguda, no fa més que
generar una sensació de deixadesa i d'inseguretat entre els veïns i veïnes.

Atès que el manteniment de l’espai públic, de les instal.lacions i  edificis municipals, ha de ser una
prioritat en les accions dels governs municipals, prioritat que ha de tenir qualsevol Ajuntament.

Atès  que,  tot  i  que  l’enllumenat  públic  de  la  ciutat  ha  millorat  en  algun  aspectes,  encara  hi  ha
mancances importants i  que, en aquest sentit,  ens han arribat nombroses queixes formulades pels
veïns del barri del Temple referents al deficient enllumenat de la via publica en concret pel que fa a dos
espais ben determinats.

Atès que una de les queixes fa referència a l’aparcament ubicat al solar entre els carrers Ciutadella,
Enric d’Ossó, Mossèn Manya i Joan Sebastià Arbó, espai més conegut com la "plaça dels sindicats, que
es troba completament a les fosques, tal i com es pot apreciar a les fotografies que s’adjunten. I que
aquesta situació, deguda a que els fanals es troben al voltant de la plaça i molts d'ells tapats pels
arbres, donant una sensació d'inseguretat als usuaris de la plaça, principalment aquells que estacionen
els seus vehicles.
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Atès que l’altra queixa fa referència a la plaça del Temple a la seva part més propera als carrers Rierol
de Caputxins i el passeig de Jaume I, que es troba parcialment a les fosques, tal i com es pot apreciar a
les fotografies que s'adjunten, especialment a la part del carrer Rierol de Caputxins, on abans hi havia
una il·luminació aèria amb cables subjectes a la  pèrgola existent  a aquesta part.  I  que, novament,
aquesta situació dona una sensació d'inseguretat als usuaris de la plaça que no en gaudeixen.

Atès que un espai urbà caracteritzat pel seu manteniment  i  la seva qualitat, especialment les places,
afavoreixen les relacions socials i contribueixen a estimular la identificació amb l’entorn, el barri i la
ciutat, i que l’actual estat de manca d’il·luminació d’aquests espais provoca l’efecte contrari, generant
una sensació d'inseguretat i de desafecte cap aquests espais.

Atès que les propostes 854 i 857 del programa electoral en què el nostre grup municipal va concorre a
les eleccions municipals estableixen respectivament "posarem en marxa un programa d'arranjament de
places voreres i carrers dels barris" i "arranjarem la plaça i el parc del Temple".

És  per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Que es procedeixi a la millora i ampliació de l’enllumenat dels espais coneguts com "plaça dels
sindicats" i a la plaça del Temple, a la zona més propera al carrer Rierol  de  Caputxins, per al de que
aquests esdevinguin espais degudament il·luminats  i  que generin sensació de seguretat i no suposin
cap impediment per al seu ús i gaudi per part dels veïns i veïnes.

SEGON.  Donar  trasllat  de  la  present  moció  a  l’Associació  de  Veïns  del  Temple  i  a  la  Federació
d’Associació de Veïns de Tortosa. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: A continuació passem a la proposta de l’Ordre del dia número 9,
que és la proposa del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per millorar la il·luminació
de la plaça del Temple i de la plaça dels Sindicats, una denominació nova, al barri del Temple.

Intervenció del Sr. Roig
Per  exposar  la  proposta  pren  la  paraula  el  regidor  i  portaveu  del  grup  municipal  del  Partit  dels
Socialistes  de  Catalunya,  senyor  Enric  Roig  i  Montagut:  Moltes  gràcies  senyor  alcalde.  Senyores
regidores, senyors regidors, viure en una ciutat amb un nivell de manteniment òptim, crea una sensació
positiva entre el ciutadans i ciutadanes, i ho han dit aquí avui sobradament. Una ciutat poc cuidada i
menystinguda no fa més que generar una sensació de deixadesa entre els veïns i les veïnes.

El manteniment de l’espai públic  ha de ser una prioritat  en les accions dels governs municipals.  A
Tortosa, tot i que l’enllumenat públic de la ciutat ha canviat en algun aspectes, encara hi ha mancances
i molt importants.

Ens han arribat nombroses queixes formulades pels veïns del barri  del Temple referents al deficient
enllumenat de la via pública, en concret a dos espais ben determinats, que són objecte de la moció.
Una de les  queixes  fa  referència  l’aparcament  conegut,  ja  ho  dic  així:  conegut,  com la  plaça  dels
sindicats, que es troba completament a fosques, donant una sensació d’inseguretat als usuaris de la
plaça en quant es pon el sol, principalment aquells que estacionen els seus vehicles.

L’altra queixa fa referència a la plaça del Temple a la seva part més propera al Rierol de Caputxins, al
passeig Jaume I, que es troba parcialment a fosques. Aquí abans hi havia una il·luminació aèria amb
cables subjectes a la pèrgola existent.  Aquesta situació també dona una sensació d’inseguretat als
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usuaris de la plaça que no en gaudeixen.

Sembla ser que això recentment ha canviat una mica i arrel de les nostres denúncies i de la presentació
de la moció ha millorat sensiblement la il·luminació en aquest espai, col·locant sis elements lumínics
entre les pèrgoles, però considerem que no és suficient. 

Això demostra que teníem raó i que assumeixen que existeix un problema. Ja està bé. Això ho fan, ho
han fet diverses vegades amb altres aspectes presentats com a mocions que han rebutjat, el Govern, o
denunciat, nosaltres, en roda de premsa i després s’han arreglat. Benvingut sigui.

Les  propostes  854  i  857  del  nostre  programa  proposàvem  que  posaríem  en  marxa  un  programa
d’arranjament de voreres i places dels carrers dels barris i arranjarem la plaça i el parc del Temple. Per
aquest motiu en la moció volem proposar que es procedeixi a la millora i ampliació de l’enllumenat de
l’espai conegut com plaça dels sindicats i a la plaça del Temple per tal que aquests esdevinguin uns
espais degudament il·luminats i que generin sensació de seguretat i no suposin cap impediment per al
seu ús i gaudi dels veïns i veïnes.

Com he dit, el cuidar i el manteniment de la ciutat és de tots i entenem que des del Govern municipal
s’han de posar totes les eines i, per tant, en aquest sentit presentem la moció. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo simplement, de la
lectura de la seva moció trac una sèrie d’idees que vull expressar aquí i que vénen a ser, reflecteixen el
mateix que vostè diu, no?

Primer, que la imatge urbana, la imatge d’una ciutat es basa fonamentalment en la seva infraestructura
urbana, en els carrers, en les voreres, en tot el mobiliari urbà, etc., aquesta és la imatge de la ciutat.

Segon,  que  una  ciutat  que  cuida  aquestes  infraestructures,  lògicament,  projecta  una  imatge  de
prosperitat, de benestar i de puixança econòmica, social. O al revés, és a dir, la ciutat que no cuida les
seves infraestructures dona una imatge al visitant i als ciutadans i ciutadanes que viuen en aquesta
ciutat de decrepitud, de tristor, etc., no? Per tant, mantenir d’una forma òptima aquesta infraestructura
urbana ha de ser objectiu primer de qualsevol equip de govern i de qualsevol ajuntament.

Jo també he rebut queixes de ciutadans d’aquella zona, d’aquells indrets de Tortosa molt referides
també a punts que vostè diu aquí, no? 

Crec –i ho he dit abans, no?, contestant a la moció del senyor Jordan– que cal redefinir aquesta plaça
que vostè diu anomenada, entre cometes, dels sindicats, redefinir-la i dotar-la d’un altre sentit, donar-li
una plaça amb un jardí o una plaça per a infants, per a jocs d’infants, etc., donat de que, torno a dir, al
costat hi ha una plaça –que tampoc té nom– i prompte es donarà una altra plaça per a aparcaments de
cotxes, per tant, llevar els aparcaments de cotxes d’aquesta plaça no crec que fos molt perjudicial, no?

També, ja ficats a dir, ja que no té nom aquesta plaça –ja no em refereixo a les altres dos–, a aquesta
seria bo començar a pensar en algun tipus de nom que se li pogués donar a una plaça que és molt
cèntrica i que és important dins l’estructura urbana de Tortosa.

I per últim un suggeriment. Un suggeriment és això: a qui tingui responsabilitat en aquests temes que,
evidentment, aquí està molt fosca la plaça, està tota negra, no es veu res, no? Clar, és una fotocòpia
que no és a colors. Jo demanaria a qui sigui que ens la faci en colors per apreciar més palpablement el
que  diu  el  senyor  Enric  Roig  de  que  clar,  està  molt  fosca,  aquí  està  fosquíssima,  eh,  està  negra,
totalment negra.

Bé, el nostre posicionament serà a favor de la moció.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau.

Sap que li dic? Que, com que això de les fotografies també, encara que li passin en color, es pot donar
més brillo o menys brillo, es pot també enfosquir o no enfosquir. El millor és anar als llocs i  és on
realment es constata com estan les coses.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Nosaltres, des de la CUP alternativa ecologista votarem a
favor perquè, a més, in situ hem constatat que allò que no reflecteixen bé aquestes fotos, en la realitat
sí que les poden constatar i, per tant, entenem que, a més, és una demanda de l’associació de veïns del
barri. I entenem també nosaltres que l’equip de Govern estarà treballant en el tema i que  suposem que
serà una de les actuacions que faran.

Recordar  que  la  il·luminació  dels  espais  públics,  especialment  d’aquells  espais  de  trobada  i  que
fomenten la debilitat de les persones, és una demanda que es fa especialment dels col·lectius no anem
a dir més desafavorits, però sí de certs col·lectius com, per exemple, les persones grans, també des de
l’urbanisme feminista es demana que els espais públics estiguin ben il·luminats per a que no sigui un
impediment o una limitació de la mobilitat a certes hores de les dones i altres col·lectius que també
demanen precisament això,  que els  espais públics  –i  especialment  places i  llocs de trobada,  llocs
comunitaris– estiguin  ben il·luminats  per  a que no sigui  la  limitació,  la  falta de llum, un motiu  de,
precisament, limitar el dret a poder circular per la ciutat lliurement. Per això nosaltres votarem a favor
d’aquesta proposta.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la  paraula el  Sr.  Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidors i  regidores,  des de Movem
Tortosa també constatem que un dels problemes que encara continua existint a la nostra ciutat, i així ho
reclama molta gent, molts tortosins i tortosines, és precisament la manca d’il·luminació que hi ha en
molts espais. 

Abans, precisament des del nostre grup municipal, hem posat de relleu alguns carrers del barri  del
Centre i del Nucli Antic que encara tenen mancances en aquest espai. I ara la moció que se’ns presenta
per part del Partit Socialista també està relaciona amb dos places, en aquest cas del barri del Temple,
que també compartim aquesta necessitat.

De fet, fa poc que per part d’aquest Ajuntament es va fer un nou contracte d’enllumenat. I en aquest
sentit, és evident que ha sigut un fracàs. Un fracàs perquè al mateix Pla d’actuació municipal del Govern
s’han d’arranjar alguns d’aquests carrers on manca il·luminació, com per exemple l’avinguda de Lleida,
però és que la ciutadania en general està reclamant molts carrers i moltes places de molts de barris
que tenen una il·luminació ineficient.

Per  tant,  continuem amb una imatge d’una ciutat  apagada,  d’una ciutat  fosca i,  en aquest  sentit,
entenem des de Movem Tortosa que aquesta moció en concret relacionada amb dos places del barri del
Temple haurien de millorar-se, com en tants altres espais. I és per això que nosaltres votarem a favor.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Monclús:  Vostès,  senyor  Roig,  proposen  ampliar  i  millorar
l’enllumenat de la plaça del Temple i de la zona d’aparcaments situada prop de l’edifici dels sindicats i
de comerços com el Cistell i el Forn d’Alqueza. De fet, ja ha dit que és una zona d’aparcaments, no és
una plaça, allò és propietat del Col·legi d’Arquitectes que permet que es pugui aparcar, i crec que això la
ciutadania –si algú ens veu– ho ha de tenir clar, perquè segur que vostès ho tenen.

Bé doncs,  respecte  a aquesta  zona d’aparcaments,  recordar-los-hi  el  que he dit  abans,  que no és
propietat municipal. I la il·luminació dels carrers que la delimiten, que són Enric d’Ossó, Mossèn Manyà i
Sebastià Joan Arbó, estan correctament il·luminats.
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Si  parlem de l’enllumenat  de  la  plaça del  Temple  dir-los-hi  que  fa  ja  més de  15 dies  que  es  van
començar les obres de sanejament de la línia, de connectar-la amb el quadre elèctric i d’ampliació de
focus amb tecnologia LED. Properament, suposem no sé si aquesta mateixa setmana o la que bé, això
estarà..., entrarà en funcionament. 

És per tots aquests motius que la nostra posició és contrària a la seva moció que proposta una cosa que
pràcticament ja està feta i una altra que no és propietat municipal i que allí no s’hauria d’intervenir amb
diners de tots els ciutadans.

Intervenció del Sr. Lehmann
Tot seguit pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcalde. Senyor Roig, de la moció que presenta se’n
deriva una cosa claríssima, i és que no ha parlat amb l’associació de veïns, molt menys amb el regidor
de barri –jo ho puc entendre que no vulgui parlar per temes polítics– però que estic a la disposició si ho
vol.

Però no ha parlat tampoc amb l’associació de veïns. Sinó, si ho hagués fet, tant amb uns com amb els
altres, l’haguéssim informat que en data 22 de novembre vam tenir la corresponent i rutinària reunió
amb ells i aquests temes, entre altres, es van tractar. Es van tractar d’aquests temes d’enllumenat, no
només els dos que exposa vostè, sinó també l’enllumenat de l’avinguda Lleida, que com veu ja està en
obres i produint-se ara mateix. 

Però centrem-nos amb els de la seva moció. Pel que fa a la plaça del Temple, es va informar en aquell
moment de la programació dels treballs que s’havien de fer, a l’espera del material necessari que, com
bé ha dit ara el senyor Monclús, es va començar sobre uns 15 dies i s’acabarà en el decurs de la
setmana.

El tema de la plaça o de l’aparcament que hi ha davant de l’edifici dels sindicats és més complex. Com
sap, és una cessió a través de conveni gratuït que es va fer a l’any 2002, amb l’anterior Govern. En
aquell moment es va adecentar el solar però no es va ficar llum. Bé, no es va ficar en aquell moment.
Ara la demanen.

La situació, com dic, és més complexa i és que el president del mateix col·legi de la demarcació ha
entrat un escrit demanant la resolució del conveni a 1 de març, per tant, deixarem de tenir ús, dret d’ús
del solar o bé podem acceptar la seva proposta d’un nou conveni pagant 1732,72€ mensuals. Jo crec
que no ho hem de fer. De fet, el Govern tirarà per aquest camí de no pagar 1732,72€ mensuals per
aquell aparcament. Si fa falta buscarem una altra solució, però ja tenim constància també que altres
membres de la Junta s’han ficat en contacte amb l’Alcaldia per tal d’arribar a un acord i poder seguir
tenint aquest dret d’ús.

Jo suposo que això no ho sabia perquè sinó aquesta moció jo crec que no l’hagués entrat. Ara fer
actuació sobre un solar que no és d’ús públic, que tenim un conveni que es resol i que ens plantegen un
pagament de 1732,72€ mensuals, jo crec que actuar sobre ell per tenir-lo 1 mes i fer una inversió allí,
vamos, jo crec que és de calaix que no s’ha de fer. No sé si vostè opina el contrari, però per tot això
votarem en contra.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors,  començaré per  la  seva intervenció,  senyor Lehmann. Jo,  no sé vostè,  però jo  no tinc  cap
problema en parlar-li a vostè. Jo no entenc per què vostè diu que jo puc suposar que no he parlat amb
vostè per una qüestió política. Potser sí que té algun problema vostè en parlar amb mi, però jo amb
vostè no en tinc cap, per tant, entenc que la frase ha estat, si més no, desafortunada.

Me n’adono que ens donen la raó perquè realment saben que hi ha un problema, saben que a un lloc a
la plaça del Temple estan millorant-ho perquè saben que hi ha un problema d’il·luminació, per tant, tota
aquella  zona de la  pèrgola  aquella  rodona està  poc il·luminada,  inclús  ara  mateix  amb aquells  sis
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elements que s’han col·locat. Per tant, benvingut sigui.

I a la plaça pàrquing dels sindicats hi ha un problema. Però és que, a veure, una cosa és implantar dins
una il·luminació interior, perquè la il·luminació del voltant sí que està, i quan allí s’apaguen les llums dels
comerços –que els senyor Monclús molt bé ha dit– allò és una gola de llop.

I senyor Dalmau, no fa falta anar –com ha dit el senyor Xavi Rodríguez–  vagi vostè allà a partir de quan
es pon el sol i veurà vostè que les fotografies, senyor alcalde, no estan retocades en absolut, sinó que
són fotografies tal qual es van fer així.

Per tant, en aquest sentit allí hi ha un problema greu d’il·luminació i, sobretot, de sensació de seguretat.
Per tant, es poden col·locar perfectament uns pals amb uns focus, com s’ha col·locat a molts llocs, a
molts llocs, mentre aquell pàrquing tingui un ús, per tal de vetllar per la sensació de seguretat que
tenen el veïns i veïnes. Veïns i veïnes que s’han adreçat a nosaltres, del barri, dient-nos-ho. I són tan
lícits de dir-nos aquesta queixa com jo i vostè de parlar amb qui sigui i amb qui convingui.

Per tant, una vegada més reconeixen que hi ha un problema, una vegada més és una proposta que ve
de l’oposició i, per tant, no creuen que s’hagi d’atendre. Però insisteixo en què el problema està i és
evident i és palès. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Entenc que la proposta no
prospera però, en tot cas, per –ho ha dit el regidor i jo voldria que els hi quedés clar a tots– sàpiguen
que el Col·legi d’Arquitectes ha rescindit de forma unilateral aquest conveni en data 1 de març, i ens
demana 1700€ mensuals de lloguer. I el que hem transmès –també ho dic per, aprofitant la conjuntura,
per a coneixement de la ciutadania– que l’Ajuntament 1700€ –i jo crec que això podem compartir-ho
tots– no els pagarà per poder aparcar allí la gent.

En tot cas, capitalitzant aquests 1700€ per molt pocs anys, segur que podrem construir molt davant, i
hem fet les gestions amb Carreteres, un pàrquing alternatiu. 

Per tant, no té cap tipus de sentit un solar, que jo suposo que el Col·legi d’Arquitectes –potser algú altre
ho sap– però  que el  Col·legi  d’Arquitectes  haurà  de  vallar –perquè l’haurà  de  vallar si  no  vol  que
s’utilitzi– s’il·lumini. 

Però en tot cas, aquest com –jo també em penso que ho ha apuntat el senyor Lehmann– i jo també vull
el benefici del dubte, perquè hi ha alguns membres del Col·legi d’Arquitectes que s’han adreçat a mi
perquè sembla ser que no coneixien la proposta en aquestes dimensions. Jo vaig firmar un decret el 30
de desembre, desprès d’una reunió amb el president del Col·legi d’Arquitectes, per rescindir, d’acord
amb la seva petició, aquest conveni. Per tant, òbviament, no procediria en tal cas efectuar cap actuació
allí. Potser això hagués procedit quan a l’any 2002 s’hagués signat i potser llavors sí que era el moment
de fer inversions, però ara no. Però en tot cas, només per a la seva clarificació, jo ja els informaré. 

I els veïns han de saber que, en el cas que el Col·legi d’Arquitectes decideixi vallar aquell àmbit, des de
l’Ajuntament estem treballant per trobar una alternativa, malgrat com algú de vostès ha dit tampoc no
passaria res, però pensem que hem de tenir una...... No és per entrar en debat, és simplement una
informació, senyor Roig. Té la paraula, si vol, per 1 minut. 

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: sí, sí. Només a títol de que com molts..., vostè m’ha dit que hi ha
hagut alguns membres col·legiats que han dit que ho desconeixien, jo també ho desconeixia i, per tant,
a partir d’aquí res a dir.

Però també em sumo al que vostè diu que sí que passa si aquell pàrquing no s’utilitza perquè els veïns i
els treballadors del sector utilitzen molt aquell pàrquing i, per tant, entenc que l’Ajuntament busca una
solució per tal de pal·liar aquest problema que pugui haver ara. Era en aquest sentit. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Efectivament, senyor Roig. Jo mateix he dit que ja estem
treballant en una solució.

I no he dit que alguns col·legiats no ho sabessin –suposo que vostè és col·legiat–, tampoc no ho deuria
saber, he dit ‘alguns membres de la Junta que s’han adreçat a mi i que m’ha dit: escolti, en aquests
termes nosaltres no ho sabíem’. Bé doncs, segurament hem tingut sempre una relació de col·laboració
amb el Col·legi d’Arquitectes, com l’hem tingut amb tots. En el seu moment allí es va fer una cessió
gratuïta. Simplement, l’Ajuntament va assumir els costos de fer l’obra –que en aquell no es va ficar
il·luminació, però es va enquitranar, es van fer els accessos de les voreres, es va pintar i es van plantar
alguns arbrets. Entenc que plantejar-ho en aquests termes, però tampoc no és qüestió ara fer un debat
públic sobre això. L’únic que sàpiguen que, evidentment, allí no es farà cap inversió si allò ha de passar
d’aquí 28 dies, perdó, 23 dies a un altre ús. Moltes gràcies.

*-*-*

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

10 – PROPOSA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA D'ADHESIÓ A LA "ART
NOUVEAU EUROPEAN ROUTE - RUTA EUROPEA DEL MODERNISME".

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya:

“ Atès que el Modernisme es un moviment cultural que va sorgir a Europa a finals del segle XIX amb la
voluntat  de  transformar  la  societat  i  que  va  prendre  una  rellevància  important  i  una  personalitat
especial  a  Catalunya.  Per  aquest  motiu,  es  troben  manifestacions  modernistes  arreu  del  territori  i
Tortosa no és una excepció.

Atès que, a finals del segle XIX i principis de XX, la ciutat de Tortosa viu un desenvolupament econòmic i
industrial  gràcies,  entre  d’altres,  a  la  indústria  alimentària  amb productes  com l’arròs  i  l’oli,  i  un
creixement demogràfic que es manifestarà en fets com l’enderroc de les muralles i la creació del primer
eixample i que, tot plegat, fa que la burgesia decideixi adoptar el nou estil modernista per a les noves
edificacions que creen fruit d'aquest desenvolupament econòmic i industrial.

Atès que la presència a la zona d'arquitectes com Domènech i Montaner, Rubió, Jujol o Martinell va fer
que aquest estil s'impregnés  i  sorgissin nombroses edificacions  i  arquitectes modernistes a la nostra
ciutat.

Atès que per  aquest motiu l’abundància,  riquesa i  particularitats del  Modernisme a Tortosa és una
sorpresa per als visitants amb edificis com ara la casa Camós, el xalet Pallarès, la casa Fontanet, la
casa Segarra, la casa Climent, la casa Lamote de Grignon, la casa Bau, la casa Brunet, la casa Sabaté,
la casa Llorca, la casa Piñana.

Atès que a la ciutat de Tortosa també podem trobar edificis d'estil Noucentista, coetani del Modernisme
i que sovint s'ha considerat com una evolució d'aquest estil, amb edificis com ara la casa Vericat, la
casa Benet Piñana, el xalet Arasa, la casa Ronda Docs 12, la casa Pujol o la casa Ballester.
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Atès  que  a  Tortosa  s'hi  troben  també  grans  exemples  de  l’arquitectura  industrial  modernista  i
noucentista  amb  edificis  com  el  Mercat  municipal,  l'antic  Escorxador,  la  bòbila  d’Anguera,  els
magatzems de casa Bau, l’estació del Carrilet o la cooperativa de Santiago.

Atès que, per tant, Tortosa és la ciutat ebrenca que aglutina més Modernisme i  Noucentisme de més
qualitat, amb obres de destacats  i  reconeguts arquitectes com Joan Abril, Víctor Beltri i Pau Monguió
sumant un total de 41 edificacions d'aquests estils.

Atès que molts d’aquests edificis són desconeguts pel públic i pels visitants i, per tant, haurien de ser
objecte d'algun tractament diferenciat per tal de promocionar la seva visita  i  atraure el turisme a la
nostra ciutat.

Atès que els passats dies 1 i  2  d'octubre, coincidit amb la celebració, el dia 3, del Dia Mundial de
l’Arquitectura, la demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va encetar la iniciativa
arquitectour_EBRE, un itinerari pensat per donar visibilitat a l’ingent patrimoni arquitectònic ebrenc  i
que va permetre accedir a espais habitualment no visitables. En concret es van visitar tres edificis
modernistes emblemàtics de Tortosa: casa Piñana, casa Bernardo Grego i casa Bau per tal de "mostrar
la rellevància del Modernisme en l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutat, apropar el fet arquitectònic
als  ciutadans  i,  alhora,  cridar  l’atenció  de  les  institucions  responsables  de  que  Tortosa,
inexplicablement, encara no figuri en la Ruta Europea del Modernisme''

Atès que, donat l’èxit d'aquesta iniciativa, els passats 17 i 18 de desembre, coincidint amb els actes de
commemoració dels 75 anys de presència del Col·legi d'Arquitectes a les Terres de l’Ebre, es va repetir
aquesta iniciativa, amb un notable èxit de públic i de participació.

Atès  que  la "Art Nouveau European Route  -  Ruta Europea del Modernisme" és una associació sense
ànim de lucre de governs locals  i  d'institucions no governamentals que s'han unit amb el compromís
comú  de  desenvolupar mecanismes útils i eficients per a la promoció internacional i la protecció del
patrimoni Modernista.

Atès que la "Ruta Europea del Modernisme" pretén també fomentar la comunicació i l’intercanvi entre
els  seus  membres  per  compartir  experiències  de  restauració  de  monuments,  de  programes  de
conscienciació pública, d’estratègies de finançament i de desenvolupament d'un turisme sostenible.

Atès que entre els compromisos i acords que suposen l’adhesió a la "Ruta Europea del Modernisme" es
troben:

Difondre el coneixement entre els ciutadans del patrimoni modernista i dels principals valors associats:
recuperació  i  dignificació  dels  oficis  tradicionals,  impuls  de  la  creativitat  des  de  sectors  socials  i
econòmics, integració de les diferents manifestacions artístiques, etc.

Fomentar  els  intercanvis  entre  els  diferents  moviments  associats  existents  a  Europa:  Art  Nouveau,
Modern Style, Jugendstil, Secession, Liberty, Modernisme, etc.

Promoure el diàleg i la cooperació entre les cultures urbanes associades al Modernisme, i preservar les
diverses identitats europees a escala local, regional o nacional, i obrir el projecte a la col·laboració entre
Europa i entitats i organismes de ciutats d'altres continents que presentin especials afinitats en relació
amb el patrimoni modernista.

Estimular els processos de rehabilitació del patrimoni arquitectònic modernista. 

Atès que a aquesta associació hi pertanyen ciutats europees com París, Moscou, Viena, Brussel·les,
Budapest o Torí; internacionals com Buenos Aires o Mèxic DF, d'arreu de l’Estat com Alcoi, Comillas,
Zamora, Terol o Ferrol i moltes d'elles catalanes com ara Barcelona, Girona, Tarragona, amb 17 edificis
modernistes, Canet de Mar, Argentona, Cardedeu, Mataró o Olot, que destaquen totes pel seu patrimoni
modernista.
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Atès que la proposta núm. 404 del programa electoral del PSC contempla participar en xarxes de ciutats
amb temàtica sectorial o transversal en matèria turística.

És per aquests motius que el  grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. Que l’Ajuntament de Tortosa s'adhereixi formalment a  l’Art Nouveau European Route  -  Ruta
Europea del Modernisme, en tant en quant es tram d'una associació de governs municipals i altres
institucions i entitats compromesos en la difusió, protecció, gestió i millora del seu patrimoni
modernista.

SEGON.  Donar  trasllat  de la  present  moció  a  la  Demarcació  de l’Ebre  del  Col·legi  d’Arquitectes  de
Catalunya.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per  exposar  la  proposta  pren  la  paraula  el  regidor  i  portaveu  del  grup  municipal  del  Partit  dels
Socialistes  de  Catalunya,  senyor  Enric  Roig  i  Montagut:  Moltes  gràcies  senyor  alcalde.  Senyores
regidores, senyors regidors, aquesta proposta va en relació també a la potenciació i el suport al nostre
patrimoni i respon a una proposta del nostre programa electoral, la 404 en concret.

S’ha dit aquí, Tortosa compta amb edificis, com s’ha parlat abans, com el mercat, és la ciutat ebrenca
que aglutina més patrimoni d’estil Modernista i Noucentista i de més qualitat, amb obres destacades i
reconeguts arquitectes com Joan Abril, Víctor Beltri, Pau Monguió, entre altres,  sumant un total de 41
edificacions d’aquests estils.

Molts d’aquests edificis són desconeguts pel públic i pels visitants i, per tant, haurien de ser objecte
d’algun tractament diferencial per tal de promocionar la seva visita i  atraure el turisme a la nostra
ciutat. En aquest sentit –ara fa un moment parlàvem del Col·legi d’Arquitectes– la demarcació de l’Ebre
del  Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  va  organitzar  recentment  uns  itineraris  d’alguns  edificis
modernistes per tal de mostrar la seva rellevància del Modernisme en l’arquitectura i urbanisme de la
ciutat.  A  més,  amb  aquesta  acció  el  Col·legi  va  dir  que  volia  cridar  l’atenció  de  les  institucions
responsables  perquè,  inexplicablement,  Tortosa  encara  no  figurava  dins  la  Ruta  Europea  del
Modernisme. 

L’Art Noveau European Route  o la Ruta Europea del Modernisme és una associació de governs locals i
d’institucions no governamentals amb el compromís de desenvolupar mecanismes útils i eficients per a
la seva promoció internacional i la protecció del patrimoni modernista.

L’associació pretén també fomentar la comunicació i l’intercanvi entre els seus membres per compartir
experiències  de  restauració  de  monuments,  de  programes  de  conscienciació  pública  i  de
desenvolupament d’un turisme sostenible.

A aquesta associació hi pertanyen ciutats europees com París, Moscú, Viena, Brussel·les, Budapest o
Torí; inclús fora d’Europa ciutats internacionals com Buenos Aires o Mèxic DF, o arreu de l’Estat com
Alcoi, Comillas, Zamora, Terol o Ferrol i moltes d’elles catalanes com ara Barcelona, Girona, Tarragona
que té 17 edificis modernistes, Canet de Mar, Argentona, Cardedeu, Mataró o Olot, que destaquen totes
elles pel seu patrimoni modernista.

Creiem, per tant, que el patrimoni modernista i noucentista de Tortosa és prou important per a que la
ciutat pugui estar present en aquesta xarxa. 

La  nostra  proposta  404 deia  que  volíem participar  en  xarxes  de  ciutats  amb temàtica  sectorial  o
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transversal en matèria turística i de patrimoni cultural.

Per  aquest  motiu  demanem  que  l’Ajuntament  de  Tortosa  s’adhereixi  formalment  a  l’Art  Nouveau
European Route  o  Ruta  Europea del  Modernisme,  en  tant  en  quant  es  tracta  d’una associació  de
governs municipals i altres institucions i entitats compromesos en la difusió, protecció, gestió i millora
del seu patrimoni modernista.

Hem d’apostar, entenem, clarament pel nostre patrimoni. Hem de fer polítiques d’impuls turístic i per
promocionar  la  nostra  ciutat  i  reactivar-la  econòmicament.  Tortosa,  entenem,  que  amb  aquest
importantíssim patrimoni  modernista i  noucentista  que té  no pot  faltar  en una xarxa europea com
aquesta.

Creiem  que  és  una  bona  mesura  per  potenciar  el  nostre  patrimoni,  tan  important  i,  alhora,  tan
desconegut, que servirà per posar-lo en valor. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, nosaltres votarem a
favor aquesta moció. 

I sols comentar tres aspectes. Primer, que jo crec que el Modernisme a Tortosa ha estat maltractat o
poc tractat, i malgrat la gran quantitat d’exemples que tenim d’aquesta corrent arquitectònica.

No tenim tractament seriós de tot el que és el Modernisme tortosí. Em refereixo –i el ponent ho sap
millor que jo– a rutes, a llibres, a estudis, senyalitzacions bones –les hi ha però no són senyalitzacions
que donin una idea clara de cadascun dels edificis o com estan distribuïts i el perquè a través de tot el
plànol de la ciutat, no? –. Això lo primer.

Segon. Jo crec –i vaig fer una moció en un moment donat– de que era necessari, així com –i crec que
molt bé, lògicament, chapeau l’actuació de l’Ajuntament en el tema del casc antic i la modernització de
tot el que és el casc antic de Tortosa– faltava també una ajuda periodificada, doncs, cada any una
quantitat per a, previ concert, conveni, acord amb els amos de cadascun d’aquests edificis modernistes
que té la ciutat, doncs, poder–que per circumstàncies no poden, doncs poder– l’Ajuntament ajudar-los a
millorar la façana externa especialment, i l’interna en el seu cas. Jo em refereixo a edificis modernistes
que estan en una situació externa –no fico l’interna– difícil, no?, i ho vaig dir aquell dia. 

Casa Pinyana, allí al parc, davant del parc millor dit, doncs, una casa que seria molt bonica si estigués
restaurada i si l’Ajuntament, crec, té l’obligació amb la ciutat, amb els ciutadans i amb tota la ciutadania
per millorar en aquest aspecte el Modernisme tortosí.

I, per últim, jo voldria recordar i trencar una llança per un arquitecte –el senyor ponent de la moció, el
senyor Enric Roig, que és arquitecte, ho sap millor que jo– d’un arquitecte, un company seu que és
tortosí nascut al 1862, desconegut o molt desconegut, a pesar de que va ser arquitecte municipal a
Tortosa des del 1886 al 1890 i de nom Víctor Beltri i Roqueta, que va ser un dels grans representants
del Modernisme, no a Catalunya sinó que per raons de la vida el van portar al sud, a Cartagena, i va ser
on va deixar quantitat d’exemples molt bons del Modernisme. Per tant, simplement recordar el nostra
avantpassat, el nostre ciutadà d’aquella època.

I com he dit, doncs, sí. Nosaltres, jo m’adhereixo a aquesta moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista també votarà a favor d’aquests
moció. També per la línia d’altres que s’han presentat avui, perquè entenem que son en positiu, de
construcció  de  ciutat,  que  hauria  d’haver-hi  un  consens  en  aquest  Ple  perquè  és  una  aposta  per
fomentar valors dels que ja disposa la ciutat i perquè, a més, segons explica la moció també és a cost
zero, es garanteix publicitat –fins i tot una web en la que participa l’Ajuntament de Barcelona i en la que
estan les diferents experiències del Modernisme de les ciutats que estan adherides – i perquè, a més,
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ens ajudaria a aprofitar l’experiència ja d’altres municipis en els que en Modernisme s’ha treballat més,
per aprofitar-los i, fins i tot, elaborar estratègies per difondre aquest patrimoni que té la nostra ciutat.

I per tant, nosaltres entenem –fins i tot, buscant no hem vist cap però a la proposta– votarem a favor. I
tornem a reiterar: valorem que és una proposta en positiu i per al bé de la ciutat.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la  paraula el  Sr.  Jordan: Sí,  senyor alcalde, regidors i  regidores,  des de Movem
Tortosa també donarem suport a aquesta moció perquè, evidentment, per al nostre grup municipal el
patrimoni històric pensem que és un dels recursos, un dels valors que més important té la nostra ciutat,
un dels actius més importants. Una ciutat que ja tots sabem amb més de 2000 anys d’història.

En aquest cas també pel que fa l’etapa on es va desenvolupar l’art modernista, a finals del segle XIX i
principis del segle XX, la nostra ciutat, com tothom sap, té un gran patrimoni. Aquí a la moció alguns
exemples, no?, han posat vostès, com l’Escorxador municipal al barri de Remolins; com algunes cases:
la casa Pinyana, la casa Grego, la casa Brunet, entre altres; o també com el mercat, que també en part
té una part de Modernisme.

Per tant, és una moció que va en la línia de promoure aquest patrimoni d’aquesta època de la nostra
ciutat i també hem vist i ens hem assabentat del què significaria formar part d’aquesta Ruta Europea
del Modernisme, on hi ha moltes ciutats, ciutats més grans que la nostra, ciutats molt més menudes i,
per  tant,  pensem que és positiva aquesta moció perquè això de difondre el  coneixement entre els
ciutadans o fomentar els intercanvis entre les diferents ciutats que tenen art modernista pensem que és
positiu i, per tant, és absolutament lògic que es voti a favor d’aquesta moció. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies, senyor alcalde. 

Estar  adherits  a la  ruta del  Modernisme,  òbviament,  és una cosa positiva.  El  que passa és que la
proposta que vostès fan d’adhesió a aquesta Ruta Europea del Modernisme arriba, al menys, un parell
d’anys tard perquè a l’any 2014 ja es van iniciar els treballs de sol·licitud d’entrar a aquesta Ruta; al
juliol del 2015 es va presentar candidatura d’adhesió a l’IMPU –Institut Municipal de Paisatge Urbà–,
que és el que porta això i el qual, aquest institut, li  va donar trasllat al Consell d’Honor de la Ruta
Europea del Modernisme.

A  hores  d’ara  no  tenim  constància  que  s’hagi  reunit  el  Secretariat  Permanent,  el  qual  acull  les
demandes d’adhesió, les verifica i  les trasllada al Consell  d’Honor per tal de que aquest ratifiqui la
demanda d’adhesió, que en aquest cas ja fa temps va cursar la ciutat de Tortosa.
 
Com tot el que cal per adherir-se ja fa temps que està fet, creiem que presentar una moció que demana
fer  una  cosa  que  ja  està  feta,  doncs,  no  té  sentit  ni  votar-ho.  Però  en  tot  cas,  com  que
reglamentàriament, doncs, la nostra posició és desfavorable perquè ja està fet.

Intervenció de la Sra. Queralt
Tot seguit pren la paraula la Sra. Queralt: Gràcies alcalde. Companyes regidores, companys regidors,
senyor Roig li avanço que votarem en contra de la moció pels motius que tot seguit li exposaré. I és que
la sol·licitud que avui vostès porten al Ple, tal com ja s’ha dit, va tard.

Va tard  perquè es tracta  d’un procés que es va  iniciar  a l’agost del  2014,  on els  diferents  agents
responsables –el llavors regidor de cultura, senyor Joaquin del Pino, amb el suport tècnic del personal
de l’àrea de Cultura– van realitzar ja tots els tràmits corresponents.

Hi ha una proposta d’adhesió en data 14 d’agost del 2014. Hi ha un Decret signat per l’alcalde, el
Decret 2000/2014, sol·licitant l’adhesió, validat per un informe motivat per la cap tècnica de l’àrea de
Cultura que té data del 19 d’agost del 2014 i del que, a més a més, se’n va donar compte ja en aquesta
sessió plenària –per tant, vostè ja ho hauria de saber– el dia 6 d’octubre del 2014, i  que va tenir
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continuïtat, vam donar-li continuïtat seguit indicacions rebudes amb l’enviament, en data 8 de juliol del
2015, de la sol·licitud d’adhesió de la ciutat de Tortosa a la Ruta Europea del Modernisme.

Manifestàvem en aquesta sol·licitud tot allò que ja es demana als Estatuts, és a dir, la nostra voluntat i
l’acceptació de totes les condicions . Demanàvem també que fos elevat ala Junta Permanent, que és qui
n’ostenta  la  Presidència  executiva  i  que  és,  d’acord  amb  els  Estatuts,  qui  ha  de  prendre  l’acord
d’adhesió de la nostra ciutat. Acord que posteriorment ha de ser ratificat pel Consell d’Honor de la Ruta
Europea  del  Modernisme,  presidit  en  aquests  moments  per  l’actual  alcaldessa  de  la  ciutat  de
Barcelona.

Per tant, com vostè haurà pogut constatar, estan fets tots els tràmits que ens corresponen a nosaltres
com Ajuntament. I  ara el que procedeix és esperar la resposta, segurament valorant que els canvis
produïts a l’Ajuntament de Barcelona no han ajudat a donar per finalitzat aquest procés com nosaltres
voldríem.

També li explico que, mentre esperem, hem realitzat la demanda d’una resposta reiteradament a través
de correus electrònics, dels que tenim còpia, i trucades telefòniques i que fins ara ens han portat a
rebre només la resposta dels secretaris dels responsables finals, o en algun moment ni això. 

Cal dir, però, que després d’insistir reiteradament, dijous passat vam rebre resposta de la Secretaria de
la regidoria emplaçant-nos a l’actual gerent de l’IMPU –el senyor Xavier Olivella Echevarne– amb qui
hem intentat posar-nos en contacte divendres i aquest mateix matí, i allí ens diuen, literalment, perquè
ens pugui avançar la resposta.

Per tant, aquesta resposta ja li he dit, el nostre vot serà negatiu. Ni correspon demanar-ho perquè ja ho
hem demanat, ni correspon aprovar-ho fins que no tinguéssim, per part del Consell d’Honor, l’aprovació.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els grups que han donat
suport.

I aquí ens trobem amb el mateix de sempre, no?, ‘ja ho han fet, ja ho han fet’. Bé, aquí, una vegada
més, tenim aquella manera de fer del Govern municipal, per Decret s’aprova, no s’informa, en aquell
moment jo era a la comissió de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i en cap moment es
diu. I ara resulta que sí, ara a correcuita, últimament, en les darreres setmanes, com que presentem la
moció, apretem per a que realment ens donin una resposta.

Jo també els hi dic –vostès diuen que han de votar que no– això és voluntat de votar que no per votar
que no, perquè ve d’una proposta de l’oposició. Perquè realment, si vostès tan clar ho tenen que ho han
fet –que no ho dubto, eh. Jo no posaré mai en dubte la veracitat de les seves paraules–, si tan clar ho
tenen que ho han fet i tot, bé doncs, acordem avui entrar aquí dins, sol·licitar-ho formalment, ratificar
aquella acció que per Decret va fer l’alcalde, ratifiquem-ho i donem la imatge a la ciutadania de que
realment  anem  tots  a  una  per  la  preservació  del  nostre  patrimoni,  en  aquest  cas  el  patrimoni
modernista.

Però bé, una vegada més tothom veiem el tarannà, quin és tarannà de l’equip de Govern, a partir d’aquí
res a dir.

Moltes gràcies a aquells que han volgut donar suport a la nostra moció. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Me veig en la necessitat de
corregir-lo perquè ha dit que no s’ha informat d’aquest Decret i li vull recordar que tots els decrets que
se signen  es donen compte a aquesta sessió plenària. I tots els regidors en tenen accés.

No sé si ho ha sentit bé, però la regidora li ha dit que al Ple del 6 d’octubre del 2014 es va donar
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compte a aquesta sessió plenària, de la qual vostè era membre. Per tant, pot dir el que vulgui, però no
digui falsedats. No digui que no es va donar compte perquè sí que es va donar compte, com es dona
compte de tots els decrets que aquest alcalde signa, i com és obligació legal. I és obligació moral i
política de tots els regidors de conèixer el contingut dels decrets que es dona compte a aquest Ple.

Per tant, si vostès volen amagar el seu –no vull qualificar-ho– poc interès en conèixer els decrets que es
dona compte és el seu problema, però no digui que no s’ha donat compte perquè se n’ha donat compte
i consta a les actes. Digui que vostè no se’n va recordar o no se’n va donar compte, però es va fer i es va
fer tot el tràmit legal. I no vull entrar a qualificar la voluntat o no la voluntat d’algun altre ajuntament
perquè no em correspon fer-ho en aquesta sessió plenària. Si vol ja li explicaré la meva opinió però, en
tot cas, el que ami sí que m’interessa ara és que no quedi aquí que hi ha decrets dels quals no se’n
dona compte. Es dona compte de tots, senyor Roig. I amb aquestes coses no podem jugar ni podem
faltar.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, quan he dit ‘no se’n dona compte’ he dit, ‘explícit
d’aquesta circumstància’, res més. Vol dir que no es va dir aquí en aquest plenari ‘ens hem adherit a
aquesta..., o hem fet la sol·licitud per adherir-nos’.

I respecte al que jo no he volgut entrar però vostè ha entrat ara, jo no posaré en qüestió si l’Ajuntament
de Barcelona té algun problema o no té cap problema. Jo les culpes al altres no les tiro mai. La senyora
Dolors Queralt ho ha insinuat. Jo entenc que aquest organisme, al qual nosaltres demanem que se’ns
adhereixi  i  demanem  i  reiterem  que  haguéssim  pogut  tenir  tots  l’acord  unànime,  té  els  seus
mecanismes de funcionament i vull entendre que tot això, si diuen que vostès al 2004 van iniciar el
procés, és un procés una mica llarg.....

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Catorze, catorze. Al 2004 era el senyor Joan Sabaté alcalde,
que no el va iniciar, per cert.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: No feia falta. No feia falta que digués aquesta apreciació.
Perdoni per l’error. 2014. Sobrava aquesta apreciació.

Doncs, bé, en aquest sentit, 2014, entenc que el procediment és el que hi ha damunt la taula i que
vostès han seguit els passos que els han sol·licitat, res més. 

Ja dic, celebro que arrel de la nostra moció hagin fet investigacions i hagin accelerat per tal de tenir una
resposta. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo és que ja no vull discutir-ho més. No hem fet res, estava fet
d’abans. 

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), MT-E (3),
CUP-AE-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (8) i ERC-AM (4).
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11 –  PROPOSA DEL GRUP MUNICIPAL  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA
PER  A  L'IMPULS  DE  LA  INCORPORACIÓ  DE  CLÀUSULES  SOCIALS  EN  LA  CONTRACTACIÓ  DE
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL.

Se  sotmet  a  debat  del  Ple  la  següent  proposta  subscrita  pel  grup  municipal  Candidatura  d’Unitat
Popular - Alternativa Ecologista:

“ El 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar un
conveni de col·laboració  per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de
l’Administració pública local, en compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va
instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal d'impulsar l’aplicació de les clàusules socials
a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes.

Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un caràcter estratègic i
contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès general, l’Administració catalana
treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat
també amb la quarta generació de directives europees aprovades el mes de febrer de 2014.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la instrucció 1/2014, de 9 de gener, de
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de la transparència i
l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de diverses actuacions i instruments
específics,  ha  determinat  i  fomentat  la  incorporació  de  clàusules  socials  en  els  expedients  de
contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i  dels ens que integren el seu sector
públic.

Atès que l’Administració local, per la seva part, ha de començar a incorporar aspectes socials en la seva
contractació, com a Administració més propera a la ciutadania, en el marc de les accions públiques de
foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives per a persones que
integren algun dels col·lectius més desfavorits.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa és un dels principals agents contractants del territori, i per tant, un
agent que pot generar una ocupació de més qualitat que la contractació precària que pateix la major
part de la població. Entre els que trobem treballadors i treballadores subcontractats, que treballen per
l’Ajuntament de Tortosa mitjançant altres empreses, amb condicions molt millorables.

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa ACORDA:

PRIMER - Adoptar el compromís d'incorporar clàusules socials en els expedients de contractació publica
i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la
difusió i l’impuls del seu ús per les administracions públiques.

SEGON -  Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la "Guia per a la inclusió de
clàusules  contractuals  de  caràcter  social”,  aprovada  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se'n facin.

TERCER -  Les empreses licitadores o candidates hauran de manifestar  que han respectat,  a  l’hora
d'elaborar les ofertes, les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció de
l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

QUART -  Que els serveis jurídics estudiïn si es poden incloure clàusules per valorar positivament i a
l’alça,  temes  de  caràcter  social  com  ara  la  contractació  de  persones  desocupades  amb  dificultat
d'accedir a l’ocupació (minusvalidesa, aturats llarga durada, etc.), l’equiparació salarial entre dones i
homes, que tinguen aprovats els plans d'igualtat (quan estiguen obligades a fer-lo), el foment de la
contractació indefinida dels seus treballadors i treballadores i la disminució de les diferències salarials
entre els alts càrrecs i la resta de treballadores i treballadors.
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CINQUÈ - En aquest sentit, que els serveis jurídics estudien si es poden incloure clàusules per valorar
positivament i  a  l’alça,  contractacions de les empreses licitadores,  per  a dur  a terme l’objecte  del
contracte, a treballadors i treballadores en les situacions següents:

 Persones en situació legal d'atur d'acord amb el que preveu l’article 267 del Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre.

 Persones que presentin dificultats d’inserció en el laboral,  ja sigui per trobar-se inclosos en
algun dels col·lectius definits en la Llei 272002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per
regular  les empreses d’inserció laboral,  com persones que disposin  del  corresponent  certificat
acreditatiu de discapacitat.

SISÈ  -  Incloure  clàusules  per  garantir  que,  quan  procedisca  la  subcontractació  d'alguna  part  de
l’execució d'un contracte,  es valorarà el  compromís de les empreses licitadores de subcontractar  a
centres  especials  de  treball  o  empreses  d’inserció  sociolaboral,  inscrits/tes  degudament,  en  els
corresponents registres del Departament d’Empresa i Ocupació o a entitats sense ànim de lucre que
treballen per integrar persones amb risc d’exclusió social.

SETÈ  -  En  el  supòsit  que  dues  o  més  proposicions  s'igualen  com  a  més  avantatjoses  segons  la
ponderació establerta en els criteris d’adjudicació, tindran preferència en l’adjudicació del contracte la
proposició  presentada  per  empreses  que,  en  el  moment  d'acreditar  la  seva  solvència  tècnica  o
professional,  complisquen mesures  destinades  a  promoure  la  igualtat  d'oportunitats  entre  dones  i
homes en el mercat de treball  establertes de conformitat amb el que preveu l’article  34  de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones  i  homes, sempre que aquesta
proposició iguale en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius
que serveixen de base per a l’adjudicació.

En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessen aquestes condicions, tindran
preferència  en l’adjudicació  les  proposicions que presenten les  entitats  sense ànim de lucre,  amb
personalitat jurídica, i/o aquelles entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just sempre que
la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons es desprenga dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

En el cas que l’empat continués, es decidirà la proposta d’adjudicació a favor de la proposició que
presente l’oferta econòmica més baixa. En cas de continuar l’empat desprès d'aplicar aquest criteri, es
decidirà la proposta d’adjudicació per sorteig.

VUITÈ  -  Incloure  clàusules  contractuals  per  tal  de  valorar  el  compromís  d'aplicar,  per  part  de  les
empreses, les bones pràctiques en la prestació del servei o subministrament i que consten en les guies
que tingue aprovades la Generalitat de Catalunya.

NOVÈ - Es considera un paràmetre objectiu a apreciar de forma negativa, que les ofertes presentades
incloguen  valors  anormals  o  desproporcionats,  com  ara  la  indicació  d'un  preu  inferior  als  costos
salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent.

DESÈ - Incloure clàusules per valorar les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral implantades
per l’empresa o les mesures addicionals que es comprometi a implantar.

ONZÈ -  Incloure clàusules que asseguren que tota empresa guanyadora d'un concurs públic, garantirà
un salari mínim d’1,5 vegades el salari mínim interprofessional. Garantint que l’Ajuntament no fomenta
la precarietat laboral.

DOTZÈ -  Garantir que en cap cas, als expedient de contractació, l’oferta econòmica suposa més d'un
60% dels punts que es poden aconseguir, deixant el 40% restant per les clàusules socials esmentades i
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aspectes tècnics.

TRETZÈ - Incloure com a causa especifica de resolució del contracte les següents situacions, en el marc
contractual amb aquesta Administració: 

 L’incompliment de les obligacions previstes en relació a la prevenció de riscos laborals  del
personal que els es propi, així com en treballadors i treballadores subcontractats.

 L’incompliment del deure d’afiliació  i  alta en la Seguretat Social del personal que ocupe en
l’execució del contracte.

 I en general, l’incompliment de qualsevol acord d'aquesta moció.

CATORZÈ -  Es trametrà còpia d'aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat  de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)  i  a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC). “

*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista, senyor Xavier Rodríguez i Serrano: Des de la CUP Alternativa Ecologista
plantegem aquesta moció en la que demanem a l’Ajuntament que quan liciti algun contracte, a més
d’atendre a criteris estrictament tècnics i també a la qüestió econòmica, valori  i  incorpori clàusules
socials.

Clàusules socials en les que hi ha prou consens en la nostra societat com, per exemple, que l’empresa
que opta a aquest concurs se li valori si fa polítiques d’igualtat per igualar les condicions laborals entre
homes i  dones:;  també si  adopta  mesures de conciliació  de la  vida  laboral  i  familiar;  també si  es
preocupa per contractar a persones d’aquells sectors de la població que tenen més difícil l’accés al
mercat laboral com aturats i aturades de llarga durada o persones de més de 55 anys. Tota una sèrie de
mesures socials  que no és que se les tregui  de la  butxaca la  CUP Alternativa Ecologista,  sinó que
obeeixen a directives europees, també a resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya o, fins i tot,
a convenis de col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis. Però és que, fins i tot, el Departament
d’Economia va elaborar una guia per incloure clàusules socials en la contractació pública, en la que es
donaven una sèrie d’exemples i d’ítems, que són els que nosaltres hem agafat en un 90% per presentar
aquesta moció.

Perquè nosaltres,  a més, constatem que el  mercat laboral  –i  més a Tortosa,  on no tenim un teixit
industrial important– el mercat laboral, que es basa en l’hostaleria i en els serveis, és molt precari, hi
ha molts contractes parcials,  temporals,  salaris  baixos,  les hores extraordinàries tampoc és que es
paguen com s’haurien de pagar. 

I  nosaltres  entenem  que  l’Ajuntament  de  Tortosa  no  pot  actuar  com  si  fora  una  ETT  més  quan
subcontracta un determinat servei, buscant únicament abaratir costos, sinó que haurien de ser –perquè
són un dels organismes, no només a Tortosa sinó també al territori,  que més persones contracta–
haurien  de  ser  un  exemple,  haurien  de  ser  també  un  organisme  de  referència  tant  per  a  altres
administracions públiques com també per al sector privat.

En un exercici de realisme polític vam presentar aquesta moció a l’equip de Govern per veure si podíem
arribar a un acord i, fins i tot, estàvem disposats a retirar algunes de les clàusules que nosaltres havíem
incorporat extra, com era demanar que, al menys, tot el món que estigui contractat directament o no per
l’Ajuntament, però que hi treballi, cobrés més de 1000€ al mes; també demanàvem que, com a molt, el
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60% de l’oferta es basi en criteris econòmics i que s’incorpori en aquest 40% aspectes socials. Aquests
eren els extres que la CUP Alternativa Ecologista havia plantejat, però altres coses com, per exemple,
se’ns va demanar que es retirés ‘adoptar el compromís d’incorporar clàusules socials en els expedients
de contractació’. Clar, si retirem aquest clàusula podem aprovar la moció per quedar bé de cara a la
galeria però, evidentment, la moció ja no tenia sentit.

Però és que també se’ns va demanar que retiréssim aspectes com l’equiparació salarial entre homes i
dones; que s’aprovessin el plans d’igualtat. No digui que no, senyor alcalde. També van proposar, per
exemple, que en cas de dos ofertes igualades es retirés la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
com un aspecte a valorar entre dos propostes que foren iguals; o que es prioritzés a aquelles empreses
que actuen sense ànim de lucre o bé es dediquen al comerç just.

No se’ns ha escoltat quan també fèiem una proposta que era valorar les mesures de conciliació entre la
vida familiar i laboral.

Ens sorprèn perquè, fins i tot en documents que han aprovat vostès i han presentat vostès com, per
exemple, el Pla de joventut, en el que parlava que una de les coses que més preocupa a la gent jove de
Tortosa és la precarietat laboral, i el mateix Pla de joventut contempla actuacions per incidir en millorar
aquesta precarietat laboral, i resulta que ara vostès quan els hi fem una proposta ens diuen que no, una
proposta concreta,  que realment va a millorar la precarietat laboral.  Perquè queda molt  bé dir  que
estem a favor de condicions dignes laborals, però quan demanem compromisos per escrits per a que
s’apliquin a l’Ajuntament, resulta que vostès es resten la mà i diuen que no.

Però no és que sigui una moció que hagi caigut del cel. És una moció que s’ha presentat a Reus i
Tarragona, i no només Convergència i Unió, sinó tots els partits unànimement han votat a favor. Però és
que en altres ajuntaments com Sant Cugat del Vallès o en Torredembarra ha estat Convergència i Unió
qui ha presentat aquesta moció instant al Govern a aplicar aquestes mesures. 

No ho entenem. No ho entenem perquè no hi  ha prou en sortir  a  la  premsa i  dir  que sí,  que ens
preocupen molt les condicions laborals de les persones i,  després, l’Ajuntament sigui el primer que
genera precarietat  laboral,  sigui  el  primer que a les  persones que treballen de manera indirecta  a
l’Ajuntament no els garantim el dret a tenir unes condicions dignes a nivell laboral.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Jo no...., li respondran els
portaveus, però igual com he tingut que fer amb el tema de la zona blava, tinc que tornar a intervenir.

Diu que estem en contra de l’equiparació salarial de homes i dones. Senyor Rodríguez, si troba un cas
en què això no es produeix pot fer dos coses: una, dir-m’hi directament a mi; i sinó el que ha de fer és
anar-se’n a Inspecció de Treball. A Inspecció de Treball, senyor Rodríguez.

No pot soltar aquestes barbaritats i dir que s’està en contra de l’equiparació salarial d’homes i dones,
que s’està produint, perquè tot es regeix mitjançant convenis col·lectius. I si no hi ha convenis col·lectius
o no es compleixen els convenis col·lectius, s’haurà de denunciar. Però dir que, no és que estiguéssim
en contra –que ja és una opinió–, sinó que es produeixen situacions de no equiparació salarial d’homes
i dones en contractes de l’Ajuntament o en empreses subcontractades –ja suposo que no és del propi
Ajuntament– el que hem de fer és digui-m’ho i anem junts a Inspecció de Treball. Però no ho solti aquí al
Ple i dir ‘no, és que vostès no volen això’. Home, això és faltar a la veritat. Això és faltar a la veritat. I si té
un cas i  no vol  molestar-se vostè ja  hi  aniré jo  a Inspecció de Treball,  digui-m’ho. Però clar,  soltar
aquestes coses aquí, doncs home, em pareix poc seriós.  

En tot cas, té la paraula el senyor Dalmau i després ja li contestaran els portaveus.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau:  Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo estic d’acord,
senyor Rodríguez, en què els poder polítics tenen el deure de promoure les condicions favorables per al
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progrés social i econòmic, i tenen el deure de mostrar el camí, i tenen el deure de donar l’exemple al
sector privat i a la ciutadania de com i perquè s’han d’adoptar conductes sostenibles i responsables.
Per  això  jo  crec  que  l’Ajuntament,  el  nostre  Ajuntament,  qualsevol  ajuntament  ha  de  fomentar  la
responsabilitat  social  i  ha d’adoptar  mesures que contribueixin al  manteniment de l’ocupació,  però
també, i especialment, la contractació de les persones en atur i en les pitjors condicions personals i
familiars, en les condicions d’integració laboral de persones amb discapacitats, de dones, de joves,
d’aturats de llarga durada, amb responsabilitats o sense responsabilitats familiars i hipotecàries.

Jo  –ho ha dit ara fa un moment l’alcalde– jo estic convençut i ho veig que l’Ajuntament de Tortosa
intenta complir amb aquests principis, diguéssim, laboral, no?, de progrés social i econòmic.

Una altra cosa que jo crec i li dic a vostè: la qüestió no és demanar-ho tot, eh, sinó fer el que es pot. I hi
ha que fer un equilibri entre demanar i fer. Intentar demanar el que es pot i fer el allò que es pot fer.
Perquè si ho demanem tot, clar, al final sempre tenim raó, l’altre no fa tot el que li estem demanant
perquè és impossible. 

Per tant, la incorporació –i torno a la idea inicial– la incorporació de clàusules socials en les licitacions
han de ser prevalents per a l’elecció de les empreses que segons els percentatges laborals establerts
contractin a persones de difícil inserció laboral.

Les clàusules socials que siguin respectuoses en la legalitat i  que conjuguin,  aunin,  matrimoníïn,  la
salvaguarda dels principis com la lliure concurrència amb el principi de benefici social.

En aquest Ajuntament, en aquest Ple es van presentar dos mocions sobre el mateix, pràcticament el
mateix tema al 2012, una, i al 2014, l’altra. Aquesta última aportava una instrucció per la inclusió de
criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Tortosa que es pareix molt, molt –i no li vull
dir això com un retret– a la moció que vostè presenta. Molt en totes les peticions que fa a l’Ajuntament,
no?

Aquesta semblança sospitosa –i no s’ho prengui a mal, eh, senyor Rodríguez– més el que jo crec de
l’actuació de l’equip de Govern d’aquest Ajuntament, em fa abstindre’m perquè, tot i estar d’acord en el
fons  de  la  moció,  que  estic  plenament  d’acord  eh,  doncs,  no  acabo  jo  de  veure  molt  clara  la
intencionalitat.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, vagi per endavant que votarem sí a la proposta del grup municipal de la CUP entenent que es
tracta d’una acció encaminada a empreses que cooperen en la cohesió social i la sostenibilitat.

I dic que votarem a favor perquè l’any 2012 es va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups munici -
pals, una moció presentada pel PSC en la que s’acordava potenciar clàusules socials en la contractació
pública, fer pública una quota de reserva en aquest concepte i establir un sistema de seguiment dels
contractes realitzats a partir de les clàusules socials.

Una vegada més, el Govern no va donar compliment en aquell moment a l’acord, com és habitual. I al
2014 vam presentar una altra moció demanant aquests objectius.

Entenen perquè demanàvem la creació d’una comissió per al seguiment dels acords aprovats als plens?
Perquè passa molt sovint.

Aquesta vegada va ser rebutjada, tot i comptar amb el vot favorable d’Esquerra Republicana de Tortosa.
Esperem que avui els republicans es mantinguin en la seva postura.

Entenem que per norma general la contractació municipal atén preferentment al preu i millores, obviant
moltes vegades criteris socials. Ens preocupa, i molt, el tema de l’atur i, com sempre hem dit, creiem
que des de l’Ajuntament s’han de fer polítiques actives d’ocupació.
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Però ens preocupa no solament el manteniment de l'ocupació, sinó la contractació d'aquelles persones
amb especials dificultats. Amb la inclusió de les clàusules socials molts ciutadans i ciutadanes amb difi -
cultats per tornar al món laboral podran beneficiar-se dels nous contractes que se signin des de l'Ajunta-
ment.

La contractació pública socialment responsable és susceptible de proporcionar molts beneficis i les ex -
periències ja aplicades en altres administracions i ajuntaments han estat un èxit.

Per tot l’exposat, tal i com hem dit, senyor Rodríguez, votarem a favor.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa veiem
amb bons ulls aquesta proposta que, tal i com ha dit el portaveu que l’ha presentat, el senyor Rodríguez,
s’ha aprovat en molts ajuntaments a nivell de Catalunya i per la majoria de formacions polítiques i, per
tant,  a  partir  d’aquí  jo  crec  que  ja  es  posa  de  manifest  que  és  una  moció  que  va  en  una  línia
constructiva i, en concret, va en aquesta línia, no?, de que hi hagin clàusules socials en tots aquells
contactes públics que es facin des dels diferents ajuntaments que creuen amb aquests temes.

Però si analitzem més profundament la moció, per exemple, al punt quart simplement el que s’està
dient és que els serveis jurídics estudiïn si es poden incloure clàusules per valorar positivament i a l’alça
temes  de caràcter  social  com la  contractació  de persones  desocupades  amb dificultat  d’accedir  a
l’ocupació com aturats de llarga durada, com persones amb minusvalia, l’equiparació salarial entre
homes  i  dones,  que  tinguin  aquestes  empreses  plans  d’igualtat  aprovats  si  ho  obliga  la  llei,  que
fomentin també la contractació indefinida i, per tant, que no hi hagi tanta precarietat laboral.

Altres elements que ens aporta aquesta moció que, insisteixo, molts ajuntaments del nostre país han
aprovat per unanimitat per totes les formacions polítiques –i sembla ser que aquí a Tortosa serem, com
moltes  vegades,  l’excepció–,  el  que  es  reclama  és  incloure  clàusules  per  valorar  les  mesures  de
conciliació de la vida familiar i laboral implantades a les empreses que farien els diferents serveis; o
també que hi hagi un salari mínim d’1,5 vegades el salari mínim interprofessional entre els diferents
treballadors.

A més a més, des del nostre grup, una vegada hem analitzat tota la documentació, també ens hagués
agradat  afegir  una  altra  qüestió  que  està  relaciona  amb  aquesta  temàtica  i  que  també  molts
ajuntaments han aprovat a l’hora de fer la contractació pública en els diferents ajuntaments, que està
relacionat amb el frau fiscal. És a dir, moltes empreses, com sabem, cada any –Intermon Oxfam a nivell
de Catalunya– explica a totes aquestes grans empreses que defrauden, que roben diners perquè no
paguen els impostos que toquen. I molts ajuntaments, davant d’aquesta situació, tenint en compte les
demandes de la Plataforma per una Fiscalitat Justa a nivell de Catalunya, ha començat a fer estudis per
a  que  en  les  seves  contractacions  també quedi  ben  clar  que  les  empreses  acaben tenint  aquells
contractes estan fent frau fiscal i,  per tant, no tenen, per exemple, la seva seu social en paradisos
fiscals ni les seves societats que en deriven.

Per tant, des de Movem Tortosa, com li deia en un principi, estem totalment a favor d’aquesta moció. I,
pel que sembla, lamentem que no s’aprovi a la nostra ciutat. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.

La proposta que fa el seu grup, senyor Rodríguez, a priori sembla positiva i coincidim en què com més
clàusules socials s’incloguin a la contractació,  doncs, millor.  No obstant,  el que voldria és recordar,
també, que aquest Ajuntament fa la contractació conforme a llei.

I, per exemple, a les bosses de treball hi ha clàusules de reserva per a persones que tenen discapacitat,
o sigui, que coses socials òbviament que se’n fan, i moltes més.
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Però quan passem a analitzar les propostes d’acord, que és el que realment s’ha d’aprovar, que vostès
presenten a la moció, observem que moltes de les coses que proposen, doncs, ja es fan. Per exemple,
proposen l’equiparació salarial entre dones i homes: això ja es fa per conveni col·lectiu.

Altres propostes que fan em sembla que no són possibles perquè van en contra d’afavorir  que les
empreses tinguin  plantilla  fixa.  I  altres  propostes  que fan  tampoc  són  possibles  perquè  no es  pot
contractar  per  fora  de conveni,  per  exemple,  que el  salari  sigui  una vegada i  mitja  el  salari  mínim
interprofessional, això està fora de conveni.

És per tot això que no podem donar suport a la moció que vostès presenten.

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  com  vostè  ja  ha
avançat,  sense  haver-nos escoltat  per  això,  aquesta  moció  no  comptarà  amb el  nostre  suport  per
diferents motius. 

No podem aplicar moltes de les coses que ens està dient a la moció perquè o bé no es poden complir
en termes de legalitat, o bé poden arribar, fins i tot, a perjudicar a aquelles empreses locals que vostès
diuen que pretenen beneficiar.

És evident que tenim un compromís per tal de poder tenir  aquestes socials i complim allò que ens
marca la legalitat i també allò que està marcant la pròpia Generalitat.

Recentment,  a  les  bosses  que  va  crear  l’Ajuntament  ja  hi  havia  una  reserva,  per  exemple,  per  a
discapacitats, però entenem que el que no pot dir vostè és, per exemple, que es garanteixi un salari
mínim d’1,5 vegades el salari mínim. El que hem de fer és determinar que es compleixi el conveni per a
cada un dels sectors i,  per tant,  el que hem de fer també és, si  veiem que una....,  abans li  ha dit
l’alcalde, que una dona i un home no cobren el mateix i estan treballant del mateix, el que hem de fer és
dir-ho  perquè és  evident  que no existeix  a  dia  d’avui.  I  en tot  cas,  si  fos  així,  anar  directament  a
Inspecció.

Per  tant,  entenem que el  que ens està demanant és incorporar  uns aspectes que poden arribar  a
perjudicar,  a  penalitzar  o,  fins  i  tot,  excloure  algunes empreses a  nivell  territorial.  Però  en tot  cas,
entenem que el que estem fent és complir la legalitat, és tenir un compromís amb aquells que més ho
necessiten i així és com s’ha fet efectiu en tots els processos de contractació.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc volem agrair, en nom de la CUP Alternativa
Ecologista, el suport que Movem Tortosa i el PSC ens han donat.

No esperàvem el suport del Partit Popular, ja sabem que això de defensar els drets dels treballadors no
està dins de la seva ideologia.....

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau:  És un tòpic.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Reprèn la seva intervenció el Sr. Rodríguez:  És un tòpic que es confirma amb la pràctica diària, però bé,
en tot cas......

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Si em permeten, no interlocutin. Desprès jo els hi dono torns
de paraules, els que facin falta. Perdoni, senyor Rodríguez.
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Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sí que m’agradaria que no digui coses que jo no he dit,
perquè nosaltres el que demanem en la moció, en cap moment aquí s’ha dit que vostès no respecten ni
la equiparació de salaris..... El que nosaltres hem demanat –i que demana la moció– és que es premiï,
és a dir, que es valori a aquelles empreses que tenen polítiques que fomentin la igualtat entre els seus
treballadors del sexe masculí o femení. Perquè els estudis que hi ha demostren que en les empreses,
per molts convenis i per molt el que es vulgui, les dones continuen treballant menys. I aleshores, per
combatre això, igual que aquest Ajuntament va fer un Pla d’igualtat, les empreses d’una determinada
mida estan obligades a fer plans d’igualtat per aconseguir això.

I el que demanem en la moció nosaltres, en cap moment hem dit que vostès no estiguin complint això,
el  que demanem nosaltres és que és que aquelles empreses que aposten per fomentar  la  igualtat
siguin premiades. Per tant, no digui coses que nosaltres no hem dit. 

Però al final és que quan no hi ha arguments per l’injustificable, doncs, han d’utilitzar paraules que no
s’han dit i aquesta la realitat. És hàbil ,però no intenti confondre a la nostra audiència.

I després, dir que ens emparem en els convenis. Clar, és que els conveni laborals que s’han fet no són
suficients. I  el  que pretenem amb aquestes clàusules socials i  amb aquesta guia que va aprovar el
Departament d’Economia és superar l’àmbit dels convenis del sector privat per a que l’empresa pública
generi una ocupació de major qualitat. I per això presentem aquestes clàusules socials. No s’emparin
en els  convenis  perquè vagi  si  vol,  i  evidentment que a Tortosa es  respecten els  convenis  per  les
empreses subcontractades, però pregunti a les persones que es dediquen a netejar edificis municipals,
pregunti  a  la  gent  que està,  per  exemple,  vigilant  aquest  Ajuntament o  a la  Biblioteca o que està
netejant els carrers, vagi i  pregunti’ls  quin és el  seu salari,  quines són les mesures que tenen per
conciliar la vida laboral i familiar i no tirin pilotes fora, perquè el que estem fent nosaltres també és
generar ocupació de baixa qualitat, quan una Administració pública hauria de fer el contrari.

I,  per acabar, Esquerra Republicana, per favor, és incapaç d’aprovar una proposta com aquesta que
l’únic  que  pretén  és  dignificar  els  llocs  de  treballar  que  genera  l’Ajuntament  de  Tortosa.  S’estan
convertint vostès en una comparsa de Convergència i Unió a Tortosa que és, a més, una de les dretes
més conservadores i més arcaiques que n’hi ha al nostre país. I estan essent, vosaltres, una comparsa.
Per favor, faci valdre els 4 regidors que té, per favor, incideixi en alguna de les propostes que es fan des
de l’oposició amb contingut social per a que aquest Ajuntament cedeixi en alguna d’aquestes qüestions,
que estem demanant una cosa que, fins i tot, Convergència i Unió ha aprovat i ha presentat en alguns
ajuntaments, i vostès aquí són incapaços d’aprovar-lo. Per favor.

*-*-*

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 de la CUP-AE (1), MT-E (3) i
PSC-CP (3); una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP; i dotze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM
(4). 

12 –  PROPOSA DEL GRUP MUNICIPAL  CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA
PER MILLORAR LA RECOLLIDA DE LA BROSSA.

Se  sotmet  a  debat  del  Ple  la  següent  proposta  subscrita  pel  grup  municipal  Candidatura  d’Unitat
Popular - Alternativa Ecologista:

“  Atès  que a les  societats  occidentals  la  major  part  de la  població  practica  cada vegada més,  un
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consumisme irracional i  innecessari.  A més  a més, molts productes tenen una vida més curta (per
l’obsolescència  programada)  i  que  cada  vegada  els  productes  es  comercialitzen  amb  una  major
quantitat de plàstics superflus que cada vegada generen més residus.

Atès que estos residus no desapareixen per art de màgia, sinó que necessiten ser recollits, transportats
i tractats, amb uns costos cada vegada més alts per a les administracions publiques i  la ciutadania.

Atès que fins ara,  des del  Govern municipal,  no s'han realitzat campanyes ni  accions destinades a
millorar  el percentatge de recollida selectiva,  com tampoc existeix una estratègia a mig termini  per
encarar el problema. I en tot cas, si han estat realitzades, no han tingut resultats efectius.

Atès que la brossa no recollida de manera selectiva, genera una major quantitat de perjudicis al medi
ambient.

Atès que al mes de gener del 2016, el plenari de l’Ajuntament de Tortosa va renovar la seua adhesió al
Pacte d'alcaldes i alcaldesses del clima i l’energia, que manifesta un interès manifest pel medi ambient
i per combatre el canvi climàtic.

Atès que Tortosa no és aliena a aquesta realitat, produint al 2015, 13.900 tones de brossa. El que
suposa 1,12 kg/dia per persona o 410,5 kg/any per persona.

Atès que Tortosa és amb diferència,  el  municipi  ebrenc que pitjor  recicla,  situant-se  en un 25% la
recollida de manera selectiva, per un 75% de la resta. Situant-se per baix de la mitjana ebrenca (45%),
d’Amposta (48%) o de l'Ametlla (58).

Atès que este mal percentatge suposa que de les 13.900 tones produïdes només 3.400 tones es van
recollir de manera selectiva, per 10.500 tones sense recollida selectiva o resta.

Atès que cal sumar a este baix percentatge, que la qualitat del 25% és molt baixa, amb gran quantitat
d'impropis, fet que es penalitza econòmicament.

Atès que cada tona produïda de resta té un cost de tractament, mentre les fraccions de paper, vidre,
orgànica i plàstic no tenen cap cost per l'Ajuntament de Tortosa.

Atès que el cost per tona de resta fa anys era de 10€/tona, però que este ha anat augmentat fins als
19,1€ del 2014 - 2016. I que al 2017 ja serà de 30€/tona, per arribar als 50€/tona al 2020.

Atès  que  cal  afegir  que  cada  tona  de  resta  té  un  cost  addicional  de  37,29€  (IVA  inclòs)  pel  seu
tractament, i que per tant, quan més tones de resta, més es paga.

Atès que les persones expertes en la matèria, coincideixen en situar el preu de la tona de resta molt per
dalt dels 50€ en un futur proper.

Atès que l'Agencia de Residus de Catalunya fixa al PRECAT20 (Programa general de prevenció i gestió de
residus i recursos de Catalunya 2012-2020), com a objectiu per Catalunya, el 60% de matèria recollida
selectivament al 2020.

Atès  que  en  els  darrers  anys,  tot  i  aquesta  mala  gestió,  des  del  Govern  municipal  s'ha  baixat
repetidament la taxa d'escombraries. Sent esta baixada d' 1 % el darrer any.

Atès  que  el  COPATE  disposa  dels  recursos  tècnics  necessaris  per  fiscalitzar  les  empreses
concessionàries, i que te grans resultats de % de recollida selectiva, allà on fa la gestió.

Atès que el COPATE, mitjançant el seu president Francesc Gas, ha ofert el COPATE per realitzar aquesta
gestió.
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Atès que pel que fa a la unificació del contracte de neteja viària i recollida de brossa per una millor
eficàcia, des del COPATE ja han manifestat la seua possibilitat de gestionar-ho.

Atès que Tortosa aspira a convertir-se en capital o ciutat de referència del territori, i a ser un exemple a
seguir per la resta del territori.

Atès que el COPATE considera de gran importància que totes les poblacions, i especialment Tortosa, se
sumen a un gran contracte per la recollida de la brossa a les dues comarques, perquè així es rebaixaria
el cost global del servei.

Atès que el mateix alcalde, quan era president del Consell Comarcal del Baix Ebre, ja va demanar al
llavors alcalde Joan Sabaté que entrés al contracte del COPATE.

Atès  que  la  gestió  directa  dels  serveis  municipals  és  més econòmica (estalvi  de l’IVA,  del  benefici
empresarial, aprofitament de recursos propis...).

Atès que signar un contracte per deu anys, com exigeixen les empreses que gestionen la brossa, és
cedir  la sobirania d'un àmbit  tant important durant deu anys.  Tenint l'exemple de l'actual contracte
prorrogat, que no està adaptat a la realitat actual i genera el mal servei que està patint la ciutat.

Atès que segons la mateixa Agència de Residus de Catalunya, el sistema del porta a porta és el és
eficient per aconseguir un nivell òptim de recollida selectiva. I que als municipis on està aplicant-se, ha
funcionat.

Atès que un canvi tan gran en el model de recollida de la brossa, no es pot utilitzar com a eina política
de desgast, i per tant, necessita un consens polític total.

Des del grup municipal de la CUP-Ae proposem els següents ACORDS:

1. Encomanar als serveis tècnics del COPATE l’elaboració d'un pla d’acció per augmentar durant els
propers tres anys de manera significativa el volum de brossa selectiva recollida.

2. Augmentar progressivament el nombre d'illes amb les 5 fraccions.

3. Eliminar progressivament de Tortosa i els pobles els contenidors de resta (grisos) aïllats.

4.  Promoure la  creació d'agents  mediambientals  per  conscienciar  la  ciutadania  de la  importància  i
necessitat d'un correcte reciclatge.

5. Realitzar amb estos agents mediambientals campanyes de sensibilització a les escoles i instituts.

6. Realitzar campanyes publicitaris als mitjans locals i del territori. 

7. Implicar la policia municipal en l’educació i conscienciació de la ciutadania pel reciclatge.

8. Mantenir Tortosa al COPATE, perquè el siga este organisme públic supramunicipal el que fiscalitze i
gestione el futur contracte de neteja viària i recollida de brossa.

9. Vincular les futures rebaixes de la taxa d'escombraries a les persones que reciclen correctament. 

10. Treballar i fer els estudis necessaris, perquè si en este contracte no és possible o no hi ha voluntat
de política de fer-lo, al proper s'opte per una gestió directa des del COPATE.

11.  Establir  com  objectiu  a  llarg  termini  (màxim  10  anys)  instaurar  el  sistema  de  porta  a  porta.
Començant  introduir-lo  progressivament  en  algun  dels  pobles  per  a  més  endavant  introduir-lo  a  la
ciutat.“
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Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista, senyor Xavier Rodríguez i Serrano: En primer lloc, valorem positivament
que es faci un debat sobre la brossa, tant aquí al Ple municipal com a la premsa, com ja s’ha parlat del
tema, o al carrer, perquè és un dels contractes més importants –per no dir el més important– que signa
un equip de Govern. Perquè és un contracte que, a més, com se signa a 10 vista hipoteca, en certa
mesura, el futur de la ciutat i tenim la prova del que ha passat amb un contracte que es va signar fa 10
anys i  que ara no s’ajusta a les necessitats –es va hipotecar en el seu moment perquè és el  que
habitualment es fa, per 10 anys–.

En tot cas, nosaltres fem un anàlisi: Tortosa, segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya,
recicla  un  25% de residus que produïm.  De les  13.900 tones que el  nostre  municipi  i  els  pobles
generem, només 3.500 es reciclen com realment cal.

Si ens comparem amb la resta de les Terres de l’Ebre, les Terres de l’Ebre arriben a un 45% o, per
exemple, Amposta se situa al 48%, l’Ametlla de Mar fins i tot arriba al 58%.

I no acceptem el discurs de que és una responsabilitat de tots i totes. No. Primer posem-nos les piles
des del Govern municipal, adoptem mesures per fomentar el reciclatge i, després, exigim a la població.
Però no sortim a la premsa i dir ‘sí, tenim un baix percentatge però, clar, això és una responsabilitat de
tots i totes’. Primer l’Administració pública ha de fer la seva feina i després exigir a la ciutadania.

Li reconeixem una cosa, senyor Ferran Bel, i és que vostè va heretar de l’anterior alcalde una mala
gestió i un mal model en el tema de la recollida de residus, però des de que vostè és alcalde no ha fet
absolutament res per corregir aquestes dades. I bé, això ho podem entendre perquè vostè i el seu grup
municipal, doncs, no tinguin una gran sensibilitat mediambiental. Però com pot explicar a la ciutadania
que el PRECAT –que es va aprovar a l’abril de 2014 i que ja preveia que Catalunya arribés al 2020 al
60% de reciclatge de residus i que, a més, com era conscient de que molts ajuntaments això no s’ho
prenen en serio,  penalitzava a aquells  municipis cobrant-los més per  cada tona de resta–, com és
possible que això que es va aprovar al 2014, tot i aquesta evidència que significava que, per exemple,
una tona de resta no reciclada correctament es grava en 37,5€ de manera fixa pel seu tractament,
gestió, etc., però és que, a més, per cada tona que produïm de resta hem de pagar abans menys de
10€, després va apujar a 14€, els últims anys a 19,1€, aquest any ja a 30€, al 2020 a 50€ i diuen els
experts i expertes que podem arribar als 80 o 100€, com és possible que no s’hagi previst això? Perquè
si ens comparem amb Amposta, si comparem com reciclem nosaltres a com recicla Amposta, aquest
casi 25 punts de menys ens han costat 800.000€ en els últims anys.

Al Ple de pressupostos deia vostè ‘que vostès demanen molt i no hi ha diners per a res’. Doncs miri,
senyor Ferran Bel, la seva mala gestió ens ha costat ja, comptant aquest any, 800.000€. Però és que
com va a apujar en el futur i nosaltres partim del 25% en els propers 3 anys, com no es poden fer
miracles en aquest tema i l’evolució és progressiva, tornarà a costar-nos la seva mala gestió 800.000€.
I pot dir que no, però les dades estan aquí per contrastar-les.

En tot cas, la nostra moció el que proposa és que l’Ajuntament es posi les piles en educar i conscienciar,
que es contracti agents ambientals però no subcontractats, no, amb contractació directa per tenir un
projecte a llarg termini, que és el que dona resultats i que a la llarga ens sortiria barat.

També demanem que la Policia municipal s’impliqui i que s’augmentin les illes amb 5 fraccions per
reciclar  i  es  redueixin  els  contenidors  grisos  progressivament  fins  eliminar-los,  perquè  és  el  que
l’experiència demostra que funciona.
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I per últim –i és el tema que ha suscitat més polèmica– demanem que sigui el COPATE –el Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre– qui faci el control i fiscalització d’aquesta recollida de la
brossa. I per què ho demanem? Doncs, perquè tenen tècnics i tècniques especialitzats en la matèria
que han donat resultats, per exemple, al Montsià amb un percentatge més alt, i  que aquí el nostre
Ajuntament no té. I si no és el COPATE qui acaba gestionant o fiscalitzant aquestes mesures, haurem de
contractar o haurem de seguir fent com ara, que no hi ha cap proposta per millorar aquesta gestió.

En segon lloc, la proposta de gestió des del COPATE guanya al territori, però també a Tortosa perquè ja
m’explicarà vostè com anem a aconseguir un contracte digne o tan bo com si anem a gestionar o a
demanar que tenim 13.900 tones de resta i, en canvi, si anem com a COPATE nosaltres hem calculat
que unes 70.000 tones podríem negociar amb les empreses. Si jo vaig a comprar 100 litres d’oli me
donaran un preu; si vaig a comprar 1000 litres d’oli, per l’economia d’escala, em donaran un altre preu.

Tortosa perdrà si no està dins el COPATE i per això nosaltres li demanem que Tortosa formi part, com ja,
a més, ha dit el seu president, que estan capacitats per realitzar-lo.

Però la nostra proposta va més enllà i demanem també que sigui el porta a porta perquè l’Agència de
Residus de Catalunya diu que és el model més efectiu. Demanem també que d’aquí a 10 anys s’aposti
per  la  gestió  directa  per  a  que  deixem  de  finançar  a  empreses  com  Ferrovial,  Fomento  de
Construcciones y Contratas o Acciona que no es preocupen pel medi ambient ni pel benestar de la
ciutadania, sinó que simplement volen buscar diners i, com s’ha dit abans, a més, estan en paradisos
fiscals tributant i no col·laborant en l’economia del bé comú. I, a més, això sí que genera ocupació....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, vagi....

Intervenció del Sr. Rodríguez
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  Sí,  és  que  abans  també  ha  hagut  una  pausa  i  li
demanaria que em deixi acabar.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó. Administro jo el temps. Vagi finalitzant perquè està
passant 40 segons.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Reitero que abans m’han interromput un momentet i entenc
que puc tenir aquest marge de maniobra. 

En tot cas, reiterar que la nostra aposta pel COPATE, tot i que pugui haver-hi coses dins el Consorci que
no ens agradin, és perquè té tècnics que poden fiscalitzar a aquestes empreses que no es preocupen
de fer un bon servei, sinó simplement de guanyar diners i que han estat denunciades per no complir les
clàusules en alguns ajuntaments. I en segon lloc, perquè ens sortirà més barat.

I  ens  agradaria  –i  fem  la  petició–  que  doni  arguments  tècnics  i  polítics  i  que  no  caigui  en  la
desqualificació, com va fer la setmana passada. 

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Vostè pot fer l’ús dels
temps  en  el  que  cregui  convenient  i  com cregui  convenient.  Jo  ja  m’intento  fer  el  propòsit  de  no
intervenir  en l’apartat  de  mocions perquè això  ho  han  de fer  els  portaveus  i,  per  tant,  continuaré
intentant fer-ho.

Si em vol interpel·lar té una ocasió magnífica, que són els precs i preguntes. Atreveixi’s a fer precs i
preguntes  i  llavors  li  respondré  jo.  Però  fer  tota  aquesta  part  de  presentació  de  moció  amb  una
interpel·lació directa... Si vol repeteixi exactament el mateix a precs i preguntes i llavors li contesto.
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Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, el meu posicionament
és d’abstenció.

Intervenció del Sr. Roig
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Roig:  Moltes  gràcies  senyor  alcalde.  Senyores  regidores,  senyors
regidors, la moció que avui ens presenta la CUP, senyor Rodríguez, en definitiva lo que posa damunt la
taula és la millora de la gestió dels residus a la nostra ciutat. 

Creiem, el nostre grup, que la capitalitat de la nostra ciutat, de Tortosa, també l’hem de demostrar en
temes tan estratègics, al nostre entendre, com ho és una correcta gestió de residus urbans.     

Vostè planteja en la seua moció sobretot una necessitat de conscienciar i d’informar a la ciutadania en
el tema de recollida selectiva, del qual nosaltres n’estem absolutament d’acord i així ho hem defensat
sempre, i creiem que des de l’àmbit municipal és imprescindible desenvolupar més campanyes de cons-
cienciació, al nostre entendre, insuficients actualment des de l’Ajuntament de Tortosa.

També estem absolutament d’acord, i així ho hem demanat en diverses propostes, que es prime a les
persones que més reciclen amb rebaixes en la taxa d’escombriaires.

L’Ajuntament de Tortosa actualment treballa amb el COPATE en diferents temes: energia, forestal,  sane-
jament i amb de la gestió de residus, recollida selectiva, fracció orgànica, tractament i abocador i deixa -
lleria, mitjançant el corresponent encàrrec de gestió que se li fa des del Consell Comarcal, per la seua
delegació de competències en matèria de residus.

És en aquest sentit que creiem que el COPATE pot desenvolupar perfectament la gestió integral de la re-
collida selectiva dels residus a Tortosa, tal com ha manifestat recentment el president de l’organisme
territorial, el senyor Francesc Gas, insistint amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats que plantegi
l’Ajuntament de Tortosa, tot sota les directrius i supervisió tècnica de l’equip de tècnics mediambientals
del COPATE, que creiem que és de solvència contrastada.

Des del nostre grup pensem que el COPATE va néixer amb la vocació de crear economies d’escala en
quan a la gestió de residus, assumint les funcions que fins ara desenvolupaven els consorcis de residus
del Montsià i del Baix Ebre –CRM i ReBé– i, per tant, amb la voluntat de gestió del conjunt dels residus
d’ambdues comarques. 

El COPATE naix com un òrgan de gestió territorial que ha d’estar per damunt de la controvèrsia política i
que permet reduir estructures administratives existents o potencials, estalviar importants costos econò-
mics per a la ciutadania i pivotar al seu voltant tota la gestió local o delegada d’àmbit ambiental de les
diferents comarques de les Terres de l’Ebre, tal i com va afirmar en el seu moment l’anterior president
del Consell Comarcal i actual alcalde de Deltebre.

Respecte a altres punts pensem que temes com la implantació del sistema de recollida porta a porta
–que en municipis petits és possible i, sense dubte, millora el reciclatge de residus– s’hauria d’estudiar
molt bé en una ciutat com Tortosa. Poder en alguns dels pobles seria factible i recomanable, tot i que
també s’hauria de mirar els costos que comporta, però en el nucli urbà de Tortosa seria de difícil aplica -
ció.

I dic que seria de difícil aplicació no per una impossibilitat tècnica de la gestió del residus, sinó perquè
caldria tenir els nostres edificis adaptats, com tenen en altres ciutats i altres països que així ho gestio-
nen, amb magatzems i recintes destinats a tal efecte a les plantes baixes dels blocs de pisos. 

Amb tot, i a pesar de que l’explicació de la seva moció inclou algunes dades i aspectes tècnics que no
acabem de veure clars, i pensant que la moció planteja temes tècnics que correspondrà als tècnics
estudiar la seua aplicació, el nostre vot serà favorable a la moció presentada per vostès. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en primer lloc,
des de Movem Tortosa valorem molt positivament la presentació d’aquesta moció perquè –també s’ha
dit durant aquest Ple– incideix, una vegada més, en una de les qüestions que considerem, des del
nostre grup municipal, que més demandes té a la ciutat de Tortosa, que és la millora de la neteja viària
i, en concret, la millora, evidentment, de la recollida de residus.

I en aquest sentit,  des de Movem Tortosa volem destacar tres elements claus que veiem, no?, que
surten a partir de la moció que ha presentat el grup municipal de la CUP. El primer és la necessitat de
fer  una conscienciació més important,  un treball  per  part  de l’Ajuntament en relació al  foment del
reciclatge per part dels tortosins i tortosines.

I es proposen tota una sèrie de qüestions com la creació d’agents mediambientals, com campanyes
publicitàries o com també bonificacions a qui més recicla, moltes de les quals també del nostre grup
municipal fa poc, algunes, les vam presentar en un pla estratègic de neteja, altres en al·legacions a les
ordenances fiscals però, en tot cas, que les compartim i que, per tant, crec que això és l’important. I en
aquest sentit, aquest primer element de que fa falta més conscienciació en relació al reciclatge ha de
ser clau si volem que Tortosa també estigui a l’alçada de la resta del territori i, evidentment, a favor del
medi ambient.

En segon lloc, un altre element important que veiem des de Movem Tortosa és el model de gestió. I aquí
per al nostre grup municipal també és molt important el fet de que sigui un servei públic. I també en un
Ple  fa  poquet,  no  recordo  ara  exactament  quin  va  ser,  vam  demanar  que  hi  hagués  un  estudi,
simplement un estudi per veure si es podia remunicipalitzar el servei de neteja, com altres ajuntaments
que el tenen privatitzat i que ara se’ls hi ha acabat el contracte –com és el cas del nostre Ajuntament–
han fet, governats precisament per Esquerra Republicana i per grups com el que jo mateix parlo, i que
aquí a Tortosa ni tan sols han volgut fer aquest estudi per veure si es podia remunicipalitzar el servei.

Però per al nostre grup municipal,  aquesta moció, el més important és el punt 8, que és mantenir
Tortosa al COPATE. Per nosaltres és clau que Tortosa es mantingui al COPATE. Perquè entenem que el
COPATE és un organisme supramunicipal que es va crear per anar totes les Terres de l’Ebre unides en la
gestió  dels residus.  I  en aquest sentit,  no  entendríem que Tortosa se’n desmarqués i  marxés com
sembla ser, per algunes declaracions que hem sentit, que es vulgui fer.

Per tant, també demanem responsabilitat, sobretot al grup d’Esquerra Republicana –que no sabem què
votaran– que no facin possible que Tortosa marxi del COPATE perquè pensem que hem d’anar units,
com ha dit  molt  bé el  representant de la  CUP. Si  es reciclen moltes més tones acaba essent  més
econòmic. I en aquest sentit reclamem i, sobretot, defensem que Tortosa es mantingui al COPATE, com
precisament també els companys d’Esquerra Republicana de totes les Terres de l’Ebre estan dient per
activa i per passiva, començant pel president d’aquest organisme, l’alcalde de Roquetes.

Per tant, evidentment, des de Movem Tortosa.....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Ha passat 25 segons, senyor Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Reprèn la seva intervenció el Sr. Jordan: Sí, senyor Bel, ara acabo.

Des de Movem Tortosa votarem a favor d’aquesta moció. Moltes gràcies. 

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, nosaltres discrepem d’algunes afirmacions que es fan
a la part expositiva de la moció. No estem d’acord amb vostès quan afirmen que no tenim estratègia a
mig termini per millorar el percentatge de recollida selectiva. 
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Actualment s’està redactant un plec de clàusules per al nou contracte de recollida de brossa i neteja de
la ciutat –i és sabut que l’actual està en pròrroga– on hi figuraran, en aquest nou contracte, estratègies
per millorar la recollida selectiva.

Cal que la ciutadania sàpiga que reciclar es fa i es farà cada vegada més necessari, entre altres coses,
per abaratir costos, n’hi ha més de coses per les quals s’ha de reciclar.

I si no disminuïm el % de resta i augmentem el de selectiva, o sigui, la fracció orgànica, el vidre, els
envasos i el paper, haurem de pagar molt més.

També discrepem en  l’afirmació  que es  fa  a  la  part  expositiva  que diu  que el  COPATE  obté  grans
resultats en el percentatge de recollida selectiva allí on fa la gestió. A Tortosa el COPATE gestiona la
recollida selectiva i només obté uns resultats, com vostè ha dit, del 25% de separació en fraccions.

També és bo recordar i tenir present que el COPATE subcontracta la recollida selectiva a Fomento de
Contratas y Contrucciones, el Florentino Pérez.

Això seria la part expositiva. Però quan passem a la part dels acords, que és el que realment després
s’ha d’aprovar, i els analitzem, compartim els punts 2, el punt 3, el punt 4, el punt, el punt 6. De fet, al
plec de clàusules el nou contracte ja estan introduïdes aquestes consideracions que presenten a la
moció d’avui.

Respecte al punt 8è, que diu ‘mantenir Tortosa al COPATE perquè siga aquest organisme el que fiscalitzi
i  gestioni  el futur contracte de neteja viària i  recollida de brossa’,  en part  hi estem d’acord,  ja que
Tortosa no sortirà del  COPATE. El  COAPTE és un ens de gestió ambiental  de les Terres  de l’Ebre  i
gestiona molts aspectes. 

Però  estem  en  desacord  que  respecte  al  tema  del  nou  contracte  de  la  neteja  i  la  recollida
d’escombraries de la ciutat –contracte que s’està acabant de redactar– siguin els tècnics del COPATE
qui fiscalitzin  i gestionin el nou contracte de la ciutat de Tortosa. Pensem que és millor acabar de tenir
redactat el plec de condicions per part de l’Ajuntament tortosí, analitzar l’opció que presenta el COPATE
i, si és la millor per a la nostra ciutat, doncs endavant. Actuar de manera diferent, sense saber si alguna
altra empresa ens podria donar millor servei seria amanir primer les esquelles que el bestiar.

Aquesta  argumentació  no  està  compartida  per  tots  els  integrants  del  grup  municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya i per això, i fent ús de la llibertat de vot, dos regidors del grup municipal
d’Esquerra votaran contra aquesta moció, i dos regidores m’han  manifestat que s’abstindran.

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde.

Evidentment, i després d’haver escoltat la moció encara més convençut, l’exposició de la moció, no
compartirem, no li votarem aquesta moció per tot el que els hi ha dit, per les incongruències que ha
demostrat  al  llarg  de  la  seva  intervenció,  per  les  falsedats  que  ha  demostrat  al  llarg  de  la  seva
intervenció i,  per  tant,  ara li  explicaré  el  que realment  és el  que està dient i  el  que realment  van
predicant de quan en quan i que després veig que no volen complir.

En primer lloc, hi ha coses que sí, que evidentment complirem al nostre..., i volem fer-les i així se li ha
explicat perquè, a més a més, això ja els ho han explicat el mateix regidor a les comissions informatives,
com també s’està explicant a les diferents associacions de veïns. Nosaltres compartim que hi hagin illes
compactes de 5 fraccions, que no hi hagin contenidors aïllats, que hi hagi un educador ambiental, que
hi  hagin  totes  aquestes  coses,  aquestes  campanyes  informatives.  Evidentment  que  cal  això.  I
evidentment que ja  els  hi  hem explicat  que ho farem així,  perquè la  nostra  voluntat  és millorar  la
recollida, sobretot selectiva, al nostre municipi. 
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Però també cal tenir en compte, perquè al final no és que anéssim a tirar responsabilitats fora, però
també cal veure qui ha gestionat la recollida selectiva, que no ha estat l’Ajuntament de Tortosa, sinó
que ha estat el Consell Comarcal, el COPATE a través del Consell Comarcal qui ho ha gestionat i, per
tant,  no  entrarem  aquí  tampoc  amb  discussions  de  sí  que  fa,  deixa  de  fer  i  què  fan  altres
administracions, perquè el que estem aquí és per intentar tenir el millor contracte i la millor gestió per a
Tortosa.

A més a més, ens està dient coses, per tant, que no són certes. També li voldria recordar que la taxa
d’escombraries ha baixat un 12% des del 2008 i, per tant, als ciutadans de Tortosa també els ha costat
menys això.

D’altra banda, també dir-li que ens diu ‘el Consell Comarcal farà una gestió, el COPATE farà una gestió,
nosaltres apostem per una gestió directa, apostem per la remunicipalització’. I què està fent el COPATE
en aquests moments? Perquè el COPATE, vostè ha parlat d’una empresa, ha anomenat a Fomento,
precisament és l’empresa que té contractada el COPATE per tal de gestionar-ho, perquè en cap moment
el COPATE ha parlat d’una gestió directa, al contrari. El COPATE el que farà és traure-ho i contractar una
empresa per tal que ho gestioni. 

Una altra cosa que també voldria recordar als altres, a alguns dels regidors que estan aquí, que també
són consellers comarcals: Tortosa no forma part del COPATE. Tortosa contracte serveis al COPATE però
Tortosa qui contracta o qui li encomana o qui li delega les competències és al Consell Comarcal. I són
els consells comarcals els que formen part del COPATE. Perquè no sé si és que després de 2 anys
encara no sabem què és el COPATE, alguns que esteu al Consell Comarcal, potser hauríeu de repassar
una mica el que esteu fent al COPATE, el que esteu fent al Consell Comarcal perquè sembla ser que
encara no coneixem massa bé qui gestiona les competències a cada lloc i qui està gestionant les coses
a Tortosa i qui les està gestionant al Consell Comarcal. Potser hauríem de fer un repasset exactament
de com s’estan gestionant les coses.

Al final s’omple la boca d’una cosa. Remunicipalitzar vol dir que ho porti Fomento? Perquè això és el que
ens ha estat exposant a partir d’ara. Vostè està aportant per això i ens està demanant una cosa que no
podem fer.

Per tant, a partir d’aquí nosaltres el que farem és vetllar per que la gestió dels residus a Tortosa – que, a
més a més, en parlarem i en parlarem molt i en tornarem a parlar en aquest Ple– sigui la millor per a la
nostra ciutat.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  Bé,  en  primer  lloc  agrair  els  vots  a  favor  dels  grups
municipals de Movem Tortosa i del PSC.

Constatar que no se’ns ha explicat que per què no s’ha gestionat d’una altra manera i per què no s’ha
fet res que ara ens costi més, aquests 800.000 € que hem senyalat dels últims anys i els 800.000€
que nosaltres calculem que ens pot tornar a costar. Si vol contesti ara, senyor alcalde. Jo li pregunto
quan nosaltres considerem oportú i no quan vostè ens digui. Li llancem aquí l’argumentació i si vol, ara
quan jo acabi...

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, senyor...

Intervenció del Sr. Rodríguez
Continua el Sr. Rodríguez: No, ho dic perquè com abans... Li demano que talli el temps... 

Intervenció del Sr. Alcalde
Intervé el Sr. Alcalde: No, no..., miri....
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Intervenció del Sr. Rodríguez
Continua el Sr. Rodríguez: ...no, perquè sinó després em diu que no tinc temps...

Intervenció del Sr. Alcalde
Intervé el Sr. Alcalde: Miri, li paro el temps, senyor Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Continua el Sr. Rodríguez:  En tot cas, en tot cas, com ha dit....

Intervenció del Sr. Alcalde
Intervé el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, ara parlo jo.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Intervé el Sr. Rodríguez:  Ara m’ha tallat.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí. Hi ha una..., si llegeix l’ordre del dia, cosa que no li serà molt
dificultós, podrà veure que hi ha un apartat de control al Govern, de precs i preguntes. Si vostè vol
preguntar a l’alcalde o el vol interpel·lar ho fa a l’apartat de precs i preguntes, no al de mocions. Per
tant, vostè no es preocupi..... A més, no tenen limitades les preguntes, en poden fer tantes com vulgui.
Utilitzi l’apartat de precs i preguntes, no tingui por, home, no tingui por.

Jo el que no faré és intervenir a l’apartat de mocions, malgrat vostè ho està aconseguint. 

Per tant,  utilitzi  l’apartat de precs i  preguntes sense cap tipus de limitació en quant al número de
preguntes. I allí no es preocupi que li donaré tota la satisfacció de contestar-li, potser no com li agradi,
però jo li contestaré com millor sabré. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez:  Demano que torni a posar el temps a zero perquè m’ha
interromput, he perdut el fil i començar des del principi. 

Moltes gràcies per la seva amabilitat.

En tot cas, dir que no ens ha respost a cap de les preguntes ni vostè ni el seu equip de Govern o el seu
grup municipal en les preguntes que hem formulat.

I constatar per a la ciutadania que la mala gestió de la brossa ens ha costat diners i ens seguirà costant
diners , a més d’afectació al medi ambient.

Ens diuen que diem falsedats. Quina falsedat hem dit? 

I constatem també que no s’han llegit la nostra moció, perquè nosaltres som perfectament conscients
de que el COPATE deriva el servei a una empresa privada i per això, en l’últim punt de la nostra moció,
demanem que es comencin a fer estudis per a d’aquí 10 anys aconseguir que es pugui fer la gestió
directa, que no es depengui d’aquestes màfies que són les empreses que es dediquen a la brossa i que
tributen en paradisos fiscals i no vagi a confondre al personal. 

Però en tot cas, en agradaria fer referència al paper una altra vegada patètic d’Esquerra Republicana, el
paper de..., no tenen personalitat en aquest equip de Govern i sembla ser que quan hi ha algun tema en
el qual divergeixen les postures, al menys del seu partit a nivell territorial que aposta clarament pel
COPATE, doncs, vostès es posen d’acord del senyor alcalde. I sap per què? Perquè no tenen discurs. I
com no tenen discurs, doncs, no tenen un posicionament clar.

I aquest cap de setmana van ser els premis Goya, que donen premis a actors i a actrius. Doncs, senyor
Monclús, vostè no optaria ni al d’actor secundari, perquè no té guió, perquè vostès no tenen projecte

-  Pàg. 61 / 73 -           JACE / sbh



per a aquesta ciutat. Sap en quina fira sí que podria vostè optar a algun premi? Al de les titelles de
Lleida.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Jo li demano que retiri lo de titella perquè penso que això
és de mala educació. 

Jo  penso que jo  personalment  m’he comportat  sempre en la  meva vida política  com una persona
educada i respectable i respectant a la gent, i crec que el que vostè diu no és coherent.

Jo personalment tinc la meva opinió. El nostre partit té la seva opinió. I tenim discurs, opinió i no és
vostè qui ho ha de jutjar, sinó els habitants, els votants que ens donen suport. 

Per tant, li prego que això de titelles que ho suprimeixi, no.... Crec que aquí estem per defensar postures
però no per insultar la gent.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: En tot cas, la meva apreciació no és personal, sinó que és
en l’àmbit polític i no vull que s’ho agafi com una afrenta a nivell personal.

I  aprofito  també  per  fer  un  reconeixement  a  les  dos  persones  del  grup  municipal  d’Esquerra
Republicana que sí que han sigut més coherents en la línia del seu partit a nivell territorial.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació nominal, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als regidors i regidores: senyor Xavier Rodríguez Serrano (CUP-AE-PA), senyor Jordi
Jordan Farnós (MT-E), senyora Cristina Bel Salvadó (MT-E), senyora Cinta Galiana Llasat (MT-E), senyor
Enric Roig Montagut (PSC-CP), senyora Dolors Bel Guerrero (PSC-CP) i senyor Manel de la Vega Carrera
(PSC-CP); tres abstencions corresponents al regidor i regidores senyora Maria Jesús Viña Ariño (ERC-
AM), senyora Cristina Girón Carrillo (ERC-AM) i senyor Xavier Dalmau Sàlvia (PP); i deu vots en contra
corresponents a l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi (CiU) i regidors i regidores senyora Anna Algueró
Caballé (CiU), senyor Alfredo Ferré Fandos (CiU), senyor Emili Lehmann Molés (CiU), senyor Joaquin del
Pino Homedes (CiU), senyora Dolors Queralt Moreso (CiU), senyora Meritxell Roigé Pedrola (CiU), senyor
Domingo Tomàs Audí (CiU), senyor Josep Felip Monclús Benet (ERC-AM) i senyor Marià Martínez Hierro
(ERC-AP).

II. PART NO RESOLUTIVA

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:

- 59/2016, de 19/12/2016.
- 60/2016, de 22/12/2016 (extraordinària i urgent).
- 61/2016, de 28/12/2016 (extraordinària).
- 62/2016, de 28/12/2016 (extraordinària i urgent).
- 01/2017, de 02/01/2017.
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- 02/2017, de 09/01/2017.
- 03/2017, de 16/01/2017.
- 04/2017, de 23/01/2017.

b) Resolucions de l’Alcaldia: 

- De la 2510/2016 a la 2797/2016

El consistori en queda assabentat.

14 - INFORMES DE L’ALCALDIA. 

A continuació el Sr. Alcalde diu:  Aquí, si em permeten una precisió, a l’últim Ple el senyor Manel de la
Vega em va fer una observació, que jo li vaig contestar segurament no de la forma acurada que feia
falta a la  contestació perquè jo entenc que també segurament ell  anava confós o no tenia tota la
informació quan m’ho va plantejar.

En tot cas, vostè em deia, textualment,  que s’havia fet ressò de queixes i  inquietuds de veïns dels
edificis entre el carrer Pina i el carrer Sant Vicent. I llegeixo textualment ‘per unes obres que s’estan fent
a la via pública’, cosa que a mi sí que em va generar confusió perquè en aquell moment no acabava de
tenir clar quines eren aquestes obres que s’estaven fent a la via pública, perquè entenia que parlava en
un present o un present relativament immediat.

Tanmateix, després vam fer les averigüacions oportunes –vull recordar que això era al Ple del mes de
gener– i és veritat no que varis veïns, sinó un veí havia adreçat una carta el 25 de novembre del 2016 a
l’Ajuntament de Tortosa, un veí que viu al carrer Llarga Sant Vicent 63. Aquest veí –jo en aquell moment
no en tenia coneixement perquè em pensava que parlava d’unes obres de caràcter immediat i aquestes
obres ara veurà que són molt pretèrites– se li havia contestat ja en dat 30 de novembre del 2016 en
una carta de la pròpia regidora. 

Aquest veí feia referència –per això la meva confusió–, no m’ho podia imaginar que pràcticament 10
anys després es fes referència a unes obres del 2008, finalitzades al 2009, que eren precisament les
obres d’urbanització del carrer Llarga de Sant Vicent. I aquest senyor es venia a queixar que si tenia uns
problemes de  desaigüe i  que s’havien modificat al  carrer  Pina i  al  carrer  Llarga de Sant Vicent les
connexions de les cases al moment de fer la urbanització d’aquest carrer. Això no és veritat. 

I  a  més  a  més,  deia  que  li  havien  sortit  unes  esquerdes  al  seu  edifici  provocat  per  estes  obres.
Evidentment, a la carta ja se li responia que hi havien els informes de l’empresa d’aigües i hi havien els
informes  de  l’arquitecte  municipal  que  en  aquesta  obra  en  cap  cas  s’havien  fet  modificacions  al
respecte.

És més,  els  informes extrauen fotos  del  buscador Google  entre  l’any  2010 i  2012 i  no  s’aprecien
aquestes esquerdes que es tenien que haver produït  a l’obra del  2008. Per tant,  en tot cas seran
posteriors al 2012.

A més a més, es comprova per part dels informes dels tècnics que aquest hipotètic problema venia d’un
clavegueró particular construït –i que sobre el qual no s’havia actuat– aproximadament fa uns 30 anys,
que és en el moment de la construcció de l’edifici en qüestió.

Per tant, se li havia contestat clarament que aquests problemes que ell diu que tenia al seu edifici no
tenien res que veure amb les obres d’urbanització del carrer Llarga de Sant Vicent fetes a l’any 2009 i
2008.

I jo no vaig ser..., no ho coneixia –no puc conèixer totes les cartes que es fan de resposta per part de
tots els regidors, malgrat ho intento– que quan vostè m’ho preguntava ja s’havia contestat i que les
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obres no eren com vostè tenia la informació que s’estaven fent, sinó que s’havien fet aproximadament
fa 8 anys.

En tot cas, els volia informar d’aquesta qüestió per a que tampoc no quedés a l’acta –que encara no
l’hem aprovat però que l’aprovarem properament– una informació un tant equivocada o distorsionada.
En tot cas, per a que en tinguin constància.

15 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*

01 - INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU

Sr. Dalmau: Són tres preguntes, senyor alcalde. Es computen per separat o totes juntes? Oh!, pregunto,
pregunto.

Sr. Alcalde: Si em fa tres preguntes, doncs, té temps de tres preguntes.

Sr. Dalmau: Bé, les faré juntes que al cap i a la fi..., no ho complicarem més. 

Bé, la primera pregunta, senyor alcalde, és que ja fa un temps, bastant de temps, va estar aquí el
conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Santi Vila, i ell i vostè ens van presentar, van presentar a
la ciutadania de Tortosa el projecte del traçat del desdoblament de l’Eix de l’Ebre, a la C-12 al seu pas
per aquest municipi.  La pregunta és:  com està aquest tema, perquè era una inversió important de
106,5 milions d’euros.

La segona pregunta és que en un Ple, un Ple proper, quan vam parlar del pressupost de l’Ajuntament de
Tortosa per al 2017 vam acordar, es va acordar incloure una partida pilot de 150.000 € per iniciar un
procés de pressupostos participatius. També la pregunta és en quina fase de tramitació està aquest
tema.

I per últim, i això trasllado la petició que m’han fet una sèrie de veïns del Temple respecte al col·legi del
Temple i als últims que hi ha hagut que, segons em diuen i m’han aportat fotografies, va donar lloc a
goteres, etc. Jo no sé si l’Ajuntament a intervingut, no ha intervingut o tot això.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Com que vostè m’ha fet 3 preguntes però dins el marc dels
2 minuts, jo ara li he de respondre les 3 preguntes també dins del marc dels 2 minuts.

Respecte al tema del Temple no en tinc jo constància. La regidora es reuneix habitualment amb les
direccions dels centres i  assisteix als consells  escolars.  M’informaré i,  si  li  sembla bé, li  respondrà
directament la consellera. Ai!, la consellera no, la regidora de moment. Home, goteres no.., suposo que
me n’hagués assabentat perquè seria un tema greu.

Respecte als pressupostos participatius, els 150.000€, el regidor d’Hisenda està ultimant el reglament
que se’ls sotmetrà a la seva consideració, que l’aprovarem properament, no sé si tenim data o no, però
es farà una presentació pública, doncs, al llarg dels propers dies, pràcticament. I iniciarem tot un procés
que, com veuran, tampoc no és curt perquè el fem participatiu pur. Però en tot cas, ja tindrem ocasió.

I  respecte al  tema de l’Eix de l’Ebre,  dir-li  que en aquell  moment quan es va presentar  el projecte
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executiu ja redactat –que va tenir, si no recordo malament, li estic parlant de memòria, un cost de 6
milions d’euros la redacció del projecte– ja vam dir que no és un projecte que ens podíem comprometre
a iniciar de forma immediata per l’important volum d’inversió neta, nova, que no respongui a pagament
de peatges anteriors, el Departament no té ex novo 100 milions d’euros per aquest any, encara que li
paregui...

Llavors, ja vam dir que, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries, es partiria en 3 fases, que ja
està pràcticament acabat, i veuríem quan es podrien incorporar als pressupostos. Molts gràcies.

*-*-*

02 - INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ

Sr. Rodríguez: Com a grup municipal de la CUP Alternativa Ecologista li volem fer un prec, senyor alcalde,
i és que quan nosaltres fem propostes polítiques, els termes de les respostes tant aquí com quan parli
amb la  premsa  siguin  polítiques  o,  en  tot  cas,  tècniques,  però  que  no  utilitzi  arguments  de  caire
personal  quan,  a  més,  en el  cas  aquest  de que parlàvem abans  sobre  la  campanya de la  CUP i
desacreditar-la dient que era per defensar llocs de treball, doncs, a més de ser mentida, creiem que no
li  cal i que podem debatre des del punt de vista ideològic i polític, però no utilitzi les mentides per
argumentar. I no utilitzi tampoc el recurs a qüestions personals perquè estem en el plànol polític i ens
agradaria que les seves intervencions i el debat se centrés en el plànol polític i en el tècnic. I si no té
arguments, doncs, busqui’ls, però no utilitzi el menysteniment de les persones. Gràcies.

Sr. Alcalde:  No li puc fer cap altre comentari que és el que li acaba de demanar el senyor Monclús a
vostè. Moltes gràcies.

*-*-*

03 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA

Sra. Galiana: Sí, senyor alcalde. Des de Movem Tortosa jo també tinc tres preguntes. Una fa referència
al conegut popularment com passeig de les bicicletes, que molts de tortosins i tortosines l’utilitzem per
aparcar i allò està amb uns clots i amb uns esvorancs que casi no es pot circular. Si han pensat en
l’arranjament i és el prec d’intentar aplanar-ho, tirar grava o alguna cosa per a que es pugui passar al
menys, sinó passarem a formar part d’un trajectes del Dakar al passeig de les bicicletes.

L’altra pregunta és sobre com estan col·locades les senyalitzacions de les noves parades d’autobús, per
exemple, a les zones noves de les parades d’autobús estan enganxades a uns altres senyals de tràfic
amb brides i amb filferros. Això clar, en principi podíem pensar que és provisional, però ara ja ha passat
molt de temps i, fins i tot, és una mica precari i perillós.

I la tercera va adreçada potser més al senyor Monclús que a vostè. I és en referència al turisme. S’està
sentint parlar moltíssim de que aquest hivern al Port de Tarragona arriben no sé si van dir 40 creuers de
luxe, llavors, si des de Turisme s’ha previst algun pla estratègic en quant a estratègies d’actuació i de
captació de pacs de turistes cap a la nostra ciutat, perquè hi ha pobles i ciutats de la nostra província
que ja estan aprofitant això. Si Tortosa ha pensat en utilitzar aquest potencial econòmic i turístic.

Sr.  Alcalde:  Moltes  gràcies.  També  molt  ràpidament,  les  preguntes  les  adreça  al  Govern  i,  com  a
qualsevol institució, és el Govern qui les contesta. En altres moments, doncs, s’ho repartien. Jo el que
vull  transmetre  és que conec els  temes i  si  algun no el  conec, com ara  el  del  senyor  de la  Vega,
m’informo i els hi contesto jo mateix.

Respecte al tema del turisme, no li diré que van tard i que ho hem estat fent però, doncs, els hi faré una
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reflexió. Aquests no són els primers creuers que fan base a Tarragona, n’hi ha uns altres que van fer
base a Sant Carles de la Ràpita i aquests ja es van portar, ja es van fer les gestions, no amb tot l’èxit
que voldríem, voldríem que haguéssim hagut més actuacions però es va fer. I també hem contactat amb
el Port de Tarragona per aquest. Les estratègies de turisme, si vol, en parlem un dia.

Després, el passeig de les bicicletes vull interpretar que és l’avinguda Lleida, darrera el parc, el que
m’està fent referència. Sap que això, dissortadament, mentre no trobéssim una solució jurídica no es
pot pavimentar, forma part del parc. I  cada quan podem, en la mesura també de les disponibilitats
pressupostàries, anem actuant, aplanant i arranjant-ho.

Ara, sí que li he de dir, s’estan fent aquests dies les obres per que pugui haver una millor il·luminació a
la zona, que era una de les demandes que teníem.

I la del mig era....

Sra. Galiana: Lo de les parades de bus noves amb les brides.

Sr. Alcalde: Sí, sí. Algunes d’aquestes parades estan en caràcter provisional perquè estan en funció de
que  el  circuit  encara  ha de canviar.  Les  altres  jo  crec  que deu d’estar  encomanat  per  part  de la
companyia  la  senyalització  definitiva,  igual  com estem treballant  en  ficar  alguna marquesina  nova.
Suposo que tot serà en el mateix pac. Moltes gràcies.

*-*-*

04 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. CRISTINA BEL

Sra. Cristina Bel: Sí, gràcies. Jo en tinc dos de preguntes, tindré temps per a les preguntes?, són dos i
dos?., es que no...

Sr. Alcalde: Si me’n fa una, tindrà dos minuts....

Sra. Cristina Bel: Molt bé. Li faig seguides també?

Sr. Alcalde: Si les fa seguides té dos minuts...

Sra. Cristina Bel: Doncs, pari’m el temps.

Sr. Alcalde: Bé, és que sinó el seu portaveu li pot explicar això. 

Si em fa una pregunta jo li contesto. I després si em vol fer una altra pregunta, jo li contesto l’altra
pregunta. Sinó té dos minuts.

Sra. Cristina Bel: Perfecte. Doncs posi’m el temps perquè m’ha passat aquí 30 segons explicant-me això
i a veure si...., m’entén?, m’ha de tallar.

Sr. Alcalde: Jo, si ens lleguéssim el ROM no tindria que explicar-lo. Si vinguéssim estudiats i apresos de
casa no perdríem aquest temps.

Sra. Cristina Bel: Molt bé, molt bé. Doncs sí.

Sr. Alcalde: Si vostè em demana explicacions, jo li tinc que donar explicacions. Té la paraula.

Sra. Cristina Bel: Doncs sí. Gràcies.
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A  Catalunya  hi  ha  registrat,  segons  el  Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i
Habitatge  44.690  pisos  buits  que  segons  el  Decret  llei  1/2015,  de  24  de  març,  de  mesures
extraordinàries  i  urgents  per  a  la  mobilització  de  vivendes procedents  de  processos  d’execucions
hipotecàries, cal que constin inscrits en aquell Registre i diu: “les  vivendes adquirides en processos
d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que no
disposin d’un contracte que l’habiliti per a la seva ocupació”.

Donat  que  el  Tribunal  Constitucional  va  suspendre  la  Llei  24/2015,  d’emergència  social,  són  els
ajuntaments que, emparant-se amb la Llei de dret a la vivenda de 2007 i des dels seus serveis socials,
han començat a multar o a treballar sobre aquests temes. Posaré d’exemple Barcelona o Girona o
Sabadell,  que han estat posant multes i  han aconseguit  pisos, també. I,  com a més prop, diguem,
Amposta, que fa uns 15 dies ens va anunciar que n’havia aconseguit 9 d’aquest Registre.

I, per tant, volia preguntar a l’Ajuntament quants pisos de lloguers socials procedents d’aquest Registre
tenim  a  Tortosa  o  quantes  multes,  l’Ajuntament  de  Tortosa,  ha  imposat  als  grans  tenidors,  que
bàsicament són els bancs.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora....

Sra. Cristina Bel: En tenia dos. Li faig l’altra o em contesta?

Sr. Alcalde: Si vol fer-ho en una, ho fa en una i tindrà dos minuts. Si vol, li contesto aquesta i després té
dos minuts per esplaiar-se i contestar-li.

Sra. Cristina Bel: Val, val. Doncs perfecte. Contesti, contesti.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Bel. Em fa una pregunta que és exactament una pregunta que han
presentat vostès per escrit, en un escrit que està encara dins termini per respondre’ls. Em consta que la
regidora li respondrà demà, demà o passat demà però dins el termini. I jo no li puc dir ara exactament
quantes sancions, però s’han ficat sancions i s’han fet els procediments, i allí li explicaran. I també li
explicaran els pisos que disposem. I també li expliquen, si no recordo malament, la discrepància que
vostès apuntaven entre els pisos que deia la  Generalitat  que hi havia disponibles i  els que teníem
nosaltres.

Per tant, li contestaran aquesta pregunta que ha fet per escrit, per escrit. I si després li queda alguna
cosa pendent, jo, molt gustosament, li podré complementar, si ho sé, en aquesta sessió plenària. Moltes
gràcies.

Sra. Cristina Bel: Però bé... Bé, faig la següent perquè vostè sempre acaba tenint la paraula en tot i em
diu que ja em contestarà perquè he fet una pregunta, no sé què, que no té res a veure amb això, però
bé, és igual.

Aquesta setmana el Govern municipal també ha arranjat uns carrers al barri de Ferreries i del Temple, la
qual cosa, doncs, els hem de felicitar perquè feia falta. Però molta gent, tant del barri de Ferreries com
del barri del Temple, ens pregunten que –està molt bé el que han fet de posar asfalt al carrer– però que
les voreres i tot el que....., els carrers formen, és a dir, estan fets per als cotxes i estan fets per a les
persones, i diguem que vostès han fet l’actuació per als cotxes, i jo els hi pregunto: quan pensen fer
l’actuació per a les persones? Perquè el senyor Monclús ara ens ha dit que s’han asfaltat 10.000m2 –fa
un moment, vaja– i que hem invertit 110.000€. Doncs llavors, quan pensen invertir en les persones a
aquests barris? Gràcies.

Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, senyora Bel. En primer lloc, moltes gràcies per les seves felicitacions. Li
agraïm sincerament que reconegui la tasca que estem fent des del Govern municipal, que no sempre és
fàcil,  ja  que  segurament  el  regidor  de  Serveis,  doncs,  també  li  agradaria  disposar  de  molts  més
recursos, però en tot cas, gràcies per les seves felicitacions. 
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En  tot  cas,  segurament,  doncs  tampoc  no  deu  de  poder  estar  atenta  a  tot  –i  jo  ho  entenc  i  ho
comprenc– però quan es van fer aquestes actuacions, especialment la del carrer Comerç, vam dir que
immediatament després de finalitzar amb això ficaríem a arranjar les voreres. Jo mateix vaig fer twits en
aquest sentit, que segur que vostè no va veure perquè no faria la pregunta, perquè clar, seria absurd
que veiés els twits i llavors ho preguntés. Però, per tant, quan es va presentar l’actuació, es va fer.

De fet, amb la incorporació dels plans d’ocupació propers a la regidoria de Serveis té previst ficar a dos
persones fixes a aquell carrer que, segurament, amb voreres és el que té més dèficits de tots els altres.
Però també estem actuant en altres àmbits.

Per tant, moltíssimes gràcies per la seva felicitació, gràcies per l’interès en un tema que ja havíem
anunciat  que  faríem  com  és  clar  i  explícit  i  es  pot  comprovar.  I,  en  tot  cas,  doncs,  agrair-los  la
comprensió i la col·laboració en aquest àmbit.

*-*-*

05 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN

Sr. Jordan: Sí,  senyor alcalde, aquesta és una qüestió molt simple que ens han fet arribar diferents
ciutadans i ciutadanes i que està relacionada amb dos planxes de ferro que hi ha al carrer Montcada,
una a l’alçada de Radio Tortosa i l’altra a l’alçada de l’edifici de les delegacions.

És un carrer molt transitat pels veïns del Centre, del Nucli Antic, de Sant Josep de la Muntanya. Ens han
fet arribat la inquietud de per què estan allà i, sobretot, quan es trauran aquestes dos planxes de ferro?

Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, senyor Jordan. Estan allà perquè hi ha unes afectacions produïdes per les
obres que s’estan fent a l’edifici del carrer Montcada, l’edifici de les delegacions. I es va acordar amb
l’empresa que s’acabarien de restaurar definitivament no només aquests dos àmbits, sinó altres àmbits
del  carrer  Montcada una vegada finalitzades les  obres  perquè no tenia  molt  de  sentit  fer-ho  quan
continuaven transitant vehicles de la mateixa obra.

Conec perfectament el tema perquè passo, com vostè pot entendre, algunes vegades al dia. En aquests
indrets jo mateix he fet requeriments a l’empresa i l’àrea de Serveis de l’Ajuntament de que fiquessin
algunes gomes perquè hi havia moments que aquestes planxes el que generaven era molt de soroll a
l’hora de transitar els vehicles. I això es va solucionant, es va actuant però, en tot cas, la finalització,
l’arranjament definitiu, l’eliminació d’aquestes planxes, que eviten que quan passen els camions s’actuï
o es faci més malbé el carrer, estaria condicionada a la finalització, al menys, del gruix de l’obra, no
solament de l’edifici, sinó de la urbanització de tota la plaça, l’entorn que, per si és del seu interès, ja li
avanço que està previst entorn a l’última setmana del mes de març, és a dir, està relativament propera.

Després, és veritat que entraran camions segurament per acabar de moblar l’edifici però, en principi, no
hauran de transitar per aquella zona.

Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, una altra pregunta. Està relacionada amb....

Sr. Alcalde: Perdó, perdó, perdó. Si és una altra pregunta, són dos minuts. Té la paraula.

Sr. Jordan: Sí.  En relació a...., la pregunta que ara farem està relacionada amb una moció que vam
presentar al maig del 2016 des de Movem Tortosa, on reclamàvem que es creessin plans d’ocupació
propis,  fets  per  l’Ajuntament,  més  enllà  dels  plans  d’ocupació  que  aquest  Ajuntament  i  tots  els
ajuntaments tenim gràcies a les subvencions d’altres administracions superiors, com és el cas de la
Generalitat.

En aquest sentit, vostès ens van votar en contra –juntament amb Esquerra Republicana– aquella moció
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dient que al 2016 no pensaven fer plans d’ocupació propis per part de l’Ajuntament i que els tirarien
endavant durant el 2017.

En el debat dels pressupostos ho vam comentar. El regidor corresponent ens va dir que no hi havia cap
partida per  part  del  Govern municipal  per  tirar  endavant aquests plans d’ocupació propis i,  davant
d’aquesta situació i també tenint en compte que altres ciutats de tota Catalunya però del nostre territori
estan apostant per pal·liar, en la mesura del que poden, l’atur –que ja sabem que no es pal·liarà amb
plans d’ocupació però sí que, com a mínim, ajudaria a moltes famílies–, la pregunta que li volia fer era,
en primer lloc, continuen amb l’idea de que faran plans d’ocupació propis? I si és sí, sobretot el que ens
interessaria saber és quan tenen previst anunciar-los i quines quantitats econòmiques destinaran per a
aquests plans d’ocupació. I també, a la vegada, un prec de que si és així, puguin parlar amb l’oposició a
l’hora de presentar propostes de a què es podrien dedicar aquests plans d’ocupació propis creats per
l’Ajuntament.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Jo, miri, el que anuncien els altres municipis d’aquí del nostre
entorn o d’altres llocs i, després, el què acaben fent, a mi no em correspon valorar-ho això. Ho valorarà
cadascú i després sabran d’on surten aquells recursos, si venen d’una altra administració o no. A mi li
ben asseguro que no em correspon. Si el seu grup té representació política en aquests ajuntaments,
segurament que ho podran esbrinar.

A nosaltres clar que ens preocupa l’ocupació. I, malgrat l’últim any la desocupació a Tortosa s’ha reduït
en més d’un 12% i durant els últims 2 anys s’ha reduït en més d’un 22%, entenem que és un altre dels
temes que li hem de dedicar una gran part del nostre temps.

També és veritat que estem assolint molts més plans d’ocupació dels que havíem assolit fins ara. Ara es
va resoldre l’última convocatòria de la Llei de barris i hem tingut la sort de que se’ns ha resolt amb
algun pla d’ocupació més que altres anys. I d’un altre programa també n’incorporem algun més que
altres anys. Per tant, això fa que també no tinguéssim tanta pressió per crear aquests plans d’ocupació,
que no només redueixen l’atur i van bé a les famílies, sinó que també generen i ho hem de transmetre
així....,  els  plans  d’ocupació  no  són  subvencions  a  gent,  són  treball,  i  aquest  treball  repercuteix
directament en l’Ajuntament de Tortosa i la ciutadania de Tortosa perquè són treballs d’utilitat i, per
tant, li hem de trobar una utilitat.

És veritat que des dels serveis tècnics plantegen la dificultat o no, o la possibilitat o no, de fer-ho amb
recursos propis. És voluntat, segurament ho farem al llarg del segon semestre i, en tot cas, llavors ja els
hi comunicarem en quins termes. Moltes gràcies.

Sr. Jordan: No, no... està relacionada amb aquesta qüestió. Jo el que volia...

Sr. Alcalde: Esperi un momentet, que llavors....

Sr. Jordan: Acabaré, acabaré, tranquil, abans d’1 minut. Jo el que volia comentar-li és que a nosaltres sí
que ens interessa el que fan a altres ciutats, sobretot si són exemples en positiu perquè pensem que és
bo de tots aprendre. I  en aquest cas parlàvem, per exemple, de la ciutat d’Amposta, que destinarà
192.000€ en plans d’ocupació propis, a part de que molts altres ajuntaments ja fa temps que ho estan
fent, no del territori sinó del conjunt del país.

I, per tant, sí que els hi reclamaríem que si finalment els duen a terme, com vostè m’acaba de dir ara,
que la quantitat sigui important per a que pugui tenir un efecte positiu.

I, sobretot, també contestar-me si tindrem ocasió, els grups de l’oposició, de fer propostes sobre quins
treballs, i que no ens assabentéssim –com moltes vegades passa– per la premsa de que ja s’ha tirat
endavant aquesta qüestió, tenint en compte que el nostre grup va presentar una moció que vostès la
van votar en contra en el seu dia. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Torno a repetir, jo no faré valoracions d’altres ajuntaments, ni
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aniré a fiscalitzar el que fan altres ajuntaments perquè no em correspon, i segurament a vostè tampoc
no li correspon. Vostès estaven al Govern d’Amposta, ara han sortit. Jo aquí ni entro ni surto.

En tot cas, dir-li que l’Ajuntament farà propostes. Això també dependrà si som capaços de generar més
plans d’ocupació a unes convocatòries noves, que també ens hem presentat. I també anirà en funció de
dos coses: essencialment, de les necessitats que identifiquin els regidors de cada àmbit i, a la vegada,
aquells plans d’ocupació que haguéssim pogut aconseguir finançats per altres administracions.

Per tant, més que demanar opinió –que, certament, tindran la seva opinió però no governen la ciutat–,
el que farem és escoltar els regidors de l’equip de Govern i comparar amb els plans d’ocupació que
se’ns ha donat des d’altres àmbits. Moltes gràcies.

Té una altra pregunta?

Sr. Jordan: Sí, és una altra pregunta. Està relaciona amb unes informacions que han aparegut durant
aquesta setmana a nivell de Catalunya i que han afectat a molta gent, on l’expresident de la Generalitat,
el senyor Jordi Pujol, enregistrat, deia algunes coses que la veritat és que donen vergonya com, per
exemple, que tota la merda en relació –i ho dic textualment perquè parlava de merda– a la corrupció
que afecta a Convergència i Unió, se l’acusés a ell –això explicant-ho a un grup d’estudiants– i que ell
havia pactat que se li retirés el nom de Molt Honorable i també que se li retirés la pensió que tenia com
a president, la qual cosa tots sabem que així  va ser perquè, en efecte,  se li  retirar el títol de Molt
Honorable per part de la Generalitat i també la pensió vitalícia com a expresident.

La pregunta està relacionada en què des del nostre grup municipal fa uns mesos també vam presentar
una  moció  on  reclamàvem,  precisament,  que  totes  aquelles  plaques  on  el  senyor  Jordi  Pujol  va
inaugurar durant els 23 anys de Govern diferents equipaments de la nostra ciutat i on encara apareix
l’adjectiu de Molt Honorable, si vostès ara, després d’haver vist que el propi Jordi Pujol públicament ha
dit el què ha dit i, a més a més, la pròpia Generalitat, com vam dir en el seu moment, li van retirar
aquest títol, si ara vostès estan disposats a retirar aquest adjectiu de Molt Honorable que apareixen en
les diferents plaques que hi ha a la nostra ciutat? Gràcies.

Sr. Alcalde: Senyor Jordan, jo estic disposat a complir els acords del Ple i, per tant, tot allò que em mani
el Ple ho compliré.

Van presentar una moció que, si no recordo malament, no se’ls hi va aprovar. Si volen tornar a presentar
–que  de  vegades  ho  fan–,  tornin  a  presentar  les  mateixes  mocions,  doncs,  les  presenten.  Però,
evidentment, per un comentari periodístic, una gravació o no sé com...., el nostre criteri no canviarà.

Jo, el que han pactat o no pactat, doncs, ho desconec absolutament i,  en tot cas, vostès presentin
mocions i nosaltres les que aprovem les aprovem, les que es rebutgen es rebutgen i jo intento complir
els acords d’aquest Ple el millor que sé. Moltes gràcies.
 
Sr. Jordan: Sí, en contestació a aquest tema, jo ja sé que la moció no va prosperar gràcies a Esquerra
Republicana i a Convergència i Unió aquí en aquest Ajuntament, ja li he dit en la meva explicació. Però li
he  dit  que  crec  que  és  important  que  quan  aquesta  setmana  s’han  sentit  les  paraules  del  propi
president explicant i afirmant que tota la merda en relació a la corrupció que afecta a Convergència i
Unió se li imputés a ell, si vostè pensava que ara era el moment de retirar aquest títol, que la Generalitat
ja li ha retirat, de Molt Honorable. Veig que no i, per tant, entenc la seva resposta. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:  Moltes gràcies, senyor Jordan. Si entén la meva resposta no cap fer més clarificacions. El
criteri  és  el  que  és,  igual  com d’altres  exconsellers,  doncs,  que han vingut,  han  inaugurat  coses  i
després se han anat a treballar a alguna empresa privada relacionada amb el ram, d’una formació
política o d’alguna altra formació política. En tot cas, tampoc no anirem traient aquestes plaques.

Si vostès volen presentar mocions saben que tenen la llibertat de fer-ho. I es voten i jo compliré els
acords que té el Ple. Moltes gràcies.
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Sr. Jordan: Sí, una altra pregunta que tenim des del nostre grup municipal està relacionat amb el Pla
d’actuació municipal, el famós PAM que vostès presenten i que diuen que són totes aquelles qüestions,
no?, que volen tirar endavant per part del Govern municipal.

En aquest sentit, al PAM que vostès aprovar en el seu dia i van presentar, deien que al 2016 renovarien
la pàgina web de l’Ajuntament. És evident que estem al 2017, que la pàgina web de l’Ajuntament no
s’ha renovat, és una pàgina web que pensem que necessita algunes millores perquè des del punt de
vista de les noves tecnologies –abans també ho comentàvem– hi ha molta evolució i, per tant, queda
molt obsoleta. La pregunta és: si al 2016 no ho han fet, quins són els motius? Perquè no ho han pogut
tirar endavant? I, si tenen previst tirar endavant aquesta renovació al 2017, quan i com?

Sr. Alcalde:  Moltes gràcies. Sí, el PAM és una eina útil que va ser criticada en aquell moment, entre
altres, pel seu grup. Quan vostès governaven, quan vostè era càrrec de confiança no estava aquesta
eina. I és una eina que serveix per fer el control i el seguiment de l’acció de govern, no només pels grups
municipals,  sinó  per  la  ciutadania.  Per  tant,  m’alegro  que  ara  reivindiquen  tant  el  Pla  d’actuació
municipal. Quan vostès governàvem, vostè –càrrec de confiança– no va utilitzar mai aquesta eina. Però,
en tot cas, benvinguts.

Segona  qüestió,  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament.  A  mi  me  la  van  presentar  fa  2  o  3  dies.  Està
pràcticament finalitzada. S’està, és laboriós perquè és un canvi substancial en quant al plantejament i,
a la vegada, també li he de dir per què s’està retardant, perquè jo mateix vaig demanar fa un parell de
mesos o un mes, aproximadament –un mes i mig– que es procedís a la traducció de totes aquelles
parts significatives de la pàgina web a l’anglès, no només al català i al castellà com estava ara, sinó que
estigués a l’anglès.

La senyora Cristina Bel em diu que també estaria bé que estigués al xinès. Bé, ella també va estar
recolzant un Govern que ni hi havia pensat amb l’anglès però, en tot cas, segurament que per a ella el
xinès és molt més rellevant que l’anglès.

En tot cas, la pàgina web de Turisme sí que està en anglès i francès, català i castellà i, donat que també
l’Ajuntament de Tortosa ara opta a ser candidata a un esdeveniment de caràcter internacional, jo vaig
entendre que era imprescindible que quan la presentéssim, la presentéssim en anglès. 

No crec que tardi molt, és qüestió, simplement, de dies.

el Sr. Jordan: Bé, moltes gràcies per la resposta. Veig, sincerament, que li molesta la meva pregunta en
el moment en què m’intenta atacar sobre el tema del càrrec de confiança. I vull posar de relleu que és
graciós, com a mínim, que vostè es posi molt en aquesta qüestió del càrrec de confiança quan abans
mateix ha sigut incapaç de dir que retiraria les plaques, no?, que un expresident que està investigat per
corrupció, vull dir, doncs això, li molesta, no?, que se li facin aquestes preguntes i intenta posar aquesta
qüestió. Però bé, en tot cas, entenc que aquesta pàgina web es presentarà pròpiament.

I el que sí que li volia dir és que des del nostre grup mai vam criticar el PAM com instrument, sinó que
vam presentar el PAM presentat perquè no s’havia consensuat, cosa que és molt diferent.

Sr.  Alcalde:  Moltes  gràcies.  A  altres  ajuntaments  com  Barcelona,  senyor  Jordan,  encara  no  s’ha
presentat. Per tant, bé, segurament és tarannà, són formes de fer...., 

No, no, senyor Jordan. Després farà una altra pregunta, no es preocupi.

No l’ataco.  Jo,  perquè li  digui  que vostè era càrrec de confiança del  Govern del  senyor  Sabaté,  ho
considera un atac això vostè? Home, és una, una..., forma part del seu full de serveis. Això quan vostè
es presenti a les eleccions ho ha de dir perquè l’acredita en la seva experiència en la gestió pública. No
és cap atac, és un recordatori de dir que, clar, que quan es governa no es fan coses que després des de
l’oposició es reclamen i, per tant, no és cap atac. I a més, m’ha permès explicar un tema de la pàgina
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web del  qual,  doncs,  n’estem contentíssims.  Pensem que serà una millora important  i  que serà el
compliment del Pla d’actuació municipal. En cert retard, però el compliment.

Sr. Jordan: Sí, senyor Bel. No, jo crec que sí que és un atac perquè ho utilitza, sobretot, quan li faig
preguntes que no li agraden, perquè normalment no ho fa i jo crec que és així. Però bé, no tinc res a
amagar. I el recordatori el pot fer les vegades que vulgui, que tinc la consciència molt tranquil·la. I ja li
repeteixo que jo abans també li he recordat que la corrupció també li hauria de preocupar.

Dit  això, l’altra pregunta que volíem fer-li  també relacionada amb el  PAM, que vostès mateixos van
presentar, deien que al 2016 impulsarien la construcció d’una zona d’oci a la nostra ciutat. També ha
passat el 2016, no hi ha cap zona d’oci a la nostra ciutat, nova, i la pregunta és: quina és la zona d’oci
que vostès tenen previst impulsar? Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: Senyor Jordan, em preocupa. Em comença a preocupar. No ens escolta ni està atent a les
coses que passen pel Ple. Clar, després passa el que passa. 

Jo, que vostè em pregunti sobre una pàgina web que està a punt de finalitzar no em molesta res. És que
no ho entenc. No ho vegi com un atac de, de.... Jo li recordo lo del càrrec de confiança però i que m’ha
preguntat per la pàgina web que està a punt de presentar-se. No. Jo l’únic que li recordo que vostè quan
estava al Govern no feia algunes coses que ara les reclama en vehemència, perquè no li recordaré com
estava la pàgina web.

En tot cas, al que em pregunta, senyor Jordan. Vostè és conscient que durant l’any passat es va fer una
modificació del POUM que permetia que un equipament municipal pogués dedicar-se a activitats d’oci?
Se’ls hi va informar a la Comissió de que l’activitat d’oci estava prevista que anés allà, per tant, s’han
iniciat els tràmit per poder-se fer. I  a la pregunta “on és aquesta...,  on és el lloc? “ El lloc on s’ha
modificat el POUM per a que pugui ser possible, per a que la gent ens entengués, a l’antic CAT. 

Allí  hi  ha  dos condicions  més  que  s’han  de  produir.  Una,  que  evidentment  l’estem detectant,  que
detectéssim una demanda per a quan es tragui a concurs hi hagi una opció que econòmicament també
sigui satisfactòria per a l’Ajuntament. I  una segona, de la qual el regidor de Turisme i el regidor de
Serveis i jo mateix estem treballant, que és –com també hem anunciat a la premsa– el poder traslladar
el Centre d’Interpretació de les Tres Cultures d’allí a un altre indret al barri de Remolins, a poder ser al
mateix Call Jueu. Per tant, ja s’ha fet el primer tràmit. No s’ha finalitzat, ens hagués agradat. Però sí que
s’ha fet i sap perfectament el lloc.

Sr. Jordan: Sí, la pregunta estava relacionada perquè precisament al Pla d’actuació municipal el que es
parla només és del 2016, de que es faria aquesta actuació. Conec perfectament el cas, sé que es va
aprovar al Ple i, per tant, davant de que hem vist que no s’ha instal·lat realment allí cap zona d’oci, ara
per ara, la pregunta és: quins són els tràmits que pensen fer i si, finalment, realment allò s’acabarà
convertint en una zona d’oci. Si ho pot concretar d’una manera més..., millor.

Sr. Alcalde: De fet li hauria de donar dos minuts més perquè em fa una altra pregunta que no és la que
m’ha fet al primer torn. Sinó s’escolta, es mira per les càmeres, però jo no tinc inconvenient que, en
rèplica, contestar-li l’ampliació d’una altra pregunta.

Per a que s’instal·li  allí  haurà de sortir a concurs públic. Traurem a concurs quan poguéssim i quan
entenguéssim que al menys ha d’haver-hi, si em permet, una mínima competència. A mi m’agradaria
que hi hagués, com a mínim, dos ofertes –tampoc això no ho podrem garantir mai–, i una vegada hagi
estat desallotjat el Centre d’Interpretació de les Tres Cultures per a que ja pugui estar l’espai lliure i a
disposició de la nova activitat.

Però en tot cas, senyor Jordan, el PAM vam dir que és un document dinàmic, un document que de
vegades les coses s’avancen –el tancament de la plaça– o de vegades es poden retardar o es fan en 2
o 3 anys, com passarà en aquest cas.

-  Pàg. 72 / 73 -           JACE / sbh



Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

www.tor tosa.cat

                               

Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, l’última pregunta també està relacionada amb un tema –més enllà de si
està al Pam o no, ja li dic ara– que en principi s’ha de complir, que està relacionat amb el tema del
Reglament de participació ciutadana i dels diferents consells de barris que hi ha previst. La pregunta és:
quan tiraran endavant la concreció dels diferents consells de barri que preveu aquest Reglament.

Sr. Alcalde:  Bé, els consells de barri,  jo li  he de dir  que abans dels consells de barri  la prioritat és
constituir el consell de ciutat. Els consells de barri, aquí el que hem decidit és que ho parlarem amb
cada associació de veïns i estarem una mica al que entengui l’associació de veïns.

S’han constituït els dos consells de poble, que aquests sí que eren imprescindibles. Hi ha llocs que les
mateixes associacions de veïns que estan en contra, que pensen que per les dimensions del seu barri
no s’hauria de constituir consell de barri, i en això podem estar absolutament d’acord i respectarem el
criteri de les associacions de veïns. I la veritat és que tampoc no hem tingut cap demanda per cap
associació de veïns per poder-la constituir en caràcter immediat. 

Per tant, jo diria que primer ens centrarem amb el consell de ciutat, que no està exempt tampoc de
certes dificultats, però és la prioritat. A més, també ho vam fer amb els acords que havíem fet amb el
grup d’Esquerra Republicana, i després farem els consells de barri. Però ja li avanço que segurament a
tots els barris...,  no, segurament no, segur que a tots els barris no es constituiran perquè hi ha en
alguns –i jo coincideixo– que, en lloc de ser una eina útil, segurament seria una eina que dificultés
inclús l’activitat de la pròpia associació de veïns, com ells mateixos ens han transmès.

Sr. Jordan: Bé, agraeixo la resposta. A nosaltres ens agradaria saber exactament quins són els barris
que han dit que volen que es tiri endavant aquest consell i aquest no. Però, en tot cas, ja en tindrem
ocasió de parlar més endavant.

I ja que ha comentat vostè el tema del consell de ciutat –que també els diferents grups municipals vam
donar els diferents noms per a que en formessin part–, quan tenen previst crear-lo?

Sr. Alcalde: Doncs, no ho sé. Al llarg dels propers mesos. Perquè, a part dels grups, hi ha una altra part
de la ciutadania, a través de la mateixa xarxa d’entitats de la ciutat, que també s’han de ficar d’acord en
fer  nomenaments.  Això  tampoc no està  exempt  de dificultat,  sobretot  a  com es trien les  diferents
entitats dels diferents sectors. Hem estat intentant-ho al llarg dels últims mesos, regularitzant al màxim
el número d’entitats que estiguin inscrites al  Registre d’Entitats de l’Ajuntament per  a que després
ningú es quedi fora del procés de votació, no només a l’hora de ser elegit sinó de la possibilitat de votar.
I ara en aquests moments no li puc concretar un dia. 

Quan tinguéssim tots els nomenaments, i si hi ha algun que es resisteix, doncs, segurament optarem
per tirar endavant encara que hi hagi algun sector que no hi hagi procedit a fer la nominació dels seus
representants.

Alguna altra pregunta més? Bé doncs, molts gràcies. Moltes gràcies per la seva assistència i ja els hi
avanço que és possible que abans del mes de març tinguéssim que convocar algun altre Ple de caràcter
extraordinari. En aquest cas ja els hi faríem saber. Moltes gràcies i molt bona nit.

*-*-*

I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i trenta-
tres minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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