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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
01 / 2017 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SÀLVIA, 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  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
 
Tortosa, essent les divuit hores del dia dos de gener 
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 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 

01. Dictamen de proposta de manteniment de les tarifes del Transport col·lectiu urbà de viatgers per a 
l'any 2017 
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II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
a) Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local: 
  
- 56/2016, de 28/11/2016 
- 57/2016, de 05/12/2016 
- 58/2016, de 12/12/2016 
 
 
b) Dació de compte de resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2230/2016 a la 2509/2016 
 
 
c) Informes de l’Alcaldia.  
 
 
d) Control dels òrgans de la corporació: mocions, precs i preguntes. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bona tarde, moltes gràcies per la seva assistència en aquest Ple 
ordinari, el primer Ple de l’any 2017, el Ple ordinari del mes de gener. En primer lloc, desitjar-los bon 
any a tots vostès. I en segon lloc ja passar al desenvolupament del que seria el Ple amb molt pocs punts 
de l’Ordre del dia, concretament, en la part resolutiva un únic punt de l’Espai Públic i, per tant, 
procediríem a, en primer lloc, dictaminar la proposta de manteniment de tarifes del transport públic 
urbà de viatgers per a l’any 2017. 
 

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

 
 
ESPAI PÚBLIC 

 
 
01 – DICTAMEN DE PROPOSTA DE MANTENIMENT DE LES TARIFES DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ 
DE VIATGERS PER A L‘ANY 2017. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del transport públic urbà per 
a l’any 2017. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 3022/2016, d’incoació de l’expedient d’actualització de les tarifes de 
transport públic per a l’any 2017. 
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Atès que el sisè apartat del Plec de clàusules econòmiques del contracte del servei públic municipal de 
transport col·lectiu urbà de viatgers preveu que les tarifes reguladores de l’esmentat servei 
s’actualitzaran anualment d’acord amb la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya que revisa les 
tarifes de transport  públic urbà. 
 
Atès que en la sessió de la Comissió de Preus de Catalunya efectuada el dia 21 de desembre de 2016, 
es va acordar no aprovar cap augment mitjà de tarifes per al 2017, i per tant, això significa el 
manteniment de les tarifes per a l’any 2017. 
 
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat de mantenir les tarifes del servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers per a l’any 2017, igual que les vigents del 2016. 
 
Vist l’informe del cap de la unitat de Mobilitat sobre el manteniment de les tarifes, de data 27 de 
desembre en el exposa que  les actuals tarifes de l’any 2016, sense arrodonir i amb l’IVA aplicat que és 
el 10% són  les següents: 
 
TIPOLOGIA DE BITLLETS PREU SENSE IVA 

Bitllet senzill 0,90€ 

Targeta multiviatge ( 10 viatges ) 7,72€ 

Estudiants amb carnet 0,545€ 

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda inferior a 1,5 IRSC. 
(Màxim 250 viatges any.) 

0,36€ 

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda superior a 1,5 IRSC. 
(Màxim 150 viatges any) 

0,63€ 

 
Un cop aplicat l’IVA corresponent que és el 10% i prenent com a regla general l’arrodoniment una sola 
vegada durant l’actualització de la tarifa i per excés a un múltiple de cinc cèntims d’euro, regla emprada 
en el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que regula sistemes d’actualització, resulta la disposició 
de les següents tarifes:  
  

TIPOLOGIA DE BITLLETS PREU AMB IVA i  
AMB L’ARRODONIMENT 

Bitllet senzill 1,00€ 

Targeta multiviatge ( 10 viatges ) 8,50€ 

Estudiants amb carnet 0,60€ 

Jubilats, pensionistes o( persones majors de 65 anys amb nivell renda inferior a 1,5 IRSC. 
Màxim 250 viatges any.) 

0,40€ 

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda superior a 1,5 IRSC. 
(Màxim 150 viatges any.) 

0,70€ 

 
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 28 
de desembre de 2016. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest ACORD: 
  
Primer - Mantenir les tarifes del servei del transport col·lectiu urbà de viatgers per a l’any 2017 iguals 
que les del 2016, les quals queden establertes de la següent manera: 
 

TIPOLOGIA DE BITLLETS PREU AMB IVA i  
AMB L’ARRODONIMENT 
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Bitllet senzill 1,00€ 

Targeta multiviatge ( 10 viatges ) 8,50€ 

Estudiants amb carnet 0,60€ 

Jubilats, pensionistes o( persones majors de 65 anys amb nivell renda inferior a 1,5 IRSC. 
Màxim 250 viatges any.) 

0,40€ 

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda superior a 1,5 IRSC. 
(Màxim 150 viatges any.) 

0,70€ 

 
Segon - Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya de les noves tarifes aprovades. 
 
Tercer - Donar trasllat a l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA, de les noves tarifes 
aprovades i al servei d’Acció Social d’aquest Ajuntament. “ 
 

 
*-*-* 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Com saben, la proposta és una proposta de 
manteniment de les tarifes. Són les tarifes que han entrat en vigor ara fa molt pocs mesos i que són 
substancialment molt més reduïdes que les que hi havia en vigència ara un any. 
 
El bitllet senzill s’ha reduït un 35%. I per a les persones jubilades amb menys capacitat adquisitiva la 
reducció ha estat d’un 45%. Per tant, són reduccions importants i ara l’únic que fem, òbviament –no  ha 
passat ni un any–, mantenim al 2017 les mateixes tarifes que han esta en vigor aquests 5 o 6 mesos 
del 2016. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde i bon any també a tot el món. 
 
Comentar que reconeixem a l’equip de Govern la baixada que es va fer en el preu del bitllet, però com ja 
vam dir quan es van aprovar, consideràvem que, tot i aquesta rebaixada, la consideràvem que era 
insuficient perquè pensem que el preu del bitllet senzill encara és excessiu. Vostè mateix també en el 
mateix Ple va reconèixer que li semblava també que era encara excessiu, tot i la rebaixa. I, per tant, 
nosaltres considerem que encara hi ha marge per baixar el senzill. 
 
També especialment la T-10, el bo de 10 pensem que el preu encara es podria ajustar més, agafant 
com a referència, per exemple, la ciutat com Amposta, que té 20 cèntims més barat el senzill o també 
la T-10 una mica més baixa.  
 
I nosaltres pensem que, a més, no fa molt va sortir un article on Tortosa, comparant els habitants i el 
que costava el servei de bus urbà, era una de les ciutats on era més barat per habitant, per tant, vol dir 
que el contracte que s’ha negociat està bé i que l’esforç que es fa com a ciutat encara podria anar 
encaminat a reduir una miqueta el preu del bitllet perquè, a més, nosaltres considerem que l’ocupació 
que hi ha també és insuficient, que és estructural –no és una qüestió d’aquest equip de Govern–però 
en tot cas també creiem que el abaratir el preu podria afavorir el que hi haguera un volum més alt 
d’usuaris. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, en tot cas, evidentment, i si el poguéssim fer gratuït al 
100% segurament també hi haurien més usuaris. 
 
Ara s’ha fet amb aquest intent. La reducció ha estat molt important, sense precedents –si em permet 
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l’expressió– en l’àmbit del transport públic urbà. Això s’ha complementat amb mantenir la integració 
tarifària amb la línia 1 del transport interurbà i les altres línies que afecten al pobles del mateix 
municipi. 
 
Avui per avui és més barat l’abonament de la línia 2 i la línia 3 que el de la línia 1, és a dir, encara així 
és molt més barat. I també s’ha complementat amb una situació d’un transport molt específic que és el 
de la llançadora al Verge de la Cinta.  
 
Estem satisfets de com està funcionant i desenvolupant. No ha passat un any per fer valoració de com 
anirà el número d’usuaris però pensem que el gran esforç s’ha fet en el contracte i, per tant, el que hem 
de fer és mantenir-ho i fomentar l’ús del transport públic perquè jo sóc dels que penso que, donat el 
servei que estem oferint i els preus que ara actualment estan oferint, jo entenc que els preus anteriors 
eren cars, i eren cars en comparació a altres indrets. Vostè ho compara amb Amposta que té un servei 
molt més reduït –jo tampoc no faré l’error de comparar-ho amb Tarragona perquè cometríem el mateix 
error– però pensem que són uns preus raonables que a l’Ajuntament de Tortosa encara li suposen, per 
suposat, finançar el transport públic. El transport públic no es finança només dels ingressos que tenim 
a les, diguéssim, amb els bitllets i, per tant, és com tot: quant més sucre, més dolç. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, moltes gràcies senyor alcalde, és per manifestar l’abstenció 
del nostre grup, igual que vam fer-ho en les tarifes de l’any passat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: sí, senyor alcalde, regidors i regidores, també des del nostre 
grup municipal, abans que res, felicitar l’any a tots vostès i a tota la gent que ens escolta. 
 
I en aquest sentit, el nostre grup també s’abstindrà seguint, no?, el vot que vam fer en el seu dia quan 
es va fer el debat pertinent. Per tant, el nostre vot és d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, en tot cas entenc..... No m’ha quedat clar el vot del 
senyor Rodríguez. En contra, molt bé.  
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP 
(1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AE-PA; i set 
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals MT-E (4) i PSC-CP (3). 
 
 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
A) DACIÓ DE COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
  
- 56/2016, de 28/11/2016 
- 57/2016, de 05/12/2016 
- 58/2016, de 12/12/2016 
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El consistori en queda assabentat. 
 
 
B) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
- De la 2230/2016 a la 2509/2016 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
C) INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
D) CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Pren la paraula el Sr. Alcalde: En aquest àmbit recordar-los-hi –ho he fet ara en Junta de Portaveus– 
que estem aplicant el nou Reglament orgànic municipal, que ja està en vigència i que, per tant, anirem 
controlant el temps que utilitzarem en les diferents intervencions en l’apartat no de mocions, perquè 
avui no n’hi ha, però sí de preguntes. 
 
A tal efecte hem instal·lat dos pantalles per a que no hi hagi cap dubte i per a que tothom tingui 
orientació en la utilització del temps, on podran comprovar quin és el temps que estan consumint, quin 
és el temps que els queda, que ens queda a tots plegats. 
 
I recordar-los-hi que en l’apartat, concretament, de precs i preguntes hi ha 2 minuts per fer el prec i la 
pregunta; hi ha 2 minuts per respondre el prec i la pregunta; i després hi ha 1 munit per fer una rèplica; 
i hi ha 1 minut per contestar la rèplica. 
 
Dit això, si em poden demanar..., si hi ha alguna pregunta, al menys per provar el mecanisme. Si? 
Perdó, són 5 preguntes? Molt bé. 
 
01 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. DOLORS BEL 
 
Sra. Dolors Bel: Sí, gràcies senyor alcalde. També, en primer lloc, desitjar-los a tots un bon any 2017. 
 
El que jo li voldria traslladar és un prec, un prec que ens fan arribar alguns veïns de Ferreries que, degut 
a les obres del pont de l’Estat, a la C-12 està més dens el trànsit últimament, i el que ens demanen és 
si hi ha possibilitat de poder ficar alguna mena de control de trànsit, algun agent en les hores punta, 
sobretot en les rotondes: rotonda d’Herraiz o la rotonda dels nusos –que tots coneixem–, més que res 
perquè en alguns casos hi ha hagut algunes petites topades i alguns problemes de densitat de tràfic i, 
per tant, seria bo que aquest trànsit en aquestes hores punta es pogués regular. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Em permetran que vagi fent pràctiques jo també, que no ho tinc molt per mà. 
 
Moltes gràcies. Recepcionem el seu prec malgrat no estar exempt de dificultat perquè generant la 
presència de Policia Local a les rotondes segurament milloraríem algun aspecte de la seguretat –si les 
rotondes funcionen bé tampoc això, segons el que ens comenta la mateixa Policia Local–, però el que sí 
que farem és que ralentitzarem molt més el trànsit.  
 
Per tant, pensem que no s’estan produint accident fora de la normalitat en funció de la densitat del 
trànsit, no estem notant un gran increment de sinistralitat i, per tant, l’idea seria que mentre això no 
canviés, es mantingués la regulació actual. 
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La Policia fa presència en aquells moments no tant a les rotondes sinó en altres indrets segurament 
previs a les rotondes o les sortides de les rotondes, però no a la pròpia rotonda perquè això no solventa 
res i genera més problemes. 
 
En tot cas, repeteixo, no hem vist que hi hagi cap increment de la sinistralitat que no vagi correlacionat 
en l’increment del tràfic rodat que s’està produint en unes hores punta dins de l’absoluta normalitat. 
Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
02 - INTERVENCIÓ DEL SR. MANEL DE LA VEGA 
 
Sr. de la Vega:  Hola. Bé, senyor alcalde, companys i companyes també felicitar l’any nou i desitjar a tots 
els tortosins i tortosines molta salut i molt treball, que també fa falta. 
 
I en aquest sentit, nosaltres ens fem ressò d’unes queixes, d’unes inquietuds d’uns veïns de Ferreries 
perquè han sortit unes esquerdes en un edifici que es troba entre el carrer Pina i la Llarga de Sant 
Vicent. I com que en aquest edifici, aquestes esquerdes podrien tenir una relació també amb unes 
obres que s’estan fent a la via pública, era ficar en coneixement de l’alcalde i d’aquest consistori 
aquesta situació. I en aquest sentit, doncs, sí que agrairíem que, si no ho coneixen, que es fiquessin en 
contacte en aquest cas –ja dic, és un edifici entre el carrer Pina i Llarga de Sant Vicent– que es 
fiquessin en contacte amb els veïns perquè, clar, estan preocupats per si pot haver-hi alguna relació 
entre aquestes esquerdes que surten a l’edifici i l’obra pública que s’està fent davant. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor de la Vega.  
 
Jo el primer que li diria és que vostè això ho pot plantejar on vulgui: ho pot plantejar aquí al Ple per a 
que l’escoltin els veïns i ho vegin les càmeres de televisió. I si li interessa de veritat, el que ha de fer és, 
quan li expliquen al mateix moment –perquè si són unes esquerdes que poden generar tan de 
problema, el que hem de fer és actuar immediatament– o es dirigeix a la regidora o es dirigeix a 
l’arquitecte municipal o es dirigeix a qui sigui per prendre mesures. Vostè m’ha dit que això és així, 
suposo que li han degut dir avui a migdia o aquesta tarda mateix perquè sinó estic segur de que vostè 
ho hagués comunicat amb antelació als serveis tècnics municipals per a que es pogués actuar com 
correspon. 
 
En tot cas, no sé si ens donarà temps avui mateix, però si no demà mateix nosaltres enviarem... No ens 
consta que els veïns s’hagin adreçat a l’Ajuntament. No sé de qui és la titularitat de l’obra pública que 
s’està fent allí, no em consta que sigui de l’Ajuntament. I si és la que jo em penso, és una obra pública 
que fa temps que va, cosa que també m’estranyaria que si fa temps que va i aquestes esquerdes han 
sortit ara..... Una altra cosa és que aquestes esquerdes estiguessin des de fa molt temps, però llavors 
segur que vostè ens ho hagués comunicat o els veïns també ho haguessin comunicat. Per tant, 
actuarem de forma immediata demà al matí si no podem fer-ho aquesta nit. Moltes gràcies. 
 
Sr. de la Vega:  En aquest sentit, sí que em consta que els veïns han fet una instància a l’Ajuntament i, 
com no han rebut resposta, és per això que jo plantejo en aquest Ple aquesta pregunta.  
 
Ja està bé. Si amb aquesta celeritat, si demà ja es pot mirar i es pot contestar a aquests veïns, doncs, 
en aquest sentit jo crec que d’aquesta manera també apagaríem, en certa manera, la seva inquietud. 
En tot cas, ja ens ho comunicaran. 
 
Sr. Alcalde: En tot cas, senyor de la Vega, ja els hi comunicarem, però si és una obra de l’Ajuntament, 
l’Ajuntament ja actuarà. Si no és una obra de l’Ajuntament, els veïns, si això els hi ha produït uns danys, 
el que han de fer és presentar la reclamació a l’Administració actuant i a l’empresa, que per això hi ha 
unes assegurances que cobreixen aquestes contingències. 
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Però si és un tema d’urgència que són unes esquerdes que fiquen en perill la seguretat dels veïns o de 
la gent que circula per aquest carrer, llavors hem de procurar actuar de la forma més diligent i més 
ràpida possible. Si és lo altre jo personalment ho esbrinaré, però el que farem és que assessorem als 
veïns que presenten la reclamació davant la instància que ho han de presentar, tant de l’empresa com 
de l’Administració actuant que determinarà si hi ha hagut correlació o no en aquest àmbit. Moltes 
gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
03 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. CINTA GALIANA 
 
Sra. Galiana: Bé, primer també felicitar l’any nou, a totes les tortosines i els tortosins desitjar-los una 
bona entrada d’any. 
 
I la meva pregunta fa referència a la il·luminació de Tortosa però té dos vessants. Una, que hi ha alguns 
carrers molt poc il·luminats, com és el cas dels Genovesos –que és molt cèntric– o gens il·luminats, com 
és el cas de l’avinguda de l’Estadi fins al carrer Amposta que és un tram d’avinguda molt transitat per la 
gent que va a la piscina o la gent que va a l’Institut Joaquin Bau i està sense cap il·luminació. La primera 
part de la pregunta: si tenen previst solventar-ho. 
 
I la segona part. Hi ha alguns carrers que sí que estaven planificats al PAM, com és l’avinguda Lleida o 
el passeig de les bicicletes –que no s’ha solventat–, quan tenen previst arreglar-ho? 
 
Sr. Alcalde:  Començo per aquest últim, que és el PAM. S’ha fet l’adquisició de les il·luminaries que van a 
l’avinguda Lleida i, si no recordo malament, s’instal·len al llarg dels propers dies. No sé si ha arribat la 
comanda, crec que sí. Estava finançat amb pressupost de l’any passat i, per tant, això es fa amb 
caràcter immediat. 
 
Una altra qüestió és la que vostè planteja des de l’avinguda de l’Estadi fins el carrer Amposta. Ben bé 
no tota l’avinguda de l’Estadi, perquè fins a l’Institut Joaquim Bau i l’aparcament de Mercadona, per a 
que ens entenguéssim, està il·luminat. On no està il·luminat és des del carrer Codonyers, per a que ens 
entenguéssim, fins a l’avinguda Amposta; allí no està il·luminat perquè no ha estat mai il·luminat, perquè 
s’ha de fer tota una instal·lació, perquè hi ha una part de desenvolupament urbanístic que s’ha de fer en 
aquella zona que implicaria que siguin els que desenvolupin urbanísticament qui financen la il·luminació 
d’aquell tram i perquè hem demanat en diferents ocasions que ens facin un pressupost. Puja molts de 
calers i seria fer una actuació a un lloc on qui ha d’actuar són els que desenvolupen urbanísticament 
aquest indret. 
 
Tanmateix, els usuaris habituals que són o els que aparquen a l’aparcament d’aquest centre comercial 
o al costat, que és públic, un aparcament que vull recordar-li que vam ficar en marxa aquest equip de 
Govern perquè no existia davant de l’Institut Joaquim Bau, tenen la il·luminació del propi aparcament i 
de la pròpia avinguda de l’Estadi. 
 
També recordar-li que allí a l’avinguda de l’Estadi s’han millorat alguna de les il·luminacions davant de la 
plaça Joaquim Bau i que la resta, una vegada estigui finalitzada l’actuació de la piscina, al menys fins a 
l’Institut Joaquim Bau se substituirà íntegrament. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
04 - INTERVENCIÓ DEL SR. FRANCESC VALLESPÍ 
 
Sr. Vallespí: Bé, bona tarde. Igual, jo m’uneixo a felicitar la ciutadania i desitjar-los un bon any 2017 i a 
tots vostès a totes vosaltres també. 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 9 / 11 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

 
El debat dels pressupostos de 2016 nosaltres vam fer una pregunta: per a quan estaria signat el 
contracte de la recollida de la brossa i la neteja viària.  
 
Al PAM, als punts 132 i 133 figurem com haguessin estat finalitzats per al 2016. 
 
La pregunta és fàcil perquè a banda també hem de fer ressò, doncs, que la ciutadania, si et para o si et 
diu alguna cosa, el primer punt que posa com a Tortosa és –que ja ha sortit a bastantes mocions i tot– 
és que Tortosa, doncs, està una miqueta bruta, una miqueta que li fa falta més neteja, no dic bruta, que 
li fa falta més neteja, potser aquesta és la paraula.  
 
Llavors, la pregunta és molt fàcil: per a quan l’assignar els nous contractes de neteja viària i el nou 
contracte de recollida de brossa? Si pot, digui’ns el mes, poc més o menys. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, senyor Vallespí, vull entendre que vostè coneix perfectament que 
per assignar primer s’ha de licitar, no s’assigna al primer que un vol, o no es signa amb qui vols. Es fa 
un procediment de licitació. Un procediment de licitació que és complex. Que és complex perquè hi ha 
hagut unes certes modificacions i s’ha de determinar exactament quin tipus de contracte es trau, 
perquè no és només el de la neteja, sinó que és un contracte que va vinculat a la neteja i a la recollida 
de la brossa. 
 
Com vostè també coneix, ara a la recollida de la brossa hi ha dos contractes: un que fa el ReBé –el 
Rebé, ara el COPATE– que és el de la recollida de la selectiva; i la resta i la neteja, que és l’Ajuntament. 
La idea seria unificar-ho en un únic contracte, però a la vegada no està...., ho estan....., estem pendents 
dels corresponents informes jurídics de que es pugui fer com un contracte de gestió de servei on 
l’empresa haurà d’assumir una part del risc per a que pugui ser un contracte a més de 4 anys, sinó a 10 
anys, i que les amortitzacions de la maquinària necessària tant per a la neteja com, sobretot, per a la 
recollida de la brossa es puguin materialitzar en 10 anys, perquè sinó l’increment del cost és molt 
important. 
 
En aquests moments s’està parlant també amb el COPATE, no l’he d’enganyar, malgrat jo crec que l’idea 
és que es puguin unificar tots aquests contractes en un únic gestionat per l’Ajuntament de Tortosa. 
 
A mi m’agradaria que la licitació s’hagués fet abans de final d’any –estàvem treballant en aquesta 
idea–. Això no podrà ser. Jo espero que la licitació la poguéssim ficar en marxa abans de final d’aquest 
mes –no li puc garantir però ho intentarem– i, posteriorment, signar el contracte quan la licitació estigui 
finalitzada. 
 
Sr. Vallespí: No, tan sols només demanar-li disculpes per si m’he expressat malament, perquè jo porto 1 
any i mig aquí a l’Ajuntament, és a dir, potser quan porti 9 anys i mig com vostè potser ho faré millor. 
Moltes gràcies. 
  
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Vallespí, m’alegra saber que té interès en perpetuar-se a 
l’Ajuntament. Jo no en porto 9 i mig, en porto pràcticament 15, li vull recorda perquè vaig estar a 
l’oposició també abans de governar. Si vostè vol estar 15, doncs, cap problema.  
 
Però en tot cas, és per no generar confusió, perquè de vegades la gent diu ‘no, és que com parlen allí es 
fa el contracte’. No. Els contractes no es fan. Es liciten. Aquest serà un contracte que pel seu import 
s’haurà de publicar al DOCE, que serà un temps d’elaboració important i que també estem vetllant per a 
que la subrogació dels treballadors sigui amb les mateixes condicions o unes condicions que no surtin 
absolutament perjudicats i en això estem dedicant el temps. 
 
Tanmateix, vostès feien altres plantejaments sobre això que encara ho allargaria més, però en tot cas 
nosaltres seguirem en la mateixa línia. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
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05 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI JORDAN 
 
Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, per part meva li faré un prec i una pregunta, els dos relacionats amb 
temes de mobilitat, que ens han fet arribar també diferents ciutadans i ciutadanes. 
 
El primer prec està relacionat amb el tema de les obres del pont, que com tots sabem són unes obres 
que afecta a la mobilitat de la nostra ciutat. Des del nostre grup municipal li vam fer dos propostes en el 
seu dia, una ara mateix li ha preguntat també el Partit Socialista en relació a la regulació del trànsit a la 
rotonda de l’eix de l’Ebre i ja ha contestat. L’altra va ser amb el tema del pas alternatiu del pont i vostè 
també ja l’ha contestat públicament. El que ens ha fet ara arribar també diferent ciutadania és en 
relació al pas alternatiu del pont, si podrien estudiar la possibilitat de fer-ho només de 9 de la nit a 7 del 
matí, atès que en aquell moment hi ha molt poc trànsit a la nostra ciutat i, per tant, seria difícil que es 
col·lapsés i facilitaria la mobilitat a aquestes hores del dia per a tots els vehicles que hi ha a la nostra 
ciutat en no haver de donar la volta pel pont del Mil·lenari o, popularment com es coneix, el pont nou. 
 
I la segona, i en aquest cas és una pregunta, també relaciona amb un tema de mobilitat. Està relacionat 
amb una de les accions que vostès tenen previstes també al Pla d’actuació municipal, concretament al 
punt 124, que és la millora del trànsit al final del carrer Despuig i a la pujada del Seminari. Sabem 
també que en hores puntes es creen problemes, no?, a nivell de mobilitat en aquest indret, prop de 
l’estació de RENFE –per a que tothom ho sàpiga, que ens està escoltant–, i vostès tenien previst fer 
aquesta obra al 2016. Estem al 2017 i la pregunta concreta és: quan tenen previst fer-la? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començaré per aquesta última. Al llarg del 2016 vam establir un dispositiu, 
conjuntament amb la Policia Local, per avaluar el funcionament del que nosaltres ens estem plantejant 
allí. Nosaltres allí el que ens estem plantejant és que al carrer Historiador Despuig, a la cruïlla concreta 
–per a que la gent ens entengui– on estaven abans les antigues dependències de l’estació d’autobusos, 
pugui fer una petita rotonda a efectes de que la gent que baixi del Seminari no tots tinguéssim que 
desviar-los al centre de la ciutat, sinó que puguin anar cap a la Raval. 
 
Aquesta prova va funcionar relativament bé, però sí que va quedar constatat que s’havia de fer una 
actuació important. Una actuació important que seria la reducció de la vorera, no solament la reducció 
de la vorera, sinó que s’han de modificar alguns dels serveis que hi ha allí. Hi ha serveis afectats i això 
encareix bastant l’obra i, a la vegada, requereix un projecte que, en principi, pensàvem que podíem 
obviar. I, per tant, quan ho tinguéssim finalitzat buscarem la dotació pressupostària i ho farem. 
 
Tampoc, segurament, millorarà el tràfic el que voldríem però, en tot cas, sí que hi hauria una millora 
substancial. 
 
En quant a la segona qüestió, el del pas alternatiu ho estudiarem, però això ja ho hem estudiat tot. I el 
pas alternatiu, un dels problemes que té és que requereix vigilància de que es faci fer, no només una 
regulació semafòrica i, per tant, fer això voldria dir tenir vigilància a unes hores de la nit que no la hi ha, 
dotar un dispositiu de Policia Local i, donat el poc trànsit a partir de les altes hores de la matinada, no 
crec que tingui una bona solució, però en tot cas ho tornarem a estudiar. 
 
Sr. Jordan: Sí, gràcies. Esperem, per tant, resposta en quant al tema del pas alternatiu durant aquestes 
hores i, per tant, ja ens ho comunicaran. 
 
En relació a l’altra pregunta del tema del Seminari, simplement si ens podia dir quin mes o si ho preveu 
fer durant el 2017, perquè ens ha explicat els motius pels quals no ho han pogut fer durant el 2016 
però ens agradaria que ens pogués concretar, no?, a quin mes o si realment serà durant el 2017 o el 
2018. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: En tot cas, només dir-li que està previst fer-ho al llarg d’aquest mandat. Dependrà si ho fem 
amb recursos propis de la Brigada o si es decideix externalitzar. Dependrà de l’import de l’obra i, 
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sobretot, dels serveis afectats. I els serveis afectats també voldrà dir que s’haurà de pactar amb les 
diferents companyies. Si és la companyia d’aigües, com sap que és un dels afectats, no hi ha problema 
perquè tenim més capacitat d’interlocució; si és algun altre dels serveis afectats, s’haurà de pactar. Per 
tant, ara no li puc dir.... Està bé que s’interessin sobre una proposta que només havíem incorporat 
nosaltres al programa electoral. No es preocupi que al final del mandat estarà finalitzada. 
 
I respecte a lo altre, ho estudiarem però ja li dic que és un tema estudiat, parlat amb la Policia i els 
problemes que pot generar. Moltes gràcies. 
 
Molt bé. Doncs, si no hi ha cap altra pregunta, cap altra qüestió, agrair-los a tots la seva presència, 
desitjar-los que tinguin un bon any. I també recordar-los-hi que a Tortosa, com a la majoria de ciutats del 
país, s’està..., estem preparant l’arribada dels Reis Mags amb una bonica i treballada cavalcada que 
espero que, si el temps ens ho permet, en poguéssim gaudir tots plegats. Moltes gràcies i molt bona 
tarde. 
 

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


