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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
04 / 2016

ASSISTENTS

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

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
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC
QUERALT MORESO, DOLORS
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS
Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Ha excusat la seva assistència:
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER

ORDRE DEL DIA
SECRETARIA
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes:
−
−
−
−

Ordinària 19/2015, de 05 d’octubre.
Extraordinària i urgent 20/2015, de 15 d’octubre.
Extraordinària 21/2015, de 29 d’octubre.
Extraordinària i urgent 23/2015, de 16 de novembre.
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PRESIDÈNCIA
02 - Proposta de nomenament de representants de l’Ajuntament de Tortosa al Patronat del Consorci
Universitari Centre Associat de Tortosa de la UNED.
03 - Proposta de designació de representant de l’Ajuntament de Tortosa al Consell d’Administració de
l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL.
SERVEIS AL TERRITORI
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Àmbit
sistema viari del Camí del Mig”.
05 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les bases específiques reguladores i convocatòria de
subvencions municipals per al foment de la millora en elements col·lectius d’edificis del centre històric
del municipi de Tortosa, any 2016.
06 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l’oficina d’Habitatge situada en
aquest municipi per a l’any 2016.
07 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al
lloguer social per a l’any 2016.
08 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de plurianualitat per l’obra “Construcció complex
esportiu piscines”.
SERVEIS A LES PERSONES
09 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient 2015-GOV-K0402-000186.
SERVEIS CENTRALS
10 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació dels models de declaració resum de béns patrimonials i
d’activitats que puguin proporcionar o proporcionin ingressos econòmics als càrrecs electes i als càrrecs
eventuals de confiança, a publicar al Portal de Transparència.
11 – Dictamen de proposta d’acord de desistiment de projectes i transferència dels excessos de
finançament.
12 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de l’expedient de modificació pressupostària
número 4/2016.
13 – Dictamen de proposta d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts socials de Gestió Sanitària
i Assistencial de Tortosa, SAM.
14 – Dictamen de proposta d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts socials de Tortosa Salut, SL.
15 – Dictamen de proposta d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Entitat Pública
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa.
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16 - Dictamen de proposta d’acord d’autorització de la modificació dels Estatuts socials de l’Empresa
Municipal de Serveis Públics, SL.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
17 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de suport als treballadors/es
processats i per la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal.
18 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per engegar un procés de participació ciutadana per
millorar el Pla d’actuació municipal.
19 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a no prorrogar el permís de funcionament de la
central nuclear de Garoña.
20 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la recuperació de la làpida
jueva de la muralla del Rastre.
21 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya a propòsit del Dia Internacional de
les Dones: Un treball digne i un salari just per justícia de gènere.
22 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya reclamant una intervenció
immediata i un pla de xoc de millora per a la plaça d’Alfons XII.
PART DE CONTROL
23 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de
l’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 4/2016, de 25/01/2016
- 5/2016, de 01/02/2016
- 6/2016, de 09/02/2016
- 7/2016, de 15/02/2016
- 8/2016, de 23/02/2016 (extraordinària)
- 9/2016, de 23/02/2016 (extraordinària i urgent)
b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 3012/2015 a la 3375/2015
24 - Informes de l’Alcaldia.
25 - Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
SECRETARIA
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES:
−
−
−
−

Ordinària 19/2015, de 05 d’octubre.
Extraordinària i urgent 20/2015, de 15 d’octubre.
Extraordinària 21/2015, de 29 d’octubre.
Extraordinària i urgent 23/2015, de 16 de novembre.
*-*-*

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

PRESIDÈNCIA
02 – PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA AL PATRONAT
DEL CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT DE TORTOSA DE LA UNED.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Havent-se renovat l’Ajuntament de Tortosa amb motiu de les eleccions locals celebrades el passat 24
de maig de 2015, es fa necessari designar als representants de la corporació en els diferents ens en els
quals ha de tenir representació.
D'acord amb l’exposat, atès l’article 10.2 dels Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat de
Tortosa de la Universitat Nacional d’Educació a Distancia, que disposa que formaran part del seu
Patronat tres representants de l’Ajuntament de Tortosa, entre els quals l’alcalde.
AL PLE es proposa adoptar el següent ACORD:
PRIMER - Designar membres del Patronat del Consorci Universitari Centre Associat de Tortosa de la
Universitat Nacional d’Educació a Distancia, en representació de l’Ajuntament de Tortosa a les regidores
senyores Anna Algueró i Caballé i Dolors Queralt i Moreso.
SEGON - Donar trasllat del present acord al Consorci Universitari Centre Associat de Tortosa de la
Universitat Nacional d’Educació a Distancia. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: És per manifestar la nostra abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció en
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aquest punt i el següent.
*-*-*
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); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP (3).

03. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN EL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, SL
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Havent-se renovat l’Ajuntament de Tortosa amb motiu de les eleccions locals celebrades el passat 24
de maig de 2015, es va designar als representants de la corporació en la societat d'economia mixta
Empresa Municipal de Serveis Públics, SL.
Atès que cal procedir al nomenament de la persona que hagi d'integrar el Consell d’Administració de
l’esmentada societat per al supòsit d'incompatibilitat legal d'un dels membres actualment designats.
AL PLE es proposa adoptar el següent ACORD:
PRIMER - Designar representant de l’Ajuntament de Tortosa en el Consell d’Administració de l’Empresa
Municipal de Serveis Públics, SL a la senyora Anna Algueró i Caballé, amb DNI 40903040R, a proposta
del grup municipal CiU.
SEGON - Donar trasllat del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: El mateix sentit del vot que abans, senyor alcalde.
*-*-*
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); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP (3).

SERVEIS AL TERRITORI
04. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
“ÀMBIT SISTEMA VIARI DEL CAMÍ DEL MIG”.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“ Per Decret núm. 272/16 de data 10 de febrer del 2016, s’ha procedir a incoar l’expedient de
modificació puntual del POUM “Àmbit sistema viari del camí del Mig”.
Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn la documentació tècnica, així com l’informe
jurídic envers l’esmentada modificació puntual.
De conformitat amb els articles 96 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d’urbanisme.
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al
Territori celebrada en data 29 de febrer del 2016.
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “Àmbit sistema viari del camí del Mig”.
Segon - Als efectes del previst a l’article 73 del TRLLUC, aprovar la suspensió de l’atorgament de
llicències a tot l’àmbit objecte de la modificació puntual en totes aquelles sol·licituds que tinguin per
objecte la parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial en què les noves determinacions comportin una modificació del
règim urbanístic.
Tercer - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel termini
d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual.
Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el
del municipi que és objecte de la present modificació.
Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de
l’esmentada modificació puntual. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut, dictaminat en
comissió informativa, saben exactament la motivació i a efectes de subsanar un tema que es va
generar allí quan es va fer el POUM.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA MILLORA EN ELEMENTS
COL·LECTIUS D’EDIFICIS DEL CENTRE HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA, ANY 2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“ Pel Decret de l'Alcaldia núm. 106/16 es va disposar la incoació d'un expedient administratiu per a la
redacció d'unes bases específiques reguladores de les subvencions municipals per al foment de la
millores en elements col·lectius dels edificis del centre històric del municipi de Tortosa, any 2016.
Vist l’informe del TAG d’Urbanisme d’aquest Ajuntament envers les bases específiques reguladores de
l'esmentada subvenció i que consten a l’expedient, així com de la convocatòria corresponent.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal de fons.
Atès allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; els articles 118-125 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, així com les Bases generals de subvencions aprovades per
l'Ajuntament de Tortosa, i la resta de normativa aplicable.
Dictaminada la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori
celebrada en data 29 de febrer del 2016,
es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions municipals per al
foment de les millores en elements col·lectius dels d’edificis del centre històric del municipi de Tortosa,
i que literalment diuen el següent:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA MILLORA
EN ELEMENTS COL·LECTIUS D’EDIFICIS DEL CENTRE HISTÒRIC DEL MUNICIPI DE TORTOSA, ANY 2016.
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
1. L'objecte d'aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques
que, amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament de Tortosa, es reconeixen per a les obres de foment
d’actuacions de millora en determinats elements col·lectius dels edificis del terme municipal de Tortosa
en l’àmbit d’actuació del seu centre històric.
2. L'execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases com de
compliment obligat serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la subvenció i el seu incompliment
serà motiu de denegació.
3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori les Bases generals de
subvencions aprovades per l'Ajuntament i la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents que
regulen l'activitat de les administracions públiques.
4. Correspondrà a l'òrgan municipal competent resoldre sobre la concessió o denegació de les
subvencions objecte d'aquestes bases.
5. Per tal de mantenir unes condicions especialment avantatjoses per a les obres objecte d'aquestes
bases, es declaren expressament compatibles els ajuts aquí previstos amb els establerts per altres
administracions públiques sempre que no se superi amb les subvencions concedides el cost total de
l'obra subvencionada.
2. Àmbit d’actuació
1. Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases, les actuacions que es portin a terme dins
d’immobles inclosos dins la zona del centre històric de la ciutat que queda delimitada i identificada
segons el plànol adjunt a les presents bases.
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2. Als immobles objecte d'aquestes bases no podran haver-se construït ni haver sofert en els darrers 5
anys una gran rehabilitació, concepte definit amb el que determina la Llei 18/2007, excepte en els
casos en què s'especifiqui altra cosa.
3. Actuacions subvencionables
1. Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, s'entendrà per actuacions
subvencionables aquelles que tinguin per objecte:
a) Rehabilitació total de façanes.
b) Actuacions destinades a garantir l'estanqueïtat de la coberta.
c) Adequació de les instal·lacions comunes dels edificis d'aigua, gas, electricitat o sanejament d'acord
amb les normatives vigents.
d) Actuacions destinades a facilitar l'accés o la mobilitat a l'interior dels immobles.
2. Queden excloses de l'àmbit de la subvenció les obres que impliquin la demolició de façanes o el
buidat interior de l'immoble.
4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris
1. Requisits generals.
Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d'ajustar-se als següents requisits:
Per acollir-se a les ajudes d'aquestes bases, els promotors de l'obra cal que reuneixin les següents
condicions:
Ser persones físiques jurídiques, entitats sense ànim de lucre, empresaris que destinin la promoció
per destinació a venda l’immoble objecte de petició de subvenció, o, en el cas d'edificacions en
règim de propietat horitzontal, comunitats de propietaris.
Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l'immoble o titulars d'altres títols jurídics d'igual
naturalesa admissibles en dret.
Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de
Tortosa i d'acord amb les normes vigents. El benefici que es reconegui per raó d'una determinada
actuació s'entendrà a qui se subrogui en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d'obres, prèvia
acreditació documental.
El reconeixement d’atorgament de l’ajut es farà amb posterioritat a l’aprovació de la corresponent
llicència d’obres prèvia comprovació dels serveis tècnics municipals de la documentació que
acompanyi la sol·licitud de subvenció.
El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s'executin les obres
fora dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d'obres concedida.
L'Ajuntament de Tortosa serà el titular del dret de gestió de la publicitat a les lones de protecció de
les obres, amb motiu d'aquestes obres i durant l'execució. A aquest efecte, el peticionari, pel fet
d'acollir-se a aquestes Bases, cedeix aquest ús i dret a l'Ajuntament.
2. Obligacions dels beneficiaris.
Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:
a) Haver obtingut la llicència municipal d'obres prèviament a l’inici de l’obra subvencionada.
b) Executar les obres durant l’any 2016.
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c) En el cas que el beneficiari executi només una part de l'obra, l'Ajuntament podrà optar, ateses les
circumstàncies de cada cas, entre la revocació total de la subvenció o el pagament d'una part
proporcional a l'obra feta.
d) Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons i permetre les actuacions
de comprovació i control de l'obra per part de l’Ajuntament de Tortosa.
e) Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, la tramitació i obtenció d'altres
subvencions, ajuts o recursos rebuts d'altres administracions pel mateix concepte.
f) Durant la realització de l'obra subvencionada el beneficiari farà constar que l'actuació es realitza
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa. Als efectes haurà de col·locar en lloc visible un
cartell que s'ajusti al format establert per l'Ajuntament.
5. Tipus d’ajuts
1. Façanes.
- S'inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la rehabilitació total de façanes
completes d’edificis en l’àmbit d’actuació.
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de
4.000,00 euros.
- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la
memòria tècnica de l'obra.
2. Cobertes
- Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la conservació en condicions de la integritat i
estanqueïtat de la coberta.
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de
3.000,00 euros.
- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la
memòria tècnica de l'obra.
3. Instal·lacions en elements comuns dels edificis
- Inclou les actuacions destinades a l'adequació de les instal·lacions dels elements col·lectius
existents d'aigua, gas, electricitat o sanejament a la normativa vigent al respecte.
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de
1.500,00 euros.
- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material exposat a la memòria valorada
elaborada per l'instal·lador autoritzat o tècnic competent.
4. Accés i Mobilitat
- Inclou totes les obres adreçades a millorar les condicions d'accés o mobilitat a l'habitatge, a través
de la incorporació d'ascensors i/o la supressió de barreres arquitectòniques.
- La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 50% del cost de l'obra amb un màxim de
3.000,00 euros.
- Per cost de l'obra s'entendrà el pressupost d'execució material establert al projecte tècnic o a la
memòria valorada de l'obra.
Si la llicència d'obres sol·licitada té prevista l'execució de diverses obres coincidents amb més d'un dels
anteriors conceptes previstos per a l'obtenció d'ajudes, el promotor podrà sol·licitar les ajudes per als
diversos conceptes, amb els límits establerts per a cada un d'ells, que, conjuntament, no podrà superar
en cap cas el màxim de 7.000,00 euros.
En tot cas la subvenció màxima a rebre cada 5 anys és de 18.000,00 € per tots els conceptes.
6. Tramitació d’expedients i documentació necessària.
1. Sol·licituds d'ajuts
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- Les sol·licituds d'ajuts s'hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la
documentació que s'especifiqui.
- La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l'Ajuntament, comporta que el
sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb ocasió de
l’atorgament de la subvenció que demana.
- La tramitació de la sol·licitud d'ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de l'expedient
d'atorgament de llicència d'obres, de tal manera que la denegació de la llicència d'obres suposarà
la denegació de l'ajut sol·licitat.
- Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals de Serveis al Territori la revisaran per
tal de verificar-ne els requisits i emetre informe sobre la conformitat o no de la petició.
- La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:
a) Acreditació que el promotor de les obres reuneix les condicions de l'article 4.1.a (propietari,
arrendatari...).
b) En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària, cal autorització prèvia i escrita del
titular de la propietat.
c) Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques.
En el cas de comunitats de propietaris caldrà aportar, a més del CIF, còpia del document o acta de la
seva constitució, l'acreditació de la representació en que s’actua en nom i representació de la mateixa
(president, tresorer, secretari) i acta de la sessió de la comunitat on s’acrediti l’adopció de l’acord on es
sol·licita la subvenció i en per quin concepte.
d) Fotografies de l'àmbit d'actuació de les obres (façanes, interiors...).
e) En totes les sol·licituds caldrà aportar projecte o memòria valorada sempre i quan no s'hagi aportat
en la sol·licitud de llicència d'obres.
f) Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres administracions segons model
determinat per l'ajuntament de Tortosa.
g) Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l'ajuntament, si la quantitat de petició de la subvenció és inferior als 3.000,00 euros.
h) Certificat emès per la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social en el supòsit que la petició de subvenció sigui superior als 3.000,00 euros.
i) En el supòsit que la petició de subvenció sigui superior als 3.000,00 euros, autorització prèvia del
sol·licitant, segons model determinat per l'Ajuntament de Tortosa, als efectes de petició per part de l’ens
local del corresponent certificat a emetre per la delegació d’Hisenda d’estar al corrent de les
obligacions tributàries per part del peticionari.
j) Declaració responsable del beneficiari de la no deduïbilitat de l’IVA.
k) De la documentació a presentar en els apartats a), b), c) i i) s'haurà de presentar original i fotocòpia o
fotocòpia compulsada.
El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de setembre de 2016.
2. Resolució de les sol·licituds
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- Analitzada la documentació presentada, amb l'informe previ de la Intervenció municipal i l’emès per
part dels serveis tècnics municipals, l’alcalde - president de la corporació resoldrà la concessió de les
subvencions en favor del sol·licitant valorats els informes emesos.
El termini màxim d'atorgament de les subvencions serà d’un mes des de la data de presentació de la
sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà efectes desestimatoris.
3. Reconeixement de l’obligació
El reconeixement de l’obligació de la subvenció s'efectuarà, prèvia sol·licitud, un cop realitzades les
obres i emesa la corresponent certificació final de l’obra subscrita pel facultatiu o tècnic que hagi
executat l'obra que s’haurà de presentar en data màxima de 30 de novembre de 2016.
- La sol·licitud haurà d'incloure:
a) Fotografies de l'estat final de les obres executades.
b) En les actuacions subvencionades referents a instal·lacions o antenes, caldrà adjuntar el butlletí
oficial o certificació d'instal·lador autoritzat conforme que l'actuació s'ha realitzat d'acord amb la
normativa sectorial al respecte.
c) Serà necessària la justificació econòmica de l'execució de les obres subvencionades mitjançant la
presentació de la corresponent factura o certificació de la despesa realitzada i justificant del seu
pagament preferentment amb el justificant de la transferència bancària, o bé mitjançant rebut que
acrediti el cobrament i hi figuri el segell corresponent de l’empresa que ha executat l’obra.
d) Resolució d’atorgament de la llicència que empara l’obra objecte de subvenció.
Presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals comprovaran que l'obra objecte de la llicència
s'hagi executat correctament, i emetran l'informe corresponent. A aquest efecte, els promotors estan
obligats a facilitar l'accés dels tècnics municipals a l'immoble, tant per emetre l'informe com per
comprovar les obres, les vegades que sigui necessari.
Un cop informada favorablement la realització de l'obra en tots els termes de la llicència, es proposarà
el pagament de la subvenció al seu beneficiari.
7. Recursos econòmics
- Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores, amb un import global de 30.000,00 euros,
s'imputaran al crèdit pressupostari següent:
IMA-15220-78900

30.000,00

Subvencions rehabilitació edificis.

- L'atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per les dotacions
econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat.
- L'Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment establert, per ordre
rigorós d'entrada de la sol·licitud a l'Ajuntament, amb tota la documentació requerida, per qualsevol de
les vies establertes a punt 9.2 d'aquestes bases.
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en aquestes
bases, es requerirà a l'interessat per a que en el termini màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi
els documents preceptius, entenent que si no es porta dins d'aquest termini, s'entendrà desistit en la
seva petició.
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Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta demanada en aquestes
bases, es tindrà en compte com a data d'entrada a l'Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la
data en que es presenta correctament la documentació que li ha estat requerida.
Es concediran ajuts fins al límit del crèdit pressupostari establert en els pressupostos de l'Ajuntament
per als mateixos.
8. Compatibilitat amb altres subvencions.
Es declaren expressament compatibles les subvencions aquí previstes amb els establerts per altres
administracions públiques sempre que no se superi amb les subvencions concedides el cost total de
l'obra subvencionada.
9. Obtenció d'informació.
Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser obtinguts i
consultats a la secció de subvencions- millores dels edificis, any 2016, de la pàgina web de l'Ajuntament
de Tortosa www.tortosa.cat.
10. Disposició addicional
1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l'endemà de la data de
publicació del text íntegre de les Bases i l'acord d'aprovació definitiva en el BOPT.
2. Les sol·licituds s'hauran d'adreçar al Registre General de l'Ajuntament de Tortosa o mitjançant
qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Segon - Aprovar l'autorització de la despesa corresponent per un import total de 30.000,00 € amb
càrrec a la següent partida pressupostària:
IMA-15220-78900

30.000,00

Subvencions rehabilitació edificis.

Tercer - Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases anteriorment aprovades,
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la
corporació, així com una referència de l'anunci anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà
definitiva sense necessitat d'acord exprés.
Quart - Aprovar la convocatòria de les subvencions municipals per al foment de millores en elements
col·lectius d’edificis del centre històric del municipi de Tortosa, any 2016, i que literalment diu el
següent:
- Règim específic de la convocatòria: bases específiques reguladores de subvencions municipals per al
foment de millores en elements col·lectius d’edificis del centre històric del municipi de Tortosa, any
2016.
- Crèdits pressupostaris als quals s’imputen les subvencions: següent partida pressupostària:
IMA-15220-78900

30.000,00

Subvencions rehabilitació edificis.

- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions: conforme a els articles 1, 2 i 3 les bases
específiques.
- Règim de concurrència de la concessió: concurrència competitiva.
- Òrgan competent per la resolució del procediment: L’alcalde.
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- Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci d’aprovació
definitiva de les bases al BOPT, fins el dia 30 de setembre del 2016.
- Documentació i informacions que s’han d’adjuntar a la petició: conforme a l’article 6 de les bases
específiques.
- Règim de recursos: la resolució de la concessió de les subvencions no exhaureix la via administrativa i
es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant l’Alcalde.
- Mitjà de notificació de les resolucions: en el domicili indicat pel sol·licitant. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És molt semblant als anys anteriors, amb l’única
peculiaritat que aquest any aquests tipus d’ajuts no es limiten estrictament a l’àmbit del PinCat com es
feia en altres anys, perquè es finançaven amb fons PinCat, i aquest com que es financen íntegrament
amb fons del propi Ajuntament, ja s’emmarquen a tot el conjunt del centre històric del municipi.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU
A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ En data 10 de març del 2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en
aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts
per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per
Decret 75/2014, de 27 de maig amb una vigència mínima de quatre anys.
El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que el Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre
de 2014, amb efectes de l’1 de gener, poden ser prorrogat per mutu acord de les parts.
En data 31 de desembre del 2014 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de
col·laboració per a l’any 2015.
Atès que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar novament el Conveni de col·laboració
amb la finalitat de continuar mantenint el funcionament dels serveis i activitats pactats durant l’any
2016.
Vist el contingut de l'addenda de pròrroga del Conveni per a l'any 2016.
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 29
de febrer del 2016, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Primer - Aprovar l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu a l'Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi per a l’any
2016, i quin text literal és el següent:
“ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST
MUNICIPI, PER A L’ANY 2016
Barcelona, 31 de desembre de 2015
REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi, alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest
Conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. En data 10/03/2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi,
amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència
de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret
75/2014, de 27 de maig.
2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que:
“El Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries,
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”
3. En data 31/12/2014 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de col·laboració
per a l’any 2015.
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima
de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de
col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats,
durant l’any 2016,
Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Tortosa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, el qual té per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió
de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les
gestions i serveis relatius a l’habitatge.
2. Mantenir els pactes previstos en el Conveni signat el 10/03/2014, acordant que les aportacions
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econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2016, les següents:
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del Conveni, serà de
25.632 €.
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del Conveni serà de 46.266 €.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del Conveni, que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar amb
data 31 de desembre de 2016, i ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari
de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a favor de
l’Ajuntament de Tortosa.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2016.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest Conveni per duplicat, en el lloc i en la
data esmentats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell

Ferran Bel i Accensi

Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa

Segon - Notificar el present acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ”.
*-*-*
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.

07. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA,
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ En data 28 de març del 2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de
facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per
al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig amb una vigència mínima de quatre
anys.
En el pacte desè de l’esmentat Conveni es preveu que el Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de
desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i que pot ser prorrogat per mutu acord de les parts.
En data 31 de desembre del 2014 es va formalitzar una addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de
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col·laboració per a l’any 2015.
Atès que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar novament el Conveni de col·laboració
amb la finalitat de continuar mantenint el funcionament dels serveis i activitats pactats durant l’any
2016.
Vist el contingut de l'addenda de pròrroga del Conveni per a l'any 2016.
Dictaminada la present proposta en la Comissió informativa de Serveis al Territori celebrada en data 29
de febrer del 2016, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer - Aprovar l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any
2016, i quin text literal és el següent:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER
SOCIAL PER A L’ANY 2016
Barcelona, 31 de desembre de 2015
REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Ferran Bel i Accensi alcalde de l’Ajuntament de Tortosa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest
Conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
En data 28/03/2014 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges
d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge
aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
En el pacte desè de l’esmentat Conveni es preveia que:
“El Conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries,
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”
En data 31/12/2014 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat Conveni de col·laboració per
a l’any 2015.
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència mínima de
quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el Conveni de col·laboració
relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de
mantenir el seu funcionament durant l’any 2016.
Per tot això, ACORDEN:
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Prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Tortosa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges en aquest municipi, pel
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, el qual té per objecte establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa
de mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.
Mantenir tots els pactes previstos en el Conveni signat el 28/03/2014, acordant que les aportacions
econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2016, les següents:
2.1. L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), serà de
450 €.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el pacte quart
1), serà de 200 €
2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima establert en el
pacte cinquè a) del Conveni, serà de 2.700,00 €.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del Conveni serà de 8.100,00 €
Les certificacions que preveu el Pacte cinquè b) del Conveni, que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, han de ser signades per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i han de justificar la totalitat de l’import
atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb data 31 de desembre de 2016.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a favor de
l’entitat municipal Gumtsa, que gestiona la Borsa d’Habitatge per encàrrec de l’Ajuntament.
La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2016.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per duplicat, en el lloc i en la
data esmentats en l’encapçalament.
Jaume Fornt i Paradell

Ferran Bel i Accensi

Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa

Segon - Notificar el present acord a l'Agència de l'Habitatge d Catalunya. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És l’equivalent a altres convenis d’altres anys i
que ara ho aprovem per a l’exercici corrent.
*-*-*
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.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 17 / 82 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

08. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE PLURIANUALITAT PER L’OBRA “CONSTRUCCIÓ
COMPLEX ESPORTIU PISCINES”
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ De conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 1 de març del 2016 la
planificació plurianual de la despesa en l’obra “Construcció complex esportiu piscines”, tenint en
compte l’inici i el temps de la seva execució, és la següent:

Pressupostos iva inclòs
Parcials
Pressupost construcció complex piscina
Pressupost obres d'urbanització

Totals

Percentatge

4.756.638,87 €
240.297,29 €

Pressupost equipament esportiu

94.927,68 €
Total obra

Honoraris redacció avantprojecte

5.091.863,84 €

5.091.863,84 €

92,42%

152.755,92 €

2,77%

264.776,92 €

4,81%

5.509.396,68 €

100,00%

21.780,00 €

Honoraris redacció projecte

130.975,92 €

Total redacció projecte

152.755,92 €

Honoraris direcció facultativa

101.837,28 €

Honoraris direcció execució obra i SS

101.837,28 €

Honoraris direcció obra instal·lacions

30.551,18 €

Legalització instal·lacionss

30.551,18 €

Total direcció facultativa
Total actuació

264.776,92 €

Amb el següent detall plurianual:
Any
2016
2017
2018

Pressupost
607.780,00 €
3.280.000,00 €
1.621.616,68 €

Vist l’article 174 apartat tercer del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora d’hisendes locals relatiu als compromisos de despesa de caràcter plurianual, que estableix
que el nombre d’exercicis a que es pot aplicar-se les despeses d’inversions referides no serà superior a
quatre i que la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la
quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va comprometre els
següents percentatges: en l’exercici següent el 70%, en el segon exercici el 60%, i en el tercer i quart el
50%.
Atès que resultant de l’anterior la despesa imputada en els exercicis 2017 i 2018 excedeix dels
percentatges de la quantitat resultant d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en que l’operació està
compromesa.
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Atès que el propi article 174, en el seu apartat cinquè, estableix que en casos excepcionals el Ple podrà
ampliar el nombre d’anualitats i elevar els percentatges anteriors.
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori en sessió del dia 3 de
març de 2016.
Al Ple de la corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
Únic - Aprovar la distribució plurianual de la despesa per a l’obra “Construcció complex esportiu
piscines” en els següents termes:
Any

Pressupost

2016

607.780,00 €

2017

3.280.000,00 €

2018

1.621.616,68 €

”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: De fet, aquest punt 8è es veu complementat
també amb una part de, si no recordo malament, del punt 12è de l’ordre del dia, on es produeix una
modificació pressupostària. L’únic que fem aquí és que aprovem la plurianualitat. La plurianualitat és,
simplement, constatar per part del Ple de l’Ajuntament en fer una determinada obra, com és en aquest
cas la construcció del complex esportiu de les piscines, s’executarà en varis exercicis pressupostaris,
inicialment està previst que sigui en el 2016, 2017 i 2018 –això ja ho vam avançar quan vam aprovar
el pressupost– i que es gestionarà la despesa i l’ingrés en cadascun d’aquest exercicis pressupostaris,
d’acord amb la plurianualitat aquí prevista.
Com que agafa 3 anys, 3 exercicis, i com ja els hi he explicat també en Junta de Portaveus, aquestes
són les previsions inicials. Una vegada s’hagi adjudicat l’obra sabrem exactament en quins termes
s’acabarà desenvolupant l’obra i amb quin cost s’acabarà desenvolupant l’obra. És previsible que hi
hagi una baixa de les dos qüestions, tant dels terminis com de l’import.
Quan aprovéssim el pressupost de l’any vinent tindrem constància d’aquests dos fets i adaptarem la
plurianualitat que aprovem avui a ja la realitat de l’obra adjudicada.
En tot cas, és un tema un tant tècnic però, en tot cas, una petita explicació.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, moltes gràcies.
Avui portem a aprovació la plurianualitat de la construcció de les piscines per a l’any 2016, 2017 i
2018 com molt bé ha dit l’alcalde.
També avui, com ha dit l’alcalde, portem a aprovació la modificació pressupostària on hi consta una
partida per a l’any 2016 de 607.780€ per al complex de les piscines. Tot això després de que a final
d’any, quan es va aprovar de l’Ajuntament no hi constava cap partida ni menció a les piscines, excepte
el que feia referència a la memòria de l’alcalde.
Tot això després de que vostès, conjuntament amb els seus socis de Govern o que donen suport al
Govern, els republicans de Tortosa, presentessin un PAM –el famós PAM– segons el qual les piscines es
faran l’any 2016 i 2017.
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I de tot això ens assabentem en dues comissions informatives extraordinàries de dijous en les que ens
plantegen, tal i com diu l’interventor “vist l’interès expressat per l’Alcaldia d’iniciar l’obra del complex
esportiu, cal dotar de crèdit suficient”, ja entenem que l’alcalde té interès en iniciar les obres.
Ens diuen que això surt d’un estudi o document tècnic realitzat per la GUMTSA, que no es va mostrar a
la Comissió perquè no forma part de l’expedient i que avui, finalment, hem pogut consultar. Que la
plurianualitat és en tres anys –ja no en dos com deia el seu PAM– i per finançar les obres serà tot amb
tres préstecs nous de 586.000€, 3.280.000€ i 1.621.616,68 €, que ascendeixen a un total de
5.487.616,68 € aproximadament.
De l’estudi que hem pogut veure se’n desprèn que, entre altres consideracions, el pressupost està
calculat segons preu per m2 de les superfícies resultants dels diversos àmbits del programa a
desenvolupar, que inclou, entre altres, les famoses pistes de pàdel que el Govern de Convergència i
Unió va tenir l’ocurrència fa uns anys de voler-ho construir dins el velòdrom, per cert, equipament que
està en molt mal ús de conservació i tampoc se’n sap res de la coberta o cobriment que figurava en els
PAM’s anteriors.
Tot això s’ha fet també segons uns estudis previs, que encara no estan en fase d’avantprojecte, ja que
sembla ser que s’encarregarà aquest avantprojecte, i posteriorment el projecte juntament amb l’obra. I
dic sembla ser perquè segons declaracions seves, senyor. Bel, el passat mes d’octubre deia que abans
de final d’any, del 2015, es licitaria la redacció del projecte, en declaracions a la premsa. Ara ja no, ara
ja s’encarrega un avantprojecte i el projecte anirà encarregat juntament amb l’obra.
I tot això després d’un munt d’anys de falses promeses dient que tot això ja es faria –i que es farà,
suposem–, però el cert és que portem 7 estius sense piscines.
I dic falses promeses perquè en plena campanya electoral de les municipals vostès van presentar el
seu projecte de piscines en el que natros vam considerar una utilització partidista dels recursos
municipals, en presentar un projecte a les associacions esportives de la ciutat, no als grups polítics,
alguns dels quals – Esquerra Republicana en aquell moment, Partit Popular i Plataforma per Catalunya–
van donar suport sense fissures i, suposadament, van consensuar, evidentment, amb un xec en blanc, i
que després van quedar fora de la presentació del projecte.
Un projecte que després no inclouen al pressupost i que ens preguntem si és el mateix o és un altre?
Per què els representants dels diferents grups polítics van manifestar el seu desconeixement a la
Comissió Informativa. Res se’n sap. Quant va costar el projecte? Qui el va fer? És el mateix aquell que
van presentar amb l’estudi que ara, avui, he pogut revisar o veure?
Tot això, al nostre entendre, denota un llarg camí de despropòsits en el que, recordem, el nostre grup ja
va manifestar el seu desacord en la resolució del contracte de les piscines amb l’empresa adjudicatària.
La mateixa empresa que també va deixar sense l’aparcament del Rastre però sí que va gestionar durant
dos anys la zona blava i la seva ampliació.
No van aplicar la corresponent penalització a l’empresa, a la qual nosaltres creiem que l’Ajuntament
tenia el dret i el deure d’exigir per l’evident incompliment del contracte. I ara ens diuen que tot ho faran
amb tres préstecs, un per cadascuna de les anualitats.
S’ha passat d’un projecte inicial de 2 milions d’euros, finalment 17 crec recordar, d’euros, amb la
fórmula de concessió administrativa, a un projecte de 5 milions i mig aproximadament, amb
endeutament, amb un préstec. I tot això no sé si amb el coneixement del Partit Popular, el qual a la
Comissió Informativa no sé si sabia gaire cosa del tema, però si amb l’assentiment dels republicans de
Tortosa, els seus socis de Govern que en aquell moment demanaven responsabilitats polítiques i que
l’alcalde demanés disculpes a la ciutadania, fent constant oposició al Govern municipal i fent causa beli
amb el tema de l’endeutament durant els 4 anys que van estar a l’oposició. I ara, en canvi, assenteixen i
donen suport al Govern municipal per a que l’Ajuntament s’endeuti. Senyors republicans, aquesta és la
nostra idea.
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En canvi, el nostre grup municipal del PSC va posar a disposició, a l’agost de 2013, l’any anterior a la
resolució dels contractes, un projecte de piscines que, a diferencia del projecte pressupostat o
finalment adjudicat per 17 milions, valia “algo” més de 3 milions d’euros.
Vam fer una oferta de consens per treballar conjuntament el projecte de piscines amb 4 condicions. Li
recordo ràpidament: La resolució del contracte respectant la legalitat i aplicant la penalització oportuna,
el consens amb la societat civil, la no interrupció de l’ús de les piscines i el compromís d’invertir tot
l’estalvi econòmic anual en polítiques de creació d’ocupació i justícia social.
Vam oferir una proposta de gestió pública però a través d’una concessió administrativa que suposés un
cost per a les arques municipals zero.
La nostra línia de política d’oposició sempre ha estat propositiva i fen propostes als diferents plenaris de
caire social, mesures de xoc per l’ocupació i contra l’atur, manteniment i promoció de la ciutat,
bonificacions d’impostos per als que estan patint més la crisi, entre molts altres aspectes. I la seva
resposta sempre ha estat la mateixa: d’on surten els diners? I ara vostès es poden endeutar, en compte
d’utilitzar una fórmula molt habitual en altres tipus d’obres, mitjançant gestió pública amb concessió
administrativa, com es va fer en els casos dels pàrquing de la plaça d’Alfons XII, el Carrilet, o la mateixa
plaça del Rastre, per posar-ne algun exemple.
Nosaltres pensem que és important que es planifiqui quin serà el calendari necessari i imprescindible
per veure quan els tortosins i tortosines tindran piscines. I, fins i tot, vam presentar una moció, si
recorden, per poder marcar-lo, que vostès van rebutjar, entenem nosaltres, per no comprometre’s.
Ara veiem com vostès en aquest tema estan improvisant, al nostre entendre, contínuament, introduint
ara partides inexistents al pressupost de 2016 i que ara es finançaran amb l’endeutament
corresponent.
Tant de bo, i ho diem així, tot vagi endavant, perquè els nostre grup desitja que els tortosins i tortosines
tornin a tenir les piscines en funcionament lo més prompte possible, però permeti’m que ens
preguntéssim: Ara va en serio?
Les obres, tal com va dir la regidora a la Comissió, començaran previsiblement abans de final d’any
2016? Les obres acabaran al 2018? Repetim: Ara va en serio?
Lamentem, d’altra banda, la manca de transparència i de consens i l’opacitat, una vegada més, en
aquest tema. Per això, esperant poder valorar el projecte quan realment se’ns presenti i tinguem la
informació i les dades necessàries per valorar-lo, el nostre grup votarà en contra de la proposta
d'aprovació de la plurianualitat de l’obra de la construcció complex esportiu de les piscines que suposa,
al nostre entendre, un endeutament per totes aquestes consideracions exposades. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig, no el decebré i li contestaré.
Clar, no sé per on començar però, en tot cas, ho intentaré estructurar.
Sembla que s’oposin perquè per fer les piscines ens endeutem. Això és molt fàcil d’aclarir: per fer una
determinada infraestructura o ho pagues amb recursos propis o t’endeutes o, digues-li com vulguis, ho
externalitzes.
Vostès el model que han anat presentant els darrers anys són aquestes concessions administratives
que li diuen de gestió pública, però això no és veritat, és de gestió privada. Els exemples que ha ficat
dels aparcaments són concessions públiques de gestió privada. La titularitat és pública però se cedeix
la gestió durant uns anys a una empresa privada. És el model de piscines que vostè ha presentat.
I nosaltres li hem explicat 35.000 vegades que en la situació que hi ha a Tortosa, nosaltres aquest
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model no el compartim. No el compartim perquè pensem que s’està donant un bon servei des de
l’empresa pública, perquè aquestes instal·lacions es comparteixen amb un club esportiu de la ciutat
important, que ha de tenir accés i que aquest accés es veu restringit quan tu privatitzes la gestió, que
és el model del Partit Socialista.
Diu que vostès no han participat de l’elaboració del projecte. És veritat. No han participat perquè vostès,
quan se’ls va convidar per intentar consensuar un model funcional de la piscina, van dir, van venir i van
estar 15 segons asseguts a la taula per dir que vostès no consensuarien res. No passa res. Va ser la
seva opció.
Després ha dit una barbaritat d’incerteses que jo tampoc no entraré, que la piscina tenia un cost inicial
de dos milions d’euros. Jo això no sé d’on ho ha tret, en cap moment s’ha dit això.
Que jo he dit que es redactaria el projecte abans de final d’any. Jo totes les declaracions que he fet són
que obra i projecte es feien conjuntament, i l’únic que hem canviat respecte a les previsions que teníem
ara fa un any era el sistema de finançament de la piscina per raons que, si volen, els hi puc explicar. I
és de que, evidentment, la conjuntura financera en aquests moments permet que l’Ajuntament pugui
tenir accés a uns préstecs a uns tipus d’interès bastant reduïts.
Segons qüestió: la situació financera de l’Ajuntament té la possibilitat de que es pugui accedir al
préstec. Diu: “és que clar, s’endeuten”. Clar que ens endeutem, senyor Roig. I sap per què ens
endeutem? Per primera vegada, l’Ajuntament de Tortosa està per sota del 75% d’endeutament, el 75%
dels ingressos corrents. Això no havia passat mai.
En aquests moments, senyor Roig, té menys deute que el que tenia quan el Partit Socialista va deixar
l’Alcaldia. I amb tot l’endeutament acumulat d’aquesta obra, amb tot, l’Ajuntament de Tortosa, si no
s’endeuta amb res més, deixarà, tindrà un endeutament inferior en un 30% a l’endeutament que va
deixar el Partit Socialista a l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, ens podem permetre.... I jo ja no vull entrar
en colors i partits i, no sé, jo l’únic que els hi demanaria és que busquin un alcalde que hagi deixat
l’Ajuntament menys endeutat del que l’ha trobat aquí a Tortosa.
I això és el que estem fent ara en aquests moments. Aquest any ens endeutarem 600.000€. Sap quant
amortitzarem aquest any? Més de 5.500.000€. Vostès, quan amortitzem es queixen perquè
amortitzem; quan ens endeutem es queixen perquè ens endeutem. Haurien de tenir un criteri.
I no li repassaré, no li repassaré –algú em recordava abans una famosa obra– no li repassaré com van
fer vostès les obres i amb què es van endeutar i quines societats mercantils de propietat municipal van
arribar a endeutar per poder fer algunes obres.
Per tant, ho fem amb endeutament perquè amb recursos propis.... Demà presentarem la liquidació del
pressupost i algú veurà la liquidació del pressupost i podria dir “si només amb romanents, l’Ajuntament
pot finançar-ho”, i és veritat, només amb romanents l’Ajuntament ho podria finançar. I si es fes el que es
feia en altres moments, que s’aplicava tot el romanent a finançar inversions, es podria fer tot dins
d’aquest any. Però no ho fem per un principi de prudència i perquè a ningú se li escapa que en aquests
moments el Govern de Madrid està generant un ofec financer a la Generalitat de Catalunya que fa que
la Generalitat de Catalunya no pugui complir totes les seves obligacions.
I entre les moltes obligacions per l’ofec financer que genera Madrid, la Generalitat de Catalunya no pot
complir, és també l’Ajuntament de Tortosa. Si la Generalitat pagués, només amb el romanent
finançaríem totes les piscines.
Però no es preocupin quant a l’endeutament, perquè acumulant tot aquest endeutament, acumulant tot
aquest endeutament encara és molt inferior a l’endeutament que vostès van deixar a l’Ajuntament de
Tortosa. I mai l’Ajuntament de Tortosa havia estat en una situació com la que està ara.
Per tant, ara l’únic que aprovem és la plurianualitat, tindrem ocasió ja de discutir-ho en altres ocasions.
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Vostè m’ha dit, diu: “és que al pressupost no estava”. Ja ho vam dir. No figurava només a la memòria.
Vostès tenen una memòria una mica finita. No m’ho van preguntar al Ple dels pressupostos que vam fer
al mes de novembre? Que no els hi vaig contestar i els hi vaig dir “durant el primer trimestre farem una
modificació pressupostària per poder encaixar això”. Per què ho hem fet durant el primer trimestre?
Perquè havíem de tenir algunes certeses, com la liquidació pressupostària que avui ja tenim feta.
Per tant, escolti, vostè desitja que es facin les piscines? Perfecte, me n’alegro moltíssim. Si votes a
favor, segurament el seu desig encara tindria més força, però ho dono per bo. Per tant, no es preocupi,
farem les piscines.
I respecte al tema del PAM, que ha fet un esment, si vostè ha vist el projecte tècnic –també aprofitem
per explicar-ho– el projecte de les piscines es fa en dos fases, la primera fase que inclou tota la zona
d’aigües, gran part dels vestidors, totes les zones d’activitats múltiples, totes les zones comuns, una
part de les pistes de pàdel. I la segona fase que és només una petita pista de pàdel i una part dels
vestidors d’equips, que és el lloc que avui ocupa la piscina coberta. Ho fem en dos fases per poder
intentar que no hi hagi cap usuari que es quedi sense piscina durant un temps raonable de més d’una
setmana. I llavors, el que fem és que fem la primera fase.
La primera fase, malgrat estar previst en la planificació que avui aprovem que es finalitzi al febrer, si no
recordo malament, del 2018, quan es liciti l’obra i s’adjudiqui, doncs, segurament ja podran apreciar
que la primera fase, segurament, finalitzarà durant el 2017. Què vol dir? Que durant el 2017 tothom –
fiquem els primers mesos del 2018, però ja s’haurà finalitzat al 2017– tothom podria utilitzar la piscina
amb normalitat. I és al 2018 quan s’empren aquells 5 mesos –que en poden ser menys– per construir
la segona fase i és quan s’enderrocarà la piscina actual que està coberta i, a la vegada, podrem
construir les dos pistes de pàdel.
Vostès no estan d’acord en què es construeixin les pistes de pàdel? Escolti, no ens discutirem, el cost
és absolutament irrisori en el que és el conjunt de l’obra. És un tema de prioritats, però nosaltres
entenem que això, el que anem a oferir als nostres abonats no és simplement un abonament de
piscina, sinó que és un abonament d’una sèrie d’activitats físiques entorn a l’aigua, però no només a
l’aigua. I això es veu complementat per activitats dirigides, per gimnàs i per també poder fer pàdel, que
fem 4 pistes.
En tot cas, suposo que ja tindran temps al llarg dels propers mesos de poder-se afegir a recolzar aquest
projecte. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, avui se’ns porta al Ple
aquest Pla de plurianualitat del nou complex de piscines i la primera reflexió que volem fer des de
Movem Tortosa és que ens alegrem. Que ens alegrem de que finalment torni el sentit comú a aquest
Ajuntament i que s’intenti construir una piscina al voltant, un complex esportiu de 5,5 milions d’euros,
que és el que sempre havíem defensat.
Per tant, aquella proposta que sempre vam defensar s’ha vist en el temps que era la millor, que era la
més sensata, que era realista i que era la que la ciutat de Tortosa necessitava i podia pagar-se. Per
tant, ens alegrem, com a un grup que vol que aquesta ciutat progressi que, finalment, després de tant
de temps arribéssim al sentit comú.
Evidentment, això significa, per altra banda, que deixem enrera tot el relat en negatiu de l’anterior
projecte de les piscines. Un projecte que ja es va demostrar que era fallit i que ha deixat l’actual piscina
en un estat lamentable, un projecte –que ja ho hem dit i ho hem discutit moltes vegades– que era
faraònic, que Tortosa no el podia pagar, que era inviable i que ha passat ja a la història.
Per tant, ens alegrem en aquest sentit de que, finalment, arribi el sentit comú.
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Per altra banda, com també s’ha dit ara i avui aquí, el que estem fent és aprovar aquí no el projecte
concret, sinó aquest Pla de plurianualitat. I, evidentment, com no hi ha el projecte concret, nosaltres
també aquest matí hem pogut accedir a aquest estudi estimatiu que ha fet la GUMTSA i que és molt
general i, per tant, hi ha algunes coses que ens agradaria conèixer en més profunditat i poder-les
debatre amb el Govern municipal, com per exemple el tema de l’eficiència energètica, entre altres
aspectes que avui aquí nosaltres no pensem que és el moment tampoc de debatre-ho, nosaltres
tampoc el que podem fer avui és votar favorablement perquè necessitem tota aquesta informació.
Però a la vegada, tampoc, evidentment, votarem en contra perquè nosaltres, a diferència del que acaba
d’exposar el Partit Socialista, sí que estem d’acord en la gestió que es proposa, per tant, estem d’acord
amb l’endeutament d’aquests 5 milions i mig d’euros, aproximadament. Estem també d’acord en una
gestió pública i, per tant, directa per part del nostre Ajuntament perquè pensem que és el millor per a la
nostra ciutat, per al Club Natació Tortosa i per poder-ho compaginar amb els usuaris que són, seran, el
gran número, no?, de persones que utilitzaran aquesta piscina.
I, per tant, tal i com els hi comentava, el nostre vot serà en una abstenció en positiu.
I, a la vegada, també anunciem aquí públicament, davant de tota la ciutadania que també estem oberts
a poder aprovar el projecte definitiu amb el nostre vot favorable, atenent algunes de les nostres
reclamacions que saben vostès que fa temps que defensem.
Per tant, en un to positiu i deixant el passat negatiu en relació al que pensem que es va fer malament
per part d’aquesta ciutat en relació a les piscines, avui votem en abstenció, amb aquesta idea de poder
construir una ciutat millor. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Jordan. També, si em permet, em primer
agrair-li el to positiu i, en tot cas, l’abstenció també en un to positiu, li agraeixo.
Efectivament, el projecte anterior és un projecte fallit, jo ho he reconegut en més d’una ocasió. No és
l’únic projecte fallit en el tema de piscines, també jo he d’aprofitar per recordar-li, vostès van tenir 4
anys la regidoria d’Esports abans de que jo fos alcalde i van ser incapaços de presentar un projecte. Per
tant, el projecte de piscines, dissortadament, ha tingut moltes fallides al llarg de la història, sinó no
estaríem ara amb una piscina coberta de pràcticament de més de 30 anys.
Però en tot cas, ara és qüestió de solventar-ho. Nosaltres li comentem dos coses: en quant a l’estudi
tècnic –i a més, agraeixo que vulguin fer aportacions–, quan vam establir a l’anterior mandat aquella
taula de negociació per poder fer algunes aportacions, intentar consensuar el projecte, el què venim a
aprovar ara a grans trets, vostès a última hora –suposo per un tema electoral, comprensible, no és cap
crítica– s’hi van aixecar, però van estar participant. Moltes de les aportacions que van fer les veuran
reflectides en aquest avantprojecte, perquè és l’avantprojecte que vam quedar en aquell moment en
quant a les dimensions dels vasos, en quant a les dimensions de la platja, dels vestidors, el tema
d’eficiència energètica que aprofitaré, perquè m’he despistat quan ha hagut abans la intervenció i no he
contestat, i aprofitaré –veig aquí ara també interpel·lant– per comentar-ho públicament el què fem amb
el tema d’eficiència energètica, i ho hem anat fent.
Per tant, veuran moltes d’aquelles coses ja incorporades perquè en aquell moment és veritat que
només vam quedar a la taula el Partit Popular, Esquerra Republicana, perdó, i Plataforma en aquell
moment, però el que es van concloure és el que havíem estat treballant durant aquells mesos.
En tot cas, doncs, dins les possibilitats, segur que estem oberts a incorporar moltes més aportacions,
tenint en compte que aquest és un projecte que més o menys, no, més o menys no, que ja tenim tancat
amb la Secretaria General de l’Esport, que compleix tots els requisits que diu la normativa i que també
ens ha de permetre –i ara afegiré un altre comentari– accedir a les corresponents subvencions que
tragui la Generalitat de Catalunya per part de la Secretaria General de l’Esport per a aquest tipus
d’instal·lacions.
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Dic això perquè no ho he dit abans quan he contestat al senyor Roig, aquest endeutament que
plantegem per finançar íntegrament la piscina no contempla la possibilitat de que l’Ajuntament tingui
una subvenció, que demanarà i espero que se’ns concedeixi.
Però per què ho hem fet? Perquè hem aplicat una altra vegada el principi de prudència. Financem en un
préstec íntegrament el cost de la piscina i quan arribi la subvenció, si arriba, el que és procedirà és a
amortitzar per l’import íntegre de la subvenció, el préstec. Perquè donat que, per les dificultats que té
en aquests moments la Generalitat de Catalunya, no pot fer efectives les seves subvencions a curt
termini, si ara –posem pel cas, no hem de prendre al peu de la lletra– tinguéssim un milió d’euros de
finançament, si no demanéssim préstec per aquest milió d’euros, aquest milió d’euros l’hauria de ficar
l’Ajuntament amb tresoreria pròpia. Hem parlat amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, principi de
prudència, demanem préstec per tot i quan cobréssim la subvenció la procediment a amortitzar.
I en quant als temes d’eficiència energètica, si em permet, aprofito la conjuntura també per, com deia,
contestar a la ciutadana que m’ha interpel·lat abans i que jo, per oblit, li he contestat una part de la
seva pregunta però no aquesta, dir-li que l’avantprojecte o l’estudi tècnic contempla tot el que la
normativa diu en quant a eficiència energètica, per suposat. A més a més, està fet per poder utilitzar el
màxim d’hores al dia, tant en quant a la instal·lació de gimnàs, com a la instal·lació de piscines, com a la
instal·lació de vestidors, la llum del dia. S’han rebaixat els sostres per a que el consum de l’energia sigui
la menys possible. I, evidentment, al projecte ens podran fer absolutament altres millores.
Hi havia un altre tema que estem i que el mantenim treballant, que era el tema de quin combustible
utilitzar per generar l’energia, essencialment, que consumeix per escalfar l’aigua. Saben que tenim allí
un projecte que supera el que és estrictament el projecte de les piscines, que és la possibilitat d’ubicar
un “district heating” a Ferreries, a les instal·lacions municipals, que pugui donar subministrament no
només a la piscina, sinó a la Clínica Terres de l’Ebre, a l’Institut Joaquim Bau i a l’Institut de l’Ebre, per
tenir una massa crítica suficient que justifiqui una instal·lació d’aquest tipus. Aquest “district heating”
en principi utilitzaria la biomassa com element principal, però això no ho contemplen en el projecte de
la piscina perquè és un projecte autònom i que ja no podem retardar més el tema de la piscina per això.
A la piscina què hi fiquem ara? Una caldera de gas. Caldera de gas que igual és necessària encara que
utilitzéssim el “district heating” perquè per a instal·lacions d’aquest tipus també has de tenir connexió al
gas per poder atendre situacions d’emergència que no pogués subministrar-se a través de la biomassa.
Per tant, el que fem és això. Si entretant, aquest és un projecte que no fa l’Ajuntament, que fa
l’Ajuntament de Tortosa perquè és exclusivament de l’Ajuntament de Tortosa, però que no el fem amb
els serveis propis de l’Ajuntament de Tortosa, sinó que ho estem fent amb els serveis del que és avui el
COPATE, doncs, en la mesura que evoluciona ho anirem adaptant.
Però tret d’això, per a la resta estan fets els estudis per a que la instal·lació sigui el màxim eficient des
del punt de vista energètic en tots els sentits. Evidentment, porta les plaques solars incorporades, porta
tot el que és necessari i, sobretot, hem intentat optimitzar el consum d’energia reduint sostre, limitant
les capacitats per poder calefactar i la utilització de la llum del dia per a la màxima, el màxim número
d’activitats possibles.
En tot cas, repeteixo, agraeixo el sentit de la votació i espero que també, doncs, com que segurament
això és un tema que haurà de venir al Ple en moltíssimes ocasions al llarg dels propers mesos, ja
trobarem ocasió per a que s’hi puguin afegir, ja no només en un sentit d’abstenció, sinó en un sentit de
vot positiu.
Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Il·lustríssim senyor alcalde, regidors i regidores companys,
bona tarde a tothom.
Bé, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ens vam presentar a les eleccions, a les
últimes eleccions, dient que faríem una nova piscina. Ens avalava el crit de la ciutadania, ja que en un
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procés participatiu que vam fer abans, una mena d’enquesta que vam fer abans de les eleccions, a la
pregunta que deia: “En què cal millorar, en què necessita millorar Tortosa?”, majoritàriament i amb
molta diferència respecte a la segona contestació que feia la gent, ells deien, la gent deia que calia una
nova piscina coberta.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya coincidim amb el que deia la ciutadania i amb
el que diu i volem una nova piscina. Però quina piscina volem? Bé, volem aquell model de piscina que la
ciutat es pugui pagar i que la ciutat pugui mantenir.
Dit això, a l’hora d’encomanar unes piscines, què hem de tenir present? Primer, els costos de
construcció. Pensem que 5,5 milions d’euros en 3 anys ho podem pagar. I per què ho podem pagar?
Doncs, perquè a l’any 2013, a l’any 2014, a l’any 2015 es va amortitzar 5 milions de deute cada any i
les previsions per al 2016 és que també hi hagi una amortització més o menys de les mateixes
característiques, a més, intuïm que també arribarà, més prompte o més tard, una aportació per part de
les administracions superiors, en aquest cas la Generalitat de Catalunya. Per tant, pensem, Esquerra,
que l’Ajuntament pot fer aquesta inversió.
Quina altra cosa s’ha de tenir en compte? Les despeses anuals de manteniment, sobretot en concepte
d’energia –s’hi ha estat parlant ara fa un ratet– perquè per a això cal que s’integrin tots aquells
elements arquitectònics i constructius que siguin els més adequats per abaratir les despeses
energètiques. I l’avantprojecte, pensem nosaltres, que això ho contempla.
A més, què més hi ha que tenir en compte? Que quan es construeixen unes piscines d’aquest tipus s’ha
de fer, adherides a elles, unes sales adequades per practicar activitats dirigides de tonificació muscular
i de caràcter cardiovascular. Aquests espais estan projectats, estan dins de l’avantprojecte i, a més,
s’afegeixen pistes de pàdel.
Què més, Esquerra, volíem que es tingués en compte? La gestió de les instal·lacions. Pensem que la
gestió de les instal·lacions ha de ser municipal, hem vist al llarg de molts anys que tenim estructura i
ofici per a que continuïn les treballadors que han ensenyat a nadar a tants xiquets i xiquetes de la
nostra ciutat, per tant, la idea és que la gestió sigui municipal i aquest pensem que és el compromís.
I què més hi ha que tenir present? Hi ha que tenir present la forta tradició de la nostra ciutat en natació
de competició a través del Club Natació Tortosa, la natació federada requereix uns horaris més
adequats dels que fins ara s’han pogut oferir, en aquestes piscines que hi haurà més carrils per poder
nadar això podrà ser.
Avui Esquerra votarà afirmativament per aprovar una modificació pressupostària per portar a terme la
construcció d’una nova piscina coberta que donarà resposta a les necessitats i reivindicacions
ciutadanes.
Avui Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa pensem que fiquem la primera pedra, ho torno a
dir, la primera pedra d’aquest nou complex i, a més, amb això es donarà compliment a alguns dels 12
compromisos que vam assolir amb la ciutadania quan ens vam presentar, i un d’ells era la nova piscina
de 20 x 25 metres de gestió pública. Un altre era la reforma integral del pont de l’Estat, que ja va
avançant el projecte i l’execució de l’obra; el programa d’aliments frescos, o sigui, el tiquet fresc; la
rebaixa del preu de l’autobús, i bé, no vull anomenar més coses perquè sinó els cansaré.
Per tant, fiquem avui, des de la nostra òptica, la primera pedra de les noves piscines municipals de
Tortosa i, per tant, el vot és afirmativament.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. Entenc que la proposta de
la plurianualitat es pot aprovar amb vot favorable de tots els regidors i regidores presents, tres vots en
contra i quatre abstencions. Moltíssimes gràcies, òbviament, a tots els grups que han votat
favorablement i també als que han exercit una abstenció constructiva.
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*-*-*
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); tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC-CP; i
quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de MT-E.

SERVEIS A LES PERSONES
09. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A SANCIONAR SR. PARERA ORTIN
ANTONIO PER INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 DE 30 DE JULIOL SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ ANTECEDENTS DE FET
Vista l'acta denúncia núm. 403001/15, realitzada pels Mossos d'Esquadra núm. 7889-19141 del
Departament de la Generalitat de Catalunya, en data 27 de maig de 2015, a les 11.00 hores al Sr.
Parera Ortin, Antonio, amb NIF 46980681F i domicili a Sant Blai, 26 àtic, 1, de Tortosa, per infraccions
en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la
raça creuament de american stanfforshire per les infraccions següents:
- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.
- Posseir el gos sense morrió a la via o espai públic.
Aquests fets són constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública

Art. 7.3 e)

L’Alcaldia en data 2 de setembre de 2015, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el
presumptament responsable Sr. Parera Ortin, Antonio, amb NIF 46980681F en qualitat de responsable
el dia dels fets del gos de raça creuament d’american stanfforshire.
La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs.
Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que
disposa l’art. 10.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre, del procediment administratiu sancionador.
Atès que dins del termini atorgat a l’efecte no ha presentat al·legacions.
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició
d’autoritat.
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Aquests fets són constitutius d’infracció per incompliment de l’establert als articles de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
Infracció:

Tipificació

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública

Greu segons art. 7.3 e) de la Llei 10/1999.

Aquestes infraccions són sancionades amb:
Infracció:

Sanció

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2€ fins a
1.502,53€

És responsable en els fets del present expedient, Sr. Parera Ortin, Antonio, amb NIF 46980681F en
qualitat de responsable el dia dels fets del gos de raça creuament d’american stanfforshire.
D'acord a l'establert a l'article 53.1 n) 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; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
del procediment administratiu sancionador.
Atès que no s'han presenta al·legacions, i d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció
d'innocència, donat que per part del denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit,
no cal eludir l’aplicació de l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor
probatori dels fets constatats en l’acta realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix
com a funcionaris públics la condició d’autoritat.
FONAMENT DE DRET
Vist l'article 53.1 n) 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; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment administratiu
sancionador.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
1 - Declarar a Sr. Parera Ortin, Antonio, responsable de les infraccions comeses als articles 7.2 a), 7.3
e), de la Llei 10/1999 e 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i
art. 44,2 f) del Text refós 2/2008.
2 - Imposar a Sr. Parera Ortin, Antonio, en funció de les infraccions comeses, i en concordança amb els
fets i fonaments de dret exposats les següents sancions:
Infracció:

Sanció
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60,10 €

Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.

150,20 €

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

100,00 €

TOTAL

310,30 €

3 - Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut, dictaminat i que entenc que
es pot donar per aprovat amb el vot favorable de tots els regidors i regidores presents.
Aprofitant la circumstància, també recordar-los-hi que hem ficat una campanya, incloent el nostre tall
publicitari, si m’ho permeten, una campanya per a que tothom regularitzi la situació dels seus animals
de companyia, especialment els gossos, que han d’estar degudament censats, degudament xipats i
sinó la policia actuarà amb les sancions corresponents.
Portem unes setmanes de fer la conscienciació. Aquesta setmana, avui mateix la policia ja ha iniciat la
seva tasca. A totes les persones que tenen els gossos de forma irregular i que durant aquests propers
dies –vol dir aquesta setmana i la setmana propera– se’ls detecti que no els tenen regularitzats, se’ls hi
donarà 15 dies per regularitzar-los i sinó se’ls sancionarà. I a partir d’aquí 15 dies se sancionarà
absolutament a tothom, s’està sancionant ja a tots aquells que facin un mal ús dels seus animals de
companyia. M’explico: aquells que porten els animals de companyia solts pel carrer –que no es poden
portar– i a aquells que no recullin els excrements dels mateixos animals de companyia quan els solten
per l’espai públic. En tot cas, em perdonen el recordatori, però és bo aprofitar per recordar-los-hi a tota
la gent.
*-*-*
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
10. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ RESUM DE BÉNS
PATRIMONIALS I D'ACTIVITATS QUE PUGUIN PROPORCIONAR O PROPORCIONIN INGRESSOS ECONÒMICS
ALS CÀRRECS ELECTES I ALS CÀRRECS EVENTUALS DE CONFIANÇA, A PUBLICAR AL PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
estableix la transparència com un dels eixos principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració
de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions, amb
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caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per
mitja dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la
participació en els assumptes públics. El mitja que és necessari per al seu compliment s'anomena
Portal de la Transparència.
El Portal de la Transparència ha de recollir tota la informació establerta per la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, concretament el capítol lI del
títol lI.
Una de les obligacions és la publicitat de les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els
béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels
ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en
deixar d'exercir el càrrec.
Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de dades
personals es defineixin els continguts de caràcter personal que han de ser publicats i que afecten els
càrrecs electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.
Atès allò establert a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, a l’article 163 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, als articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, i a l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emes en sessió de data 3 de
marc de 2016.
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Aprovar els models de declaració resum de béns patrimonials i de declaració d'activitats que
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de
confiança, a publicar en el portal de la transparència, que s'annexen al present acord.
Segon - Aquests models seran vigents mentre el Ple no els modifiqui.
.../

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

11. DICTAMEN D'ACORD DE DESISTIMENT DE PROJECTES I TRANSFERÈNCIA DELS EXCESSOS DE
FINANÇAMENT
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Atès que els projectes que es relacionen a continuació ja estan finalitzats i tenen desviacions
acumulades positives per l’excés de finançament que s’ha produït en no reconèixer obligacions per la
totalitat de la despesa prevista.
Atès que es tracta de finançament afectat i que aquest s’ha de destinar obligatòriament a finançar
operacions de capital, no poden destinar-se a augmentar el romanent de tresoreria per a despeses
generals.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 3 de març de 2016, proposo al
Ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Desistir dels projectes següents per ja estar finalitzats i transferir l’excés de finançament a un projecte
genèric (2016 2 ASC 1), des d’on es transferiran a projectes concrets a mesura que es vagin tramitant
modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari o suplement de crèdit per despeses de capital que
requereixin de finançament addicional.
Any Tipus
2008

2

2008

2

Òrgan
Núm.
gestor
EQ
3
EQ

Denominació
Inversió nova instal·lacions edificis municipals

11

Inversió de reposició polígon industrial

IMPORT
28,80
103,10

2010

2

BIT

2

Inversió de reposició infrastructures

5.719,34

2010

2

EQU

13

Inversió de reposició infrastructures via pública (LOG)

7.182,03

2010

2

IMA

13

Viver d'empreses

231.567,41

2010

2

IMA

27

HRP Viver d'empreses

2010

2

IMA

29

HRP projectes FEOSL

556,13

2010

2

POL

5

Inversió nova senyalització horitzontal - vertical

9,56

2010

2

REG

1

Inversió de reposició infrastructures

0,01

1.250,00

2010

2

VIN

1

Inversió de reposició infrastructures

2012

2

IMA

1

Urbanització camí del Lligallo de Sta. Tecla a Vinallop

37,65
567,52

2013

2

IMA

1

Rehabilitació antic assecador pauma i cabassos del Reguers

892,51

2014

2

SER

1

Inversió de reposició vestidors estadi

264,06
248.178,12

”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema tècnic. Simplement, els hi
recordo que el que es tracta és de que tots aquells projectes que s’han executat i han acabat costant
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menys del que estava pressupostat o, per diferents raons, no s’acaben executant perquè una altra
administració els ha fet, etc., etc., una vegada es procedeix a la liquidació del pressupost, s’incorporen
al pressupost corrent, en una peculiaritat, una novetat d’aquest any: abans aquí el que fèiem és que
s’incorporaven a les mateixes partides pressupostàries que havien estat consignats en pressupostos
anteriors, i aquest any el que fem és que s’incorporen tots a una única partida i després, quan
s’apliquen, es creen partides noves.
Per exemple, si –ara m’ho invento– la millora de la via pública havia tingut un romanent de 3.000€
perquè de les execucions de les diferents obres s’havien estalviat 3.000€, abans passaven a la partida
de millora pública del 2016 aquests 3.000€. Ara passen a una única partida –que és el que estem fem
ara aquí– i d’aquesta única partida després, amb les corresponents modificacions pressupostàries, es
crearien noves partides.
Tots aquests recursos normalment són fiançament afectat, vol dir que es van finançar amb o bé
préstecs en el seu moment o bé amb determinades partides de capital, que poden ser algunes
transferències de capital. L’única novetat és una qüestió tècnic.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. El nostre grup s’abstindrà,
però volíem fer una pregunta que no ens van saber respondre a les dos comissions extraordinàries de
dijous, que la partida més gran d’aquest compte, que són Viver d’Empreses 231.567,41€, vaig
preguntar a la Comissió que a què corresponien, ja que és un projecte de 2010, i que volia saber una
mica com és que tants diners havien sobrat d’un projecte del 2010, si és que era una fase que no es va
fer, una baixa, i tal. I no es va saber respondre, per això la pregunta era aquesta.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Bé, jo crec que em penso que sí que li van respondre,
però és el que li explico: aquest aplicatiu s’ha fet cada any, s’ha incorporat cada any. Era un sobrant de
l’excés de finançament que es va plantejar en aquell moment sobre el Viver d’Empreses, si no recordo
malament –i no recordo malament–, perquè també es va fer una mica com amb el principi de
prudència que s’aplica ara a la piscina, en aquell moment pel tema de l’IVA, si no recordo malament.
I es va buscar finançament, inclòs l’IVA. Després, l’IVA em penso que es va, no em penso, es va poder
deduir i, per tant, el que es va procedir és a mantenir aquesta quantitat sense aplicar, perquè no
teníem... Què passava? Doncs, això era 2009, va passar al pressupost del 2010, al 2011, l’haguéssim
pogut aplicar sempre per a inversió, sempre per a inversió. I ara, el que fem és que ho apliquem a
aquesta partida genèrica i després, d’aquesta partida genèrica, s’anirà aplicant a les altres individuals.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4),
MT-E (4), i PP (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del
PSC.

12. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la sol·licitud de modificació pressupostària de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits,
finançats amb excés de finançament afectat, nous ingressos i baixes de crèdit d'altres aplicacions
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pressupostàries, vistos els informes d'Intervenció 94 I 95.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 3 de
març de 2016.
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària núm. 4/2016, de crèdits extraordinaris i
suplement de crèdits finançats amb excés de finançament afectat, nous ingressos i baixes de crèdit
d'altres aplicacions pressupostàries, d'acord amb el següent detall:
1. Crèdits extraordinaris finançats amb excés de finançament afectat, nous ingressos i baixes de crèdit
d'altres aplicacions pressupostàries:
Crèdit extraordinari
Descripció

Aplicació

Projecte

Import

Agent finançador

Urbanització plaça Catedral

IMA-15330-61900

2016 2 IMA 1

90.000,00

Préstec BBVA

Il·luminació façana fluvial Palau Episcopal

SER-16500-62300

2016 2 SER 2

5.600,00

Préstec BBVA

Il·luminació muralles castell St. Joan

SER-16500-62301

2016 2 SER 3

27.900,00

Préstec BBVA

Urbanització carrers Call Jueu

SER-15330-61901

2016 2 SER 4

16.000,00

Préstec BBVA

Inversió en terrenys

IMA-42200-60000

2011 2 IMA 1

4.210,16

Préstec BBVA

Pavimentació tram camí Tortosa - Amposta

IMA-15310-60901

2016 2 IMA 3

35.200,00

Préstec BBVA
Préstec BBVA
21.780,00
Préstec nou
586.000,00

Complex esportiu piscines

IMA-34200-62200

2016 2 IMA 2

607.780,00

Indemnització Gas Natural per actuació Pont
de l’Estat

IMA-45900-22699

2015 2 IMA 2

56.600,00

Total crèdits extraordinaris

843.290,16

Finançament
Descripció
a) Excés de finançament afectat

Aplicació

Projecte

Import

Agent finançador

87010

2016 2 ASC 1

200.690,16

Préstec BBVA

b) Baixes de crèdits
Retribucions bàsiques func. Sous Grup C2

POL-13000-12004

16.763,46

Retribucions bàsiques func. Triennis

POL-13000-12006

3.495,60

Retribucions complement. func. C. Específic

POL-13000-12101

19.801,83

Retribucions complement. func. C. Destí

POL-13000-12100

4.289,35

Seguretat Social

POL-13000-16000

12.249,76

c) Nous ingressos
Préstec - finançament Obra piscina
Total finançament

91300

2016 2 IMA 2

586.000,00
843.290,16

2. Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit que afecta a despeses corrents:
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Baixes de crèdits
Descripció
EBAS-Teleassistència

Aplicació (O-F-E)

Projecte

Eur

BSO-23101-22799

2016 3 BSO 1

735,00

Aplicació (O-F-E)

Projecte

Eur

BSO-23104-22799

2016 3 BSO 4

735,00

Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Descripció
AUS-Equaliment

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, precisament, l’aplicació d’una part del que
hem fet ara. De tots aquests romanents que van a una única partida, doncs, s’acaben aplicant.
Essencialment, a què s’apliquen? Doncs, essencialment s’apliquen 90.000€ destinats a fer les
excavacions, l’actuació d’excavacions suplementàries davant la catedral –això ja ho vam explicar em
penso que en comissió informativa–, s’han de fer unes excavacions que han de baixar pràcticament 3
metres, s’ha de construir un mur de formigó a la part confrontant amb l’edifici del Bisbat per poder
aprofundir en aquestes excavacions i, per tant, té un cost important, però pensem que s’havia de
prioritzar i, o es feia ara o no es podria fer mai més aquestes excavacions. Per tant, jo crec que aquí
vam tenir poc dubte.
Després són partides petites d’il·luminació de la façana del Palau Episcopal, il·luminació del Castell de
Sant Joan, actuacions al Call Jueu, un tema de 4.000€ per un tema d’una expropiació que hem tingut
ara la resolució, la pavimentació del camí Tortosa - Amposta, la modificació pressupostària que genera
la pròpia piscina, el complex esportiu de les piscines, i després una de les dos parts de la indemnització
a Gas Natural per l’actuació al pont de l’Estat, que s’ha de tramitar com una qüestió de responsabilitat
patrimonial –perquè així ens ho diuen els tècnics– i el que fem és que en farem una part aquest any i
l’altra part l’any vinent, d’acord amb el pacte que hi ha amb Gas Natural, i aquesta que sí que s’ha de
finançar, al tractar-se d’un tema de responsabilitat patrimonial, amb recursos corrents, tal i com està
plantejada a la modificació pressupostària.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, és per manifestar incoherència al vot que he
fet al punt vuitè i, com molt bé vostè ha dit, va lligat un punt amb l’altre, el nostre vot contrari a la
proposta. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, nosaltres manifestem l’abstenció en
relació també a això, i en algunes de les obres o actuacions, més ben dit, que aquí es porten a terme,
algunes les compartim, altres no, però com vam dir en el seu dia, pensem que s’hauria d’avançar en els
pressupostos participatius i que la gent les pogués votar com estan fent moltes altres poblacions i, per
tant, també en aquesta línia ens abstenim.
*-*-*
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
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(1); tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del PSC; i quatre
abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de MT-E.

13. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE GESTIÓ
SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’expedient de modificació dels articles 2 i 22 dels estatuts de Gestió Sanitària i Assistencial de
Tortosa, SAM, societat mercantil de capital íntegrament municipal.
Atès que l’objecte de la modificació estatutària quina autorització es proposa es limita als referits
articles 2 i 22 dels Estatuts de la societat esmentada i té per finalitat, d’una part, incloure la
consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tortosa i, d’altra part, determinar que la
Presidència del Consell d’Administració correspon a l’alcalde i preveure els efectes de la situació
d’incompatibilitat legalment establerta que li impedeixi ser alhora president del Consell d’Administració,
disposant altrament la provisió d’aquest càrrec només mentre es mantingui la situació legal
d’incompatibilitat.
Atès l’article 212.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en relació a l’article 201 del mateix text legal.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 23
de febrer de 2016.
Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment la modificació dels articles 2 i 22 dels Estatuts socials de Gestió Sanitària i
Assistencial de Tortosa, SAM, segons s’indica seguidament:
- Article 2: afegir un nou paràgraf amb el següent text:
“Aquesta entitat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tortosa i/o, si
s’escau, d’aquells poders adjudicadors per als que realitzi la part assistencial de la seva activitat, els
quals li podran fer encàrrecs de gestió i/o d’execució d’obres, de serveis i d’adquisició de
subministraments, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social, a l’empara del
disposat als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.”
- Article 22: donar íntegrament nova redacció, amb el següent text:
“Article 22. President del Consell d’Administració i vice-president
És president del Consell d’Administració de la Societat l’alcalde de Tortosa, tret d’incompatibilitat legal,
supòsit durant el qual ho serà la persona integrant del Ple de l’Ajuntament de Tortosa en qui delegui.
Correspon al president del Consell d’Administració representar la societat i el Consell d’Administració
davant els jutjats, els tribunals, les corporacions, les autoritats i les persones naturals i jurídiques de
tota classe.
El Consell elegirà, si s’escau, un vice-president, que recaurà en un dels vocals membres Les funcions
del vice-president seran les que li delegui el president i, en tot cas, substituir-lo en els casos d’absència,
malaltia i altres supòsits legals.”
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Segon - Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el període de 30 dies, comptador des
de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant
el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que es consideri adients. Si no se’n formula
cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més tràmit.
Tercer - Facultar l’alcalde per realitzar quants actes i subscriure quants documents siguin adients a
l’execució del present acord. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquesta i els tres punts següents tenen el mateix
origen. Abans hem fet les juntes generals de cadascuna de les societats i és per salvar un tema
d’incompatibilitat del propi alcalde i que, per tant, es pugui solventar.
No sé si..., si volen poden fer-ho un per un i, si hi ha intervencions, doncs, casi les fem totes a l’hora i
això guanyarem.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció en
tots els mateixos punts.
*-*-*
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), PSCCP (3) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
MT-E.

14. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE TORTOSA SALUT,
SL.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’expedient de modificació de l’article 28è.2 dels Estatuts de Tortosa Salut, SL., societat mercantil
de capital íntegrament municipal.
Atès que l’objecte de la modificació estatutària quina autorització es proposa es limita al referit article
8è.2 dels Estatuts de la societat esmentada i té per finalitat preveure els efectes de la situació
d’incompatibilitat legalment establerta que li impedeixi ser alhora president del Consell d’Administració,
disposant altrament la provisió d’aquest càrrec només mentre es mantingui la situació legal
d’incompatibilitat.
Atès allò que disposa l’article 212.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a l’article 201 del mateix.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 23
de febrer de 2016.
Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment la modificació de l’article 8è.2 dels Estatuts socials de Tortosa Salut, SL.,
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quin nou text íntegre diu:
“2. El president del Consell d’Administració és l’alcalde de Tortosa, tret d’incompatibilitat legal, supòsit
durant el qual ho serà la persona integrant del Ple de l’Ajuntament de Tortosa en qui delegui. Correspon
al president del Consell d’Administració representar la societat i el Consell d’Administració davant els
jutjats, els tribunals, les corporacions, les autoritats i les persones naturals i jurídiques de tota classe, i
atorgar els poders que siguin necessaris.”
Segon - Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el període de 30 dies, comptador des
de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant
el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que es consideri adients. Si no se’n formula
cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més tràmit.
Tercer - Facultar l’alcalde per realitzar quants actes i subscriure quants documents siguin adients a
l’execució del present acord. ”.
*-*-*
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), PSCCP (3) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
MT-E.

15. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT PÚBLICA
EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’expedient de modificació dels articles 4t. I 10è.1 dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial
Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa.
Atès que l’objecte de la modificació estatutària que es proposa es limita als articles 4t. i 10è.1 dels
Estatuts de l’entitat esmentada relatius, respectivament, a al seu objecte i a la seva Presidència, i té per
finalitat, d’una part, incloure en el seu objecte la cessió de l’ús del su patrimoni i, d’altra, preveure els
efectes de la situació d’incompatibilitat legalment establerta que li impedeixi ser alhora president del
Consell d’Administració, disposant altrament la provisió d’aquest càrrec només mentre es mantingui la
situació legal d’incompatibilitat.
Atès allò que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, així com l’article 63 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de
l’Administració general de l’Estat.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de data 23
de febrer de 2016.
Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment la modificació dels articles 4t. I 10è.1 dels Estatuts de l’Entitat Pública
Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, segons s’indica seguidament:
- Article 4t.
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Afegir un nou apartat c) al punt 1 de l’article 4t., amb el text següent::
“c) La cessió de l’ús dels seus béns i/o drets, per qualsevol títol“.
- Article 10è.1
Donar nova redacció íntegra, amb el text següent:
“1. El president de l’Entitat serà l’Alcalde de Tortosa, tret d’incompatibilitat legal, supòsit durant el qual
ho serà la persona integrant del Ple de l’Ajuntament de Tortosa en qui delegui.”
Segon - Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el període de 30 dies, comptador des
de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC, durant
el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que es consideri adients. Si no se’n formula
cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més tràmit.
Tercer - Facultar l’alcalde per realitzar quants actes i subscriure quants documents siguin adients a
l’execució del present acord. ”.
*-*-*
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), PSCCP (3) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
MT-E.

16. DICTAMEN D’AUTORITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE L’EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, SL.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’expedient per autoritzar la modificació de l’article 17.2 Estatuts de la societat d’economia mixta
Empresa Municipal de Serveis Públics, SL.
Atès que l’objecte de la modificació estatutària quina autorització es proposa es limita al referit article
17.2 dels Estatuts de la societat esmentada i té per finalitat preveure els efectes de la situació
d’incompatibilitat legalment establerta que impedeixi l’Alcalde ser alhora president del Consell
d’Administració, disposant altrament la provisió d’aquest càrrec només mentre es mantingui la situació
legal d’incompatibilitat.
Atès allò que es disposa en els articles 8 i següents dels Estatuts socials de l’Empresa Municipal de
Serveis Públics, SL., en relació a les competències i funcionament de la seva junta general.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Règim Interior, en sessió de data 23 de
febrer de 2016.
Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer - Autoritzar la modificació de l’article 17.2 dels Estatuts socials de la societat d’economia mixta
Empresa Municipal de Serveis Públics, SL., amb el següent nou text íntegre:
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“17.2. És president del Consell d’Administració de la Societat l’alcalde de Tortosa, tret d’incompatibilitat
legal, supòsit durant el qual ho serà la persona integrant del Ple de l’Ajuntament de Tortosa en qui
delegui”.
Segon - Donar trasllat del present acord l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL., als efectes que
correspongui en ordre als acords a adoptar per la seva Junta General envers l’aprovació de la
modificació estatutària esmentada i la corresponent elevació a escriptura pública i inscripció al Registre
Mercantil de Tarragona.
Tercer - Facultar l’alcalde per a realitzar quants actes i subscriure quants documents siguin adients a
l’execució del present acord. “
*-*-*
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), PSCCP (3) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal de
MT-E.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
17. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT ALS
TREBALLADORS/ES PROCESSATS I PER LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un procés constant i sistemàtic del
desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, d’aquelles que afecten a la manifestació
pública del desacord amb les polítiques econòmiques del Govern de l’Estat.
Atès que la darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors i treballadores i
va devaluar altres drets dels mateixos. A més, s’han aprovat altres mesures que ataquen directament a
les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciutadana i l’article 315.3 del Codi
penal.
Atès que els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’han vist incrementades,
hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i s’ha desenvolupat la reforma
per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic.
Atès que els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat presenten
notes com la consideració de totes les actuacions com “preconcertades”, element essencial per a que
sigui d’aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en l’article 315.3 del Codi penal, sobre la
més atenuada de coaccions genèriques, encara que la majoria dels casos els fets no puguin ser
entesos com a violents o coactius i, en conseqüència, com un risc per a la integritat de les persones o
dels béns o instal·lacions on es desenvolupen.
Atès que a través d’aquesta aplicació de la llei es tracta de dissuadir als ciutadans d’exercir el seu dret
a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga és un dret fonamental, sent la màxima
expressió democràtica del conflicte social quan no s’ha pogut resoldre per la via del diàleg. Sense dret
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efectiu a la vaga, no hi ha democràcia ni estat social.
Atès que els casos d’Airbús, Acelor o Baleares, entre d’altres, són clamorosos. Prop de 300 sindicalistes
es troben amenaçats de penes de presó per exercir el seu dret a vaga en defensa dels treballadors i
treballadores.
Atès que aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema
constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de l’Organització Internacional
del Treball.
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. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat processats per
portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i participació de vagues.
SEGON. Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi penal i a la qualificació com a
delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir els cossos policials i els jutges els
mecanismes suficients per lluitar contra les actituds violentes.
TERCER. Demanar al Govern de l’Estat:
a) que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i de les treballadores, tal i com estableix la Constitució,
sense buidar-lo de contingut i assegurant als treballadors d’aquest instrument per la defensa dels seus
interessos.
b) que derogui l’apartat 3 de l’article 315 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi
penal.
QUART. Traslladar aquest acord, de manera telemàtica, a la presidència del Govern, al Ministeri de
l’Interior, al Ministeri de Justícia, al president del Congrés, al president del Senat, al president de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament del Catalunya, de les Corts i del Senat, a la “Comissió Internacional en Defensa dels 300
Processats per Vaga a Espanya” i als sindicats. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, l’article 28.2 de la
Constitució espanyola diu: “Es reconeix als treballadors el dret a la vaga per a la defensa dels seus
interessos. La llei que reguli l’exercici d’aquest dret establirà les garanties que calguin per tal
d’assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat”.
Aquest dret es troba reconegut amb el títol "Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques", el que
li atribueix un caràcter i una protecció especial i, per tant, no es tracta només, d'un marc de llibertat de
vaga.
Altrament, l'article 7 de la mateixa Constitució diu: “Els sindicats de treballadors i les associacions
empresarials contribueixen a la defensa i a la promoció dels interessos econòmics i socials que els són
propis. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la
llei. L’estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics”.
Aquest article reconeix als sindicats el caràcter d'organismes bàsics del sistema polític i els atribueix la
defensa i promoció dels interessos socioeconòmics dels treballadors.
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En aquest marc constitucional, un element a destacar és l'estreta connexió existent entre llibertat
sindical i vaga.
Finalment, l’article 37.1 diu: “La llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva del treball entre els
representants dels treballadors i els empresaris, i també la força vinculant dels convenis”.
El Govern del partit Popular a l’Estat ha comportat un procés constant i sistemàtic del desmantellament
de les llibertats laborals i, especialment, d’aquelles que afecten a la manifestació pública del desacord
amb les polítiques econòmiques del Govern.
La greu seva situació laboral i econòmica derivada de la crisi i les retallades dels governs de dretes; la
darrera reforma laboral del PP va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors i treballadores i va
devaluar altres drets dels mateixos. Tot això ha donat lloc a accions de protesta i reivindicació i a la
vaga per part de molts treballadors afectats per aquestes mesures.
El Govern de l’Estat davant d’aquesta situació el que fa és aprovar altres mesures que ataquen
directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciutadana i l’article
315.3 del Codi penal.
Aquest article diu literalment que “Els qui actuant en grup o individualment, però d'acord amb altres,
coaccionin a altres persones a iniciar o continuar una vaga , han de ser castigats amb la pena de presó
d'un any i nou mesos fins a tres anys o amb la pena de multa de divuit mesos a vint mesos.”
La seva aplicació ha fet que les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’hagin vist
incrementades en els darrers anys, i que hi hagi hagut un increment de les condemnes a pena privativa
de la llibertat.
I encara que en la majoria dels casos els fets no puguin ser entesos com a violents o coactius, els
atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat presenten notes com la
consideració de totes les actuacions com preconcertades, element essencial per a que sigui d’aplicació
l’article 315.3 del Codi penal.
Entenem que la vaga és un dret fonamental i a través d’aquesta aplicació de la Llei es tracta de
dissuadir als ciutadans d’exercir el seu dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical.
Casos com els d’Airbús que, finalment, ha vist absolts els 8 treballadors processats, o els d’Acelor o
Baleares, entre d’altres, són clamorosos.
Prop de 300 sindicalistes es troben amenaçats de penes de presó per exercir el seu dret a vaga en
defensa dels treballadors i treballadores. Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que
estableix el nostre sistema constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de
l’Organització Internacional del Treball.
Per això demanem en la nostra moció manifestar la nostra solidaritat amb els treballadors i
treballadores que han estat processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria,
organització i participació de vagues.
Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi penal i a la qualificació com a delicte
dels actes de resistència i protesta pacífica al tenir, els cossos policials i els jutges, els mecanismes
suficients per lluitar contra les actituds violentes.
Demanar al Govern de l’Estat que es garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i les treballadores, tal i
com estableix la Constitució, sense buidar-lo de contingut i assegurant als treballadors d’aquest
instrument per la defensa dels seus interessos i que es derogui l’apartat 3 de l’article 315 de la Llei
orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi penal.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 44 / 82 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

Sense dret efectiu a la vaga, representativitat sindical i negociació col·lectiva no hi ha democràcia ni
Estat social. Per tant, creiem que condemnar treballadors i pares de família per exercir un dret
fonamental amb penes de presó no és només inconstitucional, sinó que revela un absolut
desconeixement del que comporta el dret de vaga i la llibertat sindical, així allò que estableix
l'Organització Internacional del Treball. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé miri, senyor Roig,
aquí tenim una moció que és un altre exemple de mocions oportunistes en el moment, mocions
oportunistes en un tema supramunicipal i mocions oportunistes supramunicipal i, a més senzilles de fer
en l’esforç perquè sols consisteix en copiar el que envien els caps de Barcelona –o d’un altre lloc–,
canviar noms, firmar i presentar-ho.
El passat 2 de febrer de 2016 –fa 2 dies– la mesa del Parlament va admetre a tràmit –registre número
4472– la proposta de resolució de derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi penal, com vostè
veu, de directa naturalesa i competència municipal.
La proposta origina immediatament un allau de mocions per part del PSC arreu dels ajuntaments de
Catalunya. Jo en tinc vàries, una d’elles de l’Ajuntament de Tarragona, per exemple, el text és el mateix.
I no és el mateix aquest text d’altres que també tinc, són totes clavades, alguna variació però en el fons
totes són iguals.
Segon punt que jo voldria remarcar en relació a aquesta moció: la reforma de l’article 315.3 del Codi
penal permet condemnar a penes de presó a qui coaccionin a uns altres, per iniciar o per continuar una
vaga. No obstant, això hi ha que dir que atorga, aquesta reforma, una potestat al jutge, una potestat
important per a que pugui substituir la presó per multes pecuniàries o per a que pugui suspendre la
pena de presó, inclús pugui reduir-les per baix dels 2 anys, que són el límit que suposa anar a la presó a
qui no té antecedents penals.
Segon, li recordo que la referència als piquets al Codi penal va ser introduïda per un Govern socialista a
l’any 1995 i que des de llavors el Partit Socialista no ha modificat aquest precepte en cap moment, ni
tan sols en la reforma de 2010 quan es van reformar o es van tocar o es van modificar vora 210
articles del Codi penal.
Tercera pregunta que jo em faig en aquest tema, i ja acabo, no? Nosaltres, jo, no qüestionem que la
vaga és un dret fonamental, és evident que ho és, però també té que ser protegit el seu exercici violent.
Vaga sí, defensa dels drets dels treballadors sí, però també hi ha evitar que algú s’excedeixi en aquest
exercici i pugui perjudicar a un tercer que a lo millor no vol anar a la vaga o a lo millor, doncs,
simplement se’n vol sortir d’ella.
L’idoni, sense cap dubte, és que els treballadors exercitin el seu dret a la vaga sense que cap persona
els molesti i sense molestar a ningú. Això implica que no es deu de coaccionar als que s’adhereixen a
una vaga per a que l’abandonin i que ningú deu de coartar la llibertat d’aquells que no volen anar a la
vaga.
No pareix correcte que existeixin comportaments que impliquen la restricció dels drets fonamentals,
com el dret a la vaga, a l’igual que pareix incorrecte que aquells que exerceixen aquest dret s’excedeixin
intentant imposar la seva conducta a persones que no volen imitar-la. Que cada ésser humà, cada
persona utilitzi els seus drets com pugui, però sempre sense perjudicar a la resta de les persones.
Jo –i acabo– faig menció a l’article 7.1 del Codi civil, que diu que els drets deuran exercitar-se conforme
a les exigències de bona fe. I l’apartat 7.2 diu: “La llei no empara l’abús del dret o l’exercici antisocial
del mateix”.
Per tant, la nostra postura serà en contra de la moció.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 45 / 82 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, el dret a vaga és un
dret bàsic, és un dret fonamental per a que qualsevol societat avançada i democràtica i social pugui
avançar pel camí de la prosperitat. I de fet, tant és així que quan es van començar a crear els primers
sindicats a finals del segle XIX, a principis del segle XX i també durant el franquisme, fins fa ben poc
aquí al nostre país, els poderosos de sempre el que feien –i han fet i encara fan avui en dia en molts
països– era prohibir el dret a vaga, prohibir les mobilitzacions dels treballadors i treballadores,
perseguir els sindicats i, per tant, lluitar contra un instrument que ha sigut i és un dels més importants
que ha tingut la classe treballadora per avançar cap a una societat més igual.
En aquest sentit, és evident que durant aquests últims anys aquí a l’Estat espanyol s’ha aprovat una
reforma laboral amb els vots del Partit Popular, també de Convergència i Unió, que ha afectat molt
negativament al que són les classes mitjanes i classes populars del nostre país, i això s’ha vist reflectit
en la devaluació dels salaris, en la devaluació dels drets i en les conseqüències que la majoria de la
gent que ens escolta sap que està patint, evidentment, evidentment a la vegada que això ha contribuït
a que una minoria s’enriqueixi com mai, segons els diferents informes que existeixen i que cada vegada
que surten per les televisions ens escandalitzen, i que cada vegada aquesta minoria sigui més
multimilionària, tingui unes grans riqueses, unes grans fortunes, sobretot en relació a les grans
empreses.
Davant d’aquesta situació, és normal –lògic diria jo– que durant aquests últims anys hagin hagut més
mobilitzacions que mai, hagin hagut més protestes que mai per part de les classes populars. I la
resposta que hem vist pel Govern central del Partit Popular, en lloc de dialogar, en lloc de consensuar,
en lloc de defensar els treballadors, precisament ha sigut aquesta aplicació de mà dura. Mà dura contra
les vagues, mà dura contra les manifestacions i, per tant, aquest intent d’enduriment del Codi penal.
A partir d’aquí, evidentment, nosaltres estem d’acord amb aquesta moció i li donarem un vot favorable.
I a la vegada, també aprofito per llençar-li al Partit Socialista un missatge, i és que ja que volen investir
el seu líder com a president del país, aprofitin també per derogar la reforma laboral en lloc de modificarla mínimament amb Ciudadanos, que és el que sembla que en aquests moments hi ha damunt de la
taula. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Puigdomènech
Tot seguit pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Gràcies, bona tarda.
Bé, la vaga és un instrument que històricament ha estat fonamental per tal de que els treballadors
hagin millorat les seves condicions laborals. Actualment està reconeguda a la majoria de països
occidentals i, malgrat algunes restriccions, també està reconeguda per l’Organització Internacional del
Treball, que és una agència de l’ONU.
La vaga és una acció col·lectiva que es pot emprendre per part de la part més dèbil de la negociació,
que són els treballadors, en casos en què aquesta negociació no avança per altres vies. I sempre, com
una acció col·lectiva que és, es pot donar el cas que una part dels treballadors no hi estigui d’acord.
Segur que la primera vaga documentada, que va tenir lloc al segle XII abans de Crist, a les valls dels reis
d’Egipte en època de..... home, de Ramses III. Estic tirant una mica enrere, diguem-ne, però només és
com exemple, és com exemple...., una mica, una mica enrera. Aquesta és la primera vaga que està
documentada, diguem-ne. Els treballadors no cobraven i segur que una part dels que van anar a
protestar davant de les autoritats, dels sacerdots de l’època, ho van fer, i una altra part es va quedar
treballant i, segurament, es van tirar retrets entre sí, no? Per tant, el conflicte és una naturalesa pròpia
de la vaga perquè la vaga és conflictiva de per si.
Per què poso aquest exemple, no? Doncs, per això, perquè sempre hi ha hagut en les vagues un
conflicte i el que cal és que, tenint en compte aquesta naturalesa, les normatives vigents regulin un cert
equilibri per a que es respecti el dret de tots: dels que volen fer vaga i dels que no en volen fer i de la
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resta de persones que puguin veure’s afectades.
I això, en aquest país existia fins fa pocs mesos i, de fet, hauria de dir un parell d’any perquè si hem
d’anar a buscar, també, la Llei de seguretat ciutadana, i també afecta aquesta normativa, doncs,
aquest equilibri existia fins l’aprovació de la Llei de seguretat ciutadana, primer, i de la modificació del
Codi penal que va tenir lloc l’any passat per part del Govern espanyol del PP.
Amb la modificació del Codi penal es va tocar aquest article que comentava el proposant de la moció, i
es va incloure una amenaça de penes de presó de fins a 3 anys per a aquells que, i ho dic literalment:
coaccionin altres persones a iniciar o continuar una vaga”. Aquest canvi pot semblar inofensiu, però
representa una amenaça contra qualsevol treballador que promou una vaga, ja que és molt fàcil ser
acusat de coaccionar. El concepte coaccionar pots tenir diferents nivells, i com bé comentava la part
proposant de la moció, hi ha hagut molts casos en què aquesta aplicació d’aquest article s’ha excedit
per part de les autoritats que, en determinats moments, han coaccionat el dret de vaga dels
treballadors.
Per això, en pocs mesos de vigència d’aquesta Llei s’ha demostrat que la seva aplicació no ha estat
correcta.
Per aquest motiu, en suport del treballadors afectats, en defensa del dret de vaga i reivindicant la
derogació de la recent modificació del Codi penal que comentàvem, el dret d’Esquerra en aquesta
moció serà favorable. Gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies, senyor Puigdomènech. Ens ha generat
una mica d’inquietud quan se n’ha anat al segle XII abans de Crist. Dic: si hem de repassar tota la
història de la vaga, això se’ns allarga. Però veig que ha sigut molt concís, cosa que li agraïm.
Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, no aniré tan
enllà com ha anat el senyor Puigdomènech i explicaré molt breument el nostre posicionament, tot i
compartir tot el que ens ha explicat prèviament.
Com s’ha dit, el dret de vaga està garantit, està recollit com a dret fonamental a la Constitució i per això
ens mostrem, evidentment, contraris a que es pugui vulnerar o limitar.
I en aquest sentit, així ens hem manifestat a les Corts quan s’ha tractat aquest tema, contraris, per tant,
a la seva possible limitació per part del Govern de l’Estat, actualment un Govern en funcions. I en
aquest sentit, també el nostre alcalde va participar a l’acte que es va organitzar per part dels sindicats
per tal de denunciar aquesta vulneració.
Per tant, el nostre vot serà, evidentment, favorable a aquesta moció.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors
regidors, el nostre grup agraeix el vot favorable dels regidors i regidores que així ho han fet i han donat
suport a la nostra proposta.
Senyor Dalmau, jo no diria oportunista, jo diria oportuna, perquè vostè mateix ha reconegut que s’estan
entrant al Parlament propostes del Partit Socialista en tant en quant sensibilitzades en aquest tema.
Per tant, entenem que el que hauria de fer el seu Govern en funcions és, donat el comprimís de
l’anterior ministre –el senyor Gallardón– que es va comprometre a derogar l’article 315.3, és respectar
el dret de vaga i fer-ho.
Senyor Jordan, agraeixo també el seu vot favorable i, evidentment, evidentment, dialoguem, tot està
obert. A mi m’agradaria saber a quin lloc estan situats vostès, si a Podemos, a Izquierda Unida, perquè
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potser en aquest transcurs no sabem massa on estan situats vostès o en quin costat estan. Però avui
en dia, si tenim un Govern del Partit Popular encara en funcions a l’Estat espanyol és perquè el diàleg
no ha estat el suficient i perquè vostès no s’han assegut a parlar. Asseguem-nos a parlar, que el Partit
Socialista i les forces que vostès se sent representat pactin, tot en benefici dels drets dels treballadors i
treballadores d’aquest país que és, en definitiva, el que els partits d’esquerra pensem que hem de
lluitar.
Per tant, entenc que el nostre partit està satisfet d’haver pogut tirar endavant aquesta moció per això
mateix, no?, per tal de defensar els drets dels treballadors i treballadores del nostre entorn.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el senyor Alcalde: Jo els hi cedeixo la paraula i si volen arreglar l’alta
política, la podem arreglar després sortint al bar. Jo entenc que són moments de molta inquietud, que el
senyor Sánchez té molta feina, que el senyor Iglesias també en té molta, tots tenim molta feina, però si
aquí parlem del 315.3, doncs, parlem del que parlem.
I, en tot cas, el senyor Jordan m’ha demanat la paraula. Sap perfectament, el senyor Jordan, que com
que això és una moció que proposa el PSC, doncs, acabarà concloent el debat el PSC, que continuarà
cantant les excel·lències del senyor Sánchez.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde. No, només és simplement per contestar-li
amb dos afirmacions i ja no diré res més.
La primera és: on estem? Doncs, miri Iniciativa està en una candidatura que es va dir En Comú Podem,
on està En Comú, Esquerra Unida –Izquierda Unida que ha dit vostè–, Iniciativa Procés Constituent i
Podem i que, per cert, va guanyar les eleccions a Catalunya i a la ciutat de Tortosa, és per si no ho
sabia, li explico.
I la segona, en relació al que vostè diu, cap problema de dialogar però no per canviar cares, sinó per
canviar polítiques. I canviar polítiques significa derogar la reforma laboral que, pel que sembla, és el
que vostès amb Ciudadanos no volen fer.
Per tant, jo crec que li contesto les dos preguntes i a partir d’aquí, com diu l’alcalde, tampoc ja entraré
més al debat. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Molt bé, ens salva que no està Ciudadanos.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies. Excel·lències del senyor Sánchez no n’he dit
cap, senyor alcalde, vull dir, només he dit que, bé, que lo lògic és pactar i parlar.
I evidentment, evidentment, vostè mateix ha dit on estan situats en aquesta coalició i li reitero el
mateix, vull dir, que aquí els partits d’esquerres estem per tal de treballar pels treballadors i
treballadores d’aquest país per tal de millorar la vida dels nostres conciutadans i, per tant, en això
estem. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E
(4) i PSC-CP (3); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.
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18. MOCIÓ DE MOVEM TORTOSA PER ENGEGAR UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER
MILLORAR EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa:
“ El Govern municipal, amb el suport d’ERC, va presentar recentment el Pla d’actuació municipal 20152019, un document on s'anuncien les diferents actuacions i prioritats que aquest Ajuntament vol tirar
endavant en aquest mandat.
L'elaboració d'aquest document, però, s'ha realitzat sense una política de participació ciutadana
autèntica i transparent tal i com reclama la majoria de la ciutadania en aquests moments.
Així, els grups de l’oposició, excepte ERC, vam conèixer el document del PAM a través de la premsa ja
que en cap comissió ni en cap reunió se'ns va informar al respecte ni se'ns va demanar cap tipus
d'aportació o col·laboració.
D'altra banda, tal i com ha expressat la Federació de Veïns de Tortosa, entitat que representa el
moviment veïnal de la ciutat, aquest col·lectiu tampoc ha pogut fer aportacions en aquest document i
reclamen la participació en l’elaboració del mateix.
Finalment, la ciutadania en general, a diferència del que succeeix en altres ciutats, tampoc ha pogut
participar en l’elaboració del PAM podent prioritzar, modificar o presentar noves actuacions en relació al
document elaborat per CiU i ERC.
Atès que l’Ajuntament hauria d'aplicar una política de participació real i transparent, i que el document
del PAM és un dels més importants del mandat.
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents acords:
1 - Iniciar un procés de participació regulat perquè els grups de l’oposició, el moviment veïnal i
associatiu de Tortosa així com la ciutadania en general, pugui participar amb unes premisses i normes
clares per ampliar, modificar i prioritzar les actuacions del PAM. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem aquesta moció en la línia d’apostar
per la participació ciutadana, per la transparència i perquè pensem que en aquests moments,
precisament, moltíssima gent el que demana és poder participar activament en totes aquelles decisions
que es prenen des de les institucions i, evidentment també, sobretot des dels ajuntaments com a
institucions més properes.
En aquest sentit, ara fa poc, fa unes setmanes –no recordo exactament– l’equip de Govern de
Convergència i Unió va presentar en roda de premsa, acompanyat dels membres d’Esquerra
Republicana, el PAM, que és el Pla d’actuació municipal per a tot aquest mandat. Per a que la gent ho
entengui, aquest document és un document on l’equip de Govern, i pel que sembla Esquerra
Republicana, proposen tota una sèrie d’actuacions, tot allò que pensen, no?, que es farà durant tot
aquest mandat. Un document que pensem que és positiu que existeixi i, per tant, ens sembla molt bé
que es tiri endavant.
Ara bé, la pregunta que ens fem i la crítica que vam fer en el seu moment és que aquest PAM, aquest
Pla d’actuació on es diu tot allò que aquest Ajuntament vol fer durant aquests 4 anys, s’ha elaborat
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únicament i exclusivament, pel que sembla, pels grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana.
Per què? Perquè els grups de l’oposició no ens vam assabentar en absolut d’aquest PAM, de fet ens
vam assabentar per la premsa. Però com també s’ha vist, més enllà dels grups de l’oposició que
representem a milers de tortosins i tortosines i que pensem que alguna cosa hauríem de dir en això de
la nova política i de la participació ciutadana, tampoc s’ha tingut en compte a les associacions de veïns,
com la mateixa Federació de Veïns ha denunciat darrerament en una roda de premsa, on precisament
ha reclamat que li hagués agradat poder participar en l’elaboració d’aquest PAM.
A banda de que els grups municipals a l’oposició no hem pogut participar, que les associacions de veïns
–pel que els mateixos veïns diuen en roda de premsa– no han pogut participar, el que també és evident
és que qui no ha pogut participar és la ciutadania en general, la majoria dels tortosins i tortosines.
I això contrasta amb el que s’està fent per moltes ciutats grans i menudes i per pobles, que
precisament el que estan fent és obrir la política a la ciutadania, apostar per una democràcia més
participativa i fent el contrari que el que sembla s’està fent aquí. I el que fan és donar un document,
posar-lo al coneixement de la gent per a que la gent pugui fer aportacions a través d’Internet, a través
de grups de discussió i, evidentment, també donar la veu a l’oposició que representen, representem a
milers de tortosins que tenen tant dret de ser representats com els que estan governant.
A partir d’aquí nosaltres vam fer la seva crítica, una crítica que la venim portant fa temps. Esquerra
Republicana també la feia en el mandat passat, quan realment exercia d’oposició. Ara que sembla ser
que no exerceix d’oposició, sinó que està ja més dins el Govern que fora a l’oposició, crec que li sembla
bé aquesta manera de governar, i sinó espero que avui votin a favor de la moció.
I davant d’això i de la crítica dels veïns i veïnes, el que hem volgut és portar a terme aquesta moció,
simplement amb la demanda –jo crec que senzilla– de que el Govern rectifiqui i que obri aquest PAM a
la ciutadania. És a dir, nosaltres valorem aquest PAM com a positiu, però el veiem com un primer pas.
Llavors, el que ens agradaria és que hi hagués un procés reglat de participació, com es fan normalment
aquests processos, explicant com es poden fer les aportacions per part de la ciutadania, per part de les
associacions en les diferents reunions i que, finalment, aquest document pugui ser enriquit per
l’aportació de tothom.
I, per tant, el que fem és, simplement, presentar una moció en aquesta línia, amb un únic punt on
reclamem aquest procés de participació per elaborar aquest PAM, que és un dels documents més
importants per a la ciutat en els propers 4 anys.
Intervenció del Sr. Alcalde:
Tot seguit pren la paraula el senyor Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Saben que habitualment no
intervinc en el tema de mocions. No ho faré, ho farà la portaveu de Convergència i Unió, en aquest cas
del Govern. Però alguna matisació, en tant en quant ha ficat a les associacions de veïns i la Federació
d’Associacions de Veïns pel mig.
No, jo no entraré si vostès feien PAM o no feien PAM, però l’Associació de Veïns, la Federació
d’Associació de Veïns em va demanar una reunió molt abans a una roda de premsa que vam fer tres o
quatres setmanes a posteriori pel tema del PAM. Els hi vaig explicar que havíem procedit a l’elaboració
del PAM com s’havia procedit al llarg dels últims 2 mandats. Anteriorment no, perquè com vostè sap,
quan governava el seu partit no hi havia Pla d’actuació municipal a Tortosa, però quan vaig ser jo
alcalde –en aquell moment conjuntament amb Esquerra Republicana– el PAM s’elaborava en funció
dels programes de Govern d’aquells grups que acabaven configurant el Govern. Ho vam fer així al
primer mandat, ho vam fer així al segon mandat. En cap moment la Federació d’Associacions de Veïns
ni les associacions de veïns ens van demanar participar en el PAM directament.
Jo mateix els hi vaig fer notar que moltes de les coses que ens havien fet arribar les associacions de
veïns al llarg del mandat anterior, al llarg de les reunions prèvies que nosaltres i altres formacions
polítiques –com suposo vostès i altres– havíem fet amb ells, moltes d’aquestes demandes s’havien
incorporat al programa electoral i s’havien incorporat al PAM.
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És més, jo vaig tenir –com suposo van tenir vostès– una reunió amb la Federació d’Associacions de
Veïns molts pocs dies o moltes poques setmanes abans de les eleccions municipals, em van plantejar
una sèrie de demandes i entre aquestes demandes no havia aparegut mai la participació de la
Federació, mai, amb l’elaboració del PAM. Així m’ho van reconèixer, així m’ho van reconèixer a la reunió
que vaig tenir –sinó ho poden desmentir, això és tan fàcil com això–. I jo el que els hi vaig dir és que
estaria bé que de cara a propers mandats –en aquest mandat de PAM ja no se’n farà cap més–, si hi
havia un neguit, una inquietud de la Federació –que no de les associacions de veïns– de la Federació
de voler participar en la redacció del PAM, que això ho haurien de transmetre a cadascun dels grups
polítics. I jo els hi vaig aconsellar, dic: es bo que primer demanéssiu als grups polítics si volen fer PAM
perquè, de fet, un compromís exprés de fer PAM, Pla d’actuació municipal, és a dir, un compromís
davant de la ciutadania a inici de mandat, qui l’ha expressat a Tortosa és Convergència i Unió i Esquerra
Republicana, els demés no ho han expressat.
Per tant, jo els hi vaig recomanar: estaria bé que abans de fer això, primer, demanéssiu si volen fer PAM
o no volen fer PAM i després, als que volem fer PAM, ens demanéssiu que també hi voleu participar. Així
vam quedar.
Després va haver-hi una roda de premsa que ho van voler expressar i verbalitzar, jo aquí ja no entro en
polèmiques. Després a mi se’m van donar les explicacions que se’m van donar, i ho dono per bo. Però,
en tot cas, no mescli una situació que si vostè es fica en boca de la Federació d’Associacions de Veïns
el seu plantejament, jo em veig en l’obligació de matisar-ho perquè l’interlocució de la Federació
d’Associacions de Veïns amb l’Ajuntament de Tortosa en aquests moments passa per l’alcalde.
Dit això, jo ara, iniciarem la ronda de portaveus.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo me’n vaig a un
altre concepte que està molt lligat amb el Pla d’actuació municipal, a dos conceptes, no? Un és més
ampli, que és el Pla Estratègic que per a una ciutat com Tortosa i per a un període que podria ser 20152019 hauria de contenir la visió i els objectius del que Tortosa deu aspirar a aconseguir en els propers
4 anys. Hauria. És evident que no ho és, no existeix aquest Pla, encara que hi ha la voluntat d’elaborarlo.
I Pla Estratègic que tindria que servir de base per a la formulació del Pla d’actuació municipal i, si
existissin, dels plans d’actuació a cada barri.
El Pla Estratègic estableix una direcció, estableix una destinació final i proposa un seguit d’actuacions
que, convivint en un entorn canviant, exigeixen plantejaments molt oberts, una direcció clara, coherent i
unes fites concretes que serveixen per alinear a tota l’organització municipal i destinar els recursos, que
són escassos per definició, a les prioritats que es determinin.
Però implica, també, tenir la capacitat de corregir i, sobretot, d’innovar per tal de poder ser competitius,
també dintre del concepte d’Administració pública municipal.
La proposta de Pla Estratègic, de Pla d’actuació municipal i de plans de barri ha de ser el resultat del
treball del conjunt de l’organització. És un model de pacte entre la política i la gestió pública en què
l’organització política defineix els objectius polítics i a partir d’aquí encarrega a l’organització executiva
municipal que desplegui aquests objectius i els vagi concretant cada cop més, fins arribar a les
actuacions que en l’exercici anual d’elaboració dels pressupostos municipals s’hauran de concretar i
dotar de recursos econòmics.
En aquest treball de construcció de la ciutat s’ha de recollir l’opinió de la ciutadania, s’ha de recollir
l’opinió dels agents econòmics i socials i s’ha de recollir l’opinió dels grups polítics de l’Ajuntament per
tal de que la proposta sigui el més compartida possible.
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La voluntat de diàleg, per una banda, d’interlocució per l’altra, i la col·laboració amb els ciutadans i
ciutadanes, amb el teixit associatiu i amb els agents econòmics i socials és un valor fonamental que
dóna respostes a les normes que regulen la participació ciutadana i que formulen que s’han d’impulsar
de manera preceptiva processos de participació en projectes d’especial transcendència i, sobretot, en
aquells plans d’actuació municipal –un dels tres que he citat, qualsevol dels tres, en aquest cas un que
ja existeix– i en aquest sentit, s’ha d’arribar a un acord amb la ciutadania, iniciant un procés de
participació regulat d’alguna forma.
Per això nosaltres votarem a favor de la moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, el nostre grup municipal ja va fer una anàlisi del Pla d’acció municipal 2015 - 2019 del Govern
municipal, ja vam manifestar que es tractava d’un PAM totalment mancat de participació ciutadana
sense, no ja consultar-ho ni informar a la resta de formacions polítiques –excepte als socis de Govern
de Convergència, els Republicans de Tortosa–, al nostre entendre fet a corre cuita i sense cap mena de
justificació econòmica del mateix.
Entenem que un PAM és un document que hauria d’establir els objectius i actuacions prioritàries que
han de regir la política municipal durant un mandat. És a dir, el resum del conjunt de projectes que
l'equip de Govern municipal es compromet a desenvolupar durant els 4 anys de mandat municipal.
Val a dir que aquestes premisses, al nostre entendre, no es compleixen en el PAM 2015 - 2019 de
l’Ajuntament de Tortosa, ja que els objectius no existeixen o, com a mínim, no estan accessibles.
I això el converteix en un Pla poc transparent format per un document que recull un conjunt d’activitats
que fan, feien o haurien de fer els diferents departaments municipals, barrejats amb accions i
promeses electorals, accions corresponents a altres administracions, accions que són impossibles de
comprovar i actuacions sobrevingudes i que, per tant, no han estat planificades inicialment.
A més, en el document no apareix quins són els objectius del Pla, amb quina finalitat han estat
orientades les accions, que es presenten simplement com una enumeració de desitjos, sense cap
avaluació prèvia de cost - benefici econòmic per determinar l'oportunitat i rendibilitat de cadascuna.
Cada acció té el mateix pes i no diferencia entre el compliment d’accions complexes d’altres més
senzilles.
No existeix cap instrument d’avaluació. Al PAM, hi ha accions directament comprovables com la
construcció de les piscines o de la zona d’oci al Pont, però d’altres completament subjectives en què no
hi ha cap indicador que permeti comprovar el compliment de cada acció, que fa impossible avaluar-lo
correctament.
Hem fet un anàlisi en el qual hem pogut agrupar les accions en uns quants grups que demostren el que
exposa. Accions de difícil comprovació al no existir cap indicador per poder avaluar-les; accions que han
de fer altres administracions o particulars; accions normals que ha de realitzar l’Administració; accions
repetides dintre del mateix PAM; o accions repetides del PAM anterior al 2015-2019 que, per cert,
segons l’equip de Govern, el PAM 2011-2015 va tenir un compliment del 90%, però el nostre anàlisi, el
que nosaltres vam fer era del 37%
Però és que en l’any anterior s’havia dit que el PAM tenia un compliment del 84%, cosa que vol dir que
en un any només es va acabar fent un 6%, fet que ens diu que no sabem com es va poder avaluar.
En definitiva, es tracta, com he dit, d’un PAM que és més del mateix i que recull allò que l’Ajuntament
ha de fer durant el seu funcionament habitual, que no s’ha valorat econòmicament i en la majoria
d’accions, al contrari del que afirma el Govern, no poden ser avaluades.
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Un PAM fet sense la participació ciutadana i sense la informació a la resta de formacions polítiques que,
de fet, com ja ha dit el senyor Jordan, ens en vam assabentar per la premsa.
Per aquest motiu, ja vam reiterar la importància de poder debatre el PAM i per això entenem que
donarem suport per tal de fer més transparent aquesta eina d’acció del Govern municipal i, per tant,
donarem suport a la moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: La política, que és una paraula que ve del grec –no tan lluny
com dèiem abans– és un procés de presa de decisions en grups humans per resoldre problemes
col·lectius i de convivència mútua.
De filosofies polítiques n’hi ha moltes: des de la teocràcia o govern de religions a l’anarquisme, també
està el feixisme o el que és la democràcia.
En aquest, en el sentit de la democràcia, consisteix en una forma d’organització de la vida pública per
mig de mecanismes de participació directa o indirecta que atorguen legitimitat als representants
escollits per la ciutadania.
Dic això perquè el Pla d’actuació municipal o PAM d’aquesta legislatura està elaborat d’acord amb els
programes electorals en què ens vam presentar a les eleccions municipals les dos candidatures que
vam obtenir més vots i més regidors.
No només això, sinó que les 424 actuacions que inclou es basen en els respectius programes electorals
elaborats d’acord amb les demandes de la ciutadania. Parlaré del cas d’Esquerra: Abans de les
eleccions vam tirar endavant un procés per fer el programa electoral. És un procés participatiu que va
comptar amb la participació directa de moltes persones i també amb aportacions d’altres tortosins i
tortosines i, gràcies a tota aquesta col·laboració, vam presentar un programa que després hem
traslladat a un Acord d’estabilitat amb l’equip de Govern i, finalment, en aquest PAM, consensuat amb
el grup de Convergència i Unió.
Inclou totes les nostres prioritats, que no ens cansarem de repetir: des del nou pont de l’Estat fins la
piscina; des del programa de tiquet fresc fins els menjadors escolars i tantes mesures més que no
enumero. Per això creiem que el Pla d’actuació municipal 2015-2019 té tota la legitimitat i representa
una eina fonamental tant per al Govern municipal com per a la resta de grups i per a la ciutadania en
general.
Més enllà de modificar-lo puntualment, si és necessari, l’important és que aquest PAM es compleixi.
Ens alegra que el grup proposant el consideri positiu i animem, per tant, a fer el seguiment el seu
compliment, com farem des d’Esquerra. I per això el nostre vot és desfavorable a la moció que
presenten.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com ja els hi
hem exposat en diferents ocasions, perquè no és la primera vegada que en parlem, el PAM és un
document que respon a uns programes electorals que donen lloc a un programa de govern.
I el PAM com a tal existeix a l’Ajuntament de Tortosa –ho ha dit l’alcalde– des de que hi ha aquest
Govern municipal presidit pel l’alcalde Ferran Bel. Mai abans havia existit un PAM a l’Ajuntament. Mai
abans –tampoc quan governava Iniciativa– hi havia hagut un PAM i mai abans la gent havia conegut
com ara què es farà i en quines anualitats es farà.
I aprofito per dir un tema que no és el que toca dintre d’això, però per suggerir-li que recordi al seus que
Iniciativa –els seus al Parlament– que Iniciativa va governar a la ciutat de Tortosa, on va tenir l’Alcaldia,
va governar anys abans i va governar al 2003 al 2007, perquè sembla ser que allà han volgut oblidar-
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ho, encara no sabem massa perquè però, en tot cas, en seu parlamentària van mentir respecte a
Iniciativa.
Tot i això, el PAM és un programa que va del 2015 al 2019, que ha estat elaborat conjuntament amb
Esquerra Republicana i Convergència fruit d’un pacte d’estabilitat, on hem donat lloc amb aquestes
propostes per tal de que la gent pugui conèixer què és el que volem, també després d’haver escoltat,
cada un dels dos partits, a la ciutadania, i hem cregut convenient ficar aquestes propostes.
I ens diu que obríssim la política a la ciutadania. És el que hem fet. Per exemple, hem aprovat també un
Reglament de participació ciutadana que ha permès que avui també hagi pogut la gent que ha volgut en
aquest plenari, així com participar en altres aspectes.
Per tant, correspon al Govern –com ja li ha dit l’alcalde– elaborar aquest programa i, per tant, la lògica
és que sigui el propi Govern municipal, en aquest cas el Govern de Convergència amb el suport
d’Esquerra Republicana, qui ha elaborat aquest PAM i qui el portarà a terme.
Per tant, és evident que el nostre vot serà contrari a la moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair
el vot favorable dels grups municipals que estan realment a l’oposició i que entenen que les coses
s’estan fent com es feien abans, és a dir, simplement per part del Govern, sense escoltar als grups de
l’oposició que representem a milers de tortosins, sense escoltar a les associacions de veïns i sense
escolta directament els tortosins.
La primera reflexió que voldria fer al grup de Convergència i Unió en relació al PAM, jo ja ho he dit, que
em sembla molt bé i l’he posat en positiu que existeixi un PAM des de fa 9 anys. Però és que aquest
PAM no havia existit mai abans, ni el l’època de Joan Sabaté, ni en l’època de Marià Curto, ni en l’època
de Vicent Beguer que eren de Convergència i Unió.
Llavors, les coses evolucionen. I avui demanem que s’evolucioni com estan fent a altres llocs –que ara
en parlaré– que després, evidentment, es vota en contra perquè hi ha interessos que tots coneixem.
Després, sobre el tema de retrets del passat, jo també aquí podria traure el tema del Pla estratègic. Un
Pla estratègic que vostès van votar en contra en una moció en el mandat passat i que ara volen fer-lo.
Per tant, bé, van variant pel que sembla, no?, del que diuen, del que fan, del que van votant.
Una altra qüestió que l’alcalde ha comentat sobre la Federació de Veïns. La Federació de Veïns ha dit el
que ha dit i ho ha dit a la premsa, i tothom a sap. A partir d’aquí, la gent opina. Vostè diu que li diuen
una cosa, a mi me’n diuen una altra i a la premsa surt reflectit el que diu l’Associació.
I després diu: “la interlocució de l’Ajuntament amb la Federació de Veïns –ha dit vostè– passa per
l’alcalde”. Per l’alcalde i pels regidors, perquè els regidors, els regidors que estem aquí presents també
parlem i tenim tot el dret a parlar amb la Federació de Veïns. I el que ens diuen a nosaltres va molt
distant del que li diuen a vostè.
En tercer lloc, més enllà de l’Associació de Veïns o de la Federació de l’Associació de Veïns, no és
només que hagin sortit i han fet evident que no s’està governant escoltant a la gent, és que el que els hi
estic dient –i per això parlava del canvi de visió de cara al futur i mirant el que estan fent la resta de
ciutats– és que cal obrir la política a una participació ciutadana real, i això significa escoltar als grups
de l’oposició i que puguin fer aportacions.
Però no només als grups de l’oposició, escoltar, evidentment, a les entitats, amb reglaments de
participació reglats com s’està fent a molts de llocs que ara parlaré. I sobretot, més enllà de les
associacions de veïns, escoltar a la ciutadania en general que pugui participar, que aquí no poden
participar en l’elaboració d’aquest PAM, perquè el PAM es va presentar, com han dit els dos grups que
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el van presentar –i veig que no entenen res– “perquè era el nostre PAM, perquè era el nostre programa,
perquè nostre, nostre, nostre”, passant olímpicament de la resta dels grups de l’oposició com si no
representéssim a tortosins.
Per cert, senyor Monclús, li recordo que a la ciutat de Tortosa vam traure més vots nosaltres. Sí, sí, a la
ciutat de Tortosa vam traure més vots que vostès, i als pobles.... Esperi, esperi, que ja tindrà temps de
contestar-me, que ja sé que això no li agrada, però la realitat és la que és. Per tant, els vots que vam
traure nosaltres són tan bons com els que van traure vostès. Tenim el mateix número de regidors a la
ciutat....Ah, no tenim el mateix número de regidors? Ah, és que ja és increïble que digui que no. I a la
ciutat de Tortosa els vam guanyar nosaltres, i vostès ens van guanyar als pobles de la ciutat. I al final la
diferència són 60 vots, vull dir que tampoc ens en anem de molt.
Però jo el que vull, el que vull posar de manifest és que el que cal és una nova política, on la gent se
senti partícip d’aquesta casa, que això no està passant ara i la prova més evident va ser l’audiència que
per primera vegada també va fer l’alcalde que no va anar ningú. Sí, sí, senyor alcalde, va fer una
audiència que no va anar ningú. Només vam anar regidors, van anar periodistes, i ciutadans en van
anar cinc?, n’hi poso cinc?, deu? Si vol, deu.
Vostè, si vol fer una valoració positiva de la participació ciutadana amb una audiència que va tan poca
gent, jo penso que és equivocat i, per tant, penso que cal modificar i obrir la política d’una manera
diferent.
Qui ho està fent això?, i els exemples concrets. Evidentment, podria parlar de Barcelona. De Barcelona,
sí, sí, de Barcelona, que jo ja sé que els hi fa molta, però que molta poca gràcia que governi la senyora
Ada Colau. Ja sé que no els hi fa gràcia, però la ciutat de Barcelona ha presentat un PAM, una ciutat de
més d’un milió d’habitants, que està penjat a la pàgina web de l’Ajuntament, on estan tots els grups de
l’oposició podent fer aportacions i els ciutadans directament participant, votant les prioritats,
modificant-les i, finalment, quan aquell document, aquell PAM surti d’aquest procés de participació,
serà un PAM que l’haurà fet tota la ciutadania.
Però li poso un altre exemple: Vilanova, governada per Convergència, exactament el mateix: un PAM
amb participació ciutadana, penjat a la pàgina web, escoltant a tots els grups de l’oposició, escoltant a
les entitats, escoltant als ciutadans i ciutadanes. Això ho està fent Vilanova, Convergència i Unió.
I anem a les Terres de l’Ebre. Qui està aplicant la política de participació ciutadana? Ajuntaments com
Deltebre –de Convergència i Unió– que des d’aquí felicito i no tinc cap problema, ajuntaments com
Ulldecona o ajuntaments com la Sénia. Per tant, tenim molts, molts d’exemples del que nosaltres estem
demanant aquí.
Per tant, nosaltres, quan presentem aquesta moció la presentem amb una idea de millorar la nostra
política, aprofundir en la democràcia, fer-la participativa. I els hi diem que rectificar és de savis. A l’igual
que han rectificat amb les piscines, perquè si ens haguessin escoltat fa anys no hagués passat tot el
que hagués passat, doncs, no haguéssim tingut el que haguéssim tingut.
O el tema del tiquet fresc, que ara els senyors d’Esquerra Republicana es posen la medalla, però qui va
presentar la moció sobre el tiquet fresc en aquest Ajuntament vaig ser jo mateix fa dos anys, i vostès
van votar en contra, van votar en contra. I, per tant, van haver de rectificar, que em sembla molt bé que
rectifiquin perquè al final es demostra que tot allò que nosaltres proposem, o gran part del que
nosaltres proposem és el que es va fent.
Per tant, i per acabar, nosaltres el que demanem és que aquest PAM s’obri a la ciutadania, s’obri a les
associacions, s’obri als grups de l’oposició com estan fent tantes ciutats de Catalunya.
Jo ja veig que avui no ho faran perquè ja ho han votat en contra, però també els hi dic que estic
convençut que finalment el temps ens acabarà donant la raó i ho acabaran fent, com tot el que estan
aprovant, essent, al final, partícips de les nostres idees que en el seu dia van rebutjar. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Abans d’entrar en les al·lusions personals, tota
la ciutadania sàpiga que si alguna cosa es fa bé a la ciutat de Tortosa és, essencialment, gràcies al
senyor Jordan, i si es fa tot malament és gràcies als demés, eh, per si no els hi havia quedat del tot clar.
Jo, escoltar lliçons de participació ciutadana d’algú, home, fins cert punt em fa gràcia. Diu: “vostè va fer
una audiència pública que va anar poca gent”. Els hi vaig explicar perfectament perquè vam fer
l’audiència pública quan la vam fer, que era el pitjor moment. Però no es preocupi, si a la propera
audiència pública omplirem l’auditori. Si el problema és aquest d’omplir o no omplir l’auditori, ja li
asseguro que tinc capacitat.
Però sap que passa? Que d’audiències públiques jo porto 9 anys fent-ne. Jo els divendres vaig a
l’Associació de Veïns de Ferreries, a una assemblea, com he anat a les assemblees de l’Associació de
Veïns del Rastre, com he anat a les assemblees de l’Associació de Veïns de Santa Clara, com vaig a
l’Associació de Veïns de la Raval o de qualsevol de qualsevol altre, i fem participació ciutadana. Porto 9
anys fent participació ciutadana encara que vostè...., clar, com li hem de donar lliçons a una persona
tan experimentada com vostè, no li podem donar lliçons. Això no és participació ciutadana.
Nosaltres vam aprovar un Reglament de participació ciutadana, el vam aprovar. Fa un moment hem
tingut un exemple de participació ciutadana. Això ho vam fer gràcies al nostre Reglament, no en teníem
cap de proposta. Si el que es tracta és de menystenir absolutament el que fan els altres, i quan fan algo
bé és gràcies a mi i al meu grup polític que ho han proposat, i després, bé, jo, si em fica com exemple
de bon govern municipal Barcelona, ja ho he escoltat tot, perfecte, és el seu referent, aquí no li
discutiré, però aquesta costum que té de menystenir el que fan els demés, de dir que si es fan bé les
coses és gràcies a un i que els altres tot ho fan malament i que les coses a Tortosa són un abans i
després del senyor Jordan, home, jo crec que..., bé, vostè mateix. Jo no vull qualificar-ho.
En tot cas, dir-li que les associacions de veïns saben qui els va a veure, perquè en aquesta roda de
premsa van dir altres coses. Jo, aquí al Ple, no m’anomenaré portaveu de les associacions de veïns. Les
associacions de veïns saben qui els va a veure no només quan hi ha campanya electoral, no només
quan hi ha campanya electoral, sinó cada any, cada 6 mesos.
Qui va instaurar la figura de regidor de barri? A l’última campanya electoral jo no vaig veure que alguns
partits polítics portessin al programa l’elaboració d’un Pla d’actuació municipal, no ho vaig veure. Ara,
després, el que no ho porten també s’apunten a dir: “No. Volem un Pla d’actuació municipal participat”.
Volem un Pla d’actuació municipal. I que la participació es limiti solament al Pla d’actuació municipal,
bé, això vostès mateixos.
Però en tot cas, el que sí que és bo és repassar el que hem fet uns i el que han fet els altres al Govern i
als diferents on hem estat.
No recordo jo que aquell projecte “non nato” de piscina d’Iniciativa per Catalunya tingués molta
participació ciutadana. Bé, sí que la va tenir, la va tenir al carrer, com a reacció.
Moltes gràcies. No sé si hi ha al·lusions. M’havia demanat la paraula el senyor Monclús.
Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Sí, per al·lusions voldria fer dos comentaris.
El primer que li suggeriria al senyor Jordan, que consulti els resultats electorals del municipi de Tortosa i
veurà que, encara que ell pensi –perquè està en una espècie de somni– de que va quedar segon, van
quedar tercers.
Dit això, també voldria dir que els interessos d’Esquerra Republicana de Catalunya ha estat donar
resposta a allò que ens va manifestar la ciutadania en un procés participatiu abans de les eleccions a
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través d’Internet, o sigui, de les noves tecnologies, a través de parades que feien en dissabte –ho vam
fer als diferents barris–, i en aportacions verbals que en vam fer o que ens van fer molts de ciutadans
del nostre municipi.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, lamento moltíssim el
to en que s’ha respost a aquesta moció perquè, bé, demostra, demostra moltes coses. I bàsicament
demostra que realment quan proposem coses que tenen sentit comú, surten com surten. I jo crec que
la ciutadania n’és molt conscient i ja en prenen nota.
Jo no entraré sobre retrets del passat perquè crec que no interessen i, per tant, insisteixo en què
nosaltres avui aquí el que proposem, el que proposàvem i el que continuarem proposant és que es facin
les coses com la gent demana.
I la gent en aquests moments està demanant, aquí i a molts de llocs –he posat diferents exemples–,
d’una altra manera. I d’una altra manera és amb participació ciutadana.
He posat l’exemple de Barcelona com a capital del país, que sí, per a mi és un model, molt millor que la
corrupció que afecta a Convergència i Unió en general, que deu de ser potser el seu model.
Però dit això, dit això, nosaltres entenem que la gent el que vol és una participació ciutadana real, vol
poder opinar i tot això que vostès han fet, que jo els hi reconec com a positiu, el de l’audiència –i a més
ho he dit eh, ho he dit, el que passa és que després vostè li gira la truita perquè vol– jo crec que es pot
millorar. I com es pot millorar? Fent això que està fent Barcelona, que està fent Vilanova i que estan
fent poblacions del nostre territori. Vostès no volen fer-ho? Tenen tot el dret a no fer-ho, però després jo
el que dic, des de la convicció del que veig, és que aquest Ajuntament ho acabarà fent. Perquè si ho fan
els altres serà per alguna cosa.
I també el que dic és que moltes de les coses que nosaltres hem dit, no totes però moltes de les coses
que nosaltres hem dit –com el tema de les piscines, com el tema del Pla estratègic o com el tema del
tiquet fresc que es va votar en contra en el seu dia– finalment s’està fent.
I per tant, jo crec que és important i positiu en democràcia que tothom es vagi enriquint i que es
reconegui el positiu. Perquè vostès saben perfectament que nosaltres sempre hem fet una oposició
crítica però, a la vegada, constructiva. I per tant, estaria bé reconèixer, per part del Govern, això.
Però tampoc tinc esperances a que ho facin i, per tant, continuarem defensant allò que pensem que és
millor per a Tortosa, que és la participació ciutadana real, i una de les peces fonamentals és la redacció
d’un PAM on tothom pugui dir la seva, que és el que en aquests moments no es fa. 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 (4), PSC-CP (3) i PP
(1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8)
i ERC-AM (4)

19. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER A NO PRORROGAR EL PERMÍS DE
FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa:
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“ Els pobles i ciutats de l’Ebre depenem de la qualitat i la seguretat de les aigües que flueixen per
aquesta llera que compartim. Des dels seus fonts fins a la desembocadura, les ciutats de Miranda de
Ebro, Logronyo, Tudela, Saragossa, Tortosa, al costat de tants altres pobles, desitgem sumar-nos a una
cadena que ens uneixi a través d'aquest gran riu.
El milió de persones que vivim a la vora de l’Ebre, les gairebé 100.000 hectàrees d'horta i les desenes
d'ecosistemes de ribera protegits que es nodreixen d'ell unim les nostres veus per exigir del Govern
d’Espanya el tancament definitiu de la central nuclear de Garoña.
La seguretat dels nostres veïns i les nostres terres no pot quedar sota l’espasa de Dàmocles d'una
central del mateix model que la de Fukushirna, que va arrencar el 1971 i que ha estat posada en
qüestió per diversos informes tècnics. El dret de la ciutadania a la salut i al medi ambient estan per
sobre de l’afany de lucre de les grans empreses elèctriques. Tampoc hi ha justificació econòmica ni
social quan hi ha alternatives energètiques sostenibles per desenvolupar i no hi ha cap necessitat
energètica peremptòria en l’actual fase del cicle econòmic. Jurídicament és insostenible que un govern
en funcions pretengui prendre una decisió política que excedeix les seves atribucions, més encara
havent quedat desautoritzat per les eleccions del 20 de desembre.
Exigim que qualsevol nou govern estatal derogui immediatament la disposició final primera del Reial
decret 102/2014, de 21 de febrer, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i
radioactives (RD 1836/1999, de 3 de desembre). Exigim a més que es mantingui vigent l’Ordre
IET/1302/2013, de 5 de juliol, per la qual declara el cessament definitiu de l’explotació de la central
nuclear de Santa Maria de Garoña. En previsió que la sola concessió durant un breu període de
l’explotació, encara anul·lada per un nou govern en l’Estat, pogués donar lloc a una abusiva i mentidera
pretensió d'indemnització per "lucre cessant" en primer lloc i, en segon lloc, per suposar les seves
pretensions de reobertura de la central una amenaça per a la seguretat dels nostres municipis exigim el
cessament immediat de l’actual Consell de Seguretat Nuclear i que exerceixi en funcions únicament la
seva tasca de vigilància de la seguretat de les instal·lacions actualment en funcionament.
Malgrat tot l’exposat, malgrat tots aquests arguments que desaconsellen el seu ús, el Ministeri
d’Indústria i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) aposten per la prorroga del funcionament de la
central nuclear de Garoña, al davant de la sol·licitud de la companyia propietària Nuclenor (Endesa 50%
Iberdrola 50%) fins al 2031. S'ha de recordar que la central nuclear de Garoña, inaugurada per Franco
el 1971, es tracta d'una central nuclear obsoleta, que el permís d'explotació va finalitzar el 5 de juliol de
2009.
Una central que situada a la capçalera del riu Ebre ha patit, segons nombroses denúncies de grups
ecologistes, problemes molt seriosos d'estructura i corrosió en el reactor que ha ocasionat diferents
incidents en els últims anys.
És el moment de fer una aposta clara i evident per avançar en el tancament i desmantellament de les
centrals nuclears.
Per tot l’exposat el grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de Tortosa proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
PRIMER - El Ple de l’Ajuntament de Tortosa insta el Ministeri d’Indústria i al Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) a no prorrogar el permís de funcionament de la central nuclear de Garoña que va
finalitzar el 5 de juliol de 2009, per a procedir al cessament definitiu de les activitats de Nuclenor a
Garoña.
SEGON - D'aquesta moció es realitzarà còpia al Ministeri d’Indústria i al Consell de Seguretat Nuclear
(CSN). ”
*-*-*
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Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, aquesta és una moció que fem arribar aquí a la
nostra ciutat i que està relaciona amb la central nuclear de Garoña.
És una moció que s’ha presentat simultàniament a diferents ciutats i poblacions que estan a l’entorn
del riu Ebre, com la mateixa Saragossa, com a les Corts d’Aragó, com a Tudela, com a Miranda d’Ebro o,
fins i tot, per la Junta General de Guipúscoa.
És una moció que ens ha fet arribar la gent de Podem de Tortosa i que diferents confluències
d’esquerres en totes aquestes ciutats han fet seva i han aprovat en les seves institucions.
Aquesta proposta està relaciona amb la central nuclear de Garoña, una, o la més antiga de l’Estat
espanyol que està situada al que és la capçalera del riu Ebre i, per tant, afecta al que és tot el nostre
Riu. Un Riu que, com diem aquí, està rodejat de totes aquestes poblacions que ens veiem afectades i
més d’un milió de persones.
Per a nosaltres –ho hem dit moltes vegades– que la seguretat dels veïns i de les nostres terres és
primordial, que l’energia nuclear té molts perills, ho vam veure fa poc amb el model de Fukushima, amb
el desastre que va passar darrerament, i que moltes vegades darrera d’aquestes centrals nuclears hi ha
els interessos, l’afany de lucre de les grans empreses elèctriques.
En aquest sentit, i durant aquestes últimes setmanes, sembla ser que el Govern en funcions del Partit
Popular ha intentat tornar a facilitar l’obertura d’aquesta central nuclear que ja estava tancada, però
que ara sembla ser que vol tornar-se-li a allargar el permís durant molts més anys.
I el que nosaltres volem portar aquí, en consonància al que s’ha aprovat a totes aquestes ciutats que
abans he dit i que estan també a la vora del riu Ebre, és una proposta per a que l’Ajuntament de Tortosa
demani al Ministeri d’Indústria i al Consell de Seguretat Nuclear a no prorrogar aquest permís de
funcionament i, evidentment, passar aquesta informació al Govern central.
A més a més, també hem de recordar que directament les nostres comarques estan afectades per dos
centrals nuclears: Ascó i Vandellós, i que també nosaltres fa temps que demanem un Pla, en aquest cas
de tancament, per a que es pugui substituir amb energia renovable poc a poc.
Per tant, fem arribar aquesta proposta i, insisteixo, que naix perquè s’ha anat portant i aprovant per
totes aquestes institucions al llarg del nostre riu Ebre. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, un punts.
Primer punt, és que el PP encara no ha decidit res ni decidirà, crec jo, perquè el que sí que ha fet és
vincular la reobertura de la central nuclear de Garoña als informes tècnics –que a més són preceptius i
vinculants– del Consell Superior Nuclear o, millor dit, del Consell de Seguretat Nuclear, no? Institució
que ja ha avisat de que aquests informes, bé, doncs tenen el seu temps d’elaboració i que segurament
s’emetran durant el segon semestre d’aquest any, eh. Això primer.
Què vol dir això? Doncs, vol dir, lligat en el segon, és que el Govern d’avui en dia del Partit Popular, com
tots sabem, està en funcions. No sabem exactament d’aquí a 6 mesos quin serà el Govern que tindrà
l’Estat espanyol, no? I en aquest sentit, bé, doncs hi ha que esperar a veure el que passa i a veure el
que és. No cal, no procedeix muntar una campanya en contra de Garoña si encara no sabem si es
mantindrà parada com està –perquè està parada en aquest moment– o si realment es ficarà en marxa
d’aquí a un temps.
Segon punt que jo voldria destacar. Hi ha aspectes molt importants, un aspecte és que de la central
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nuclear de Garoña depenen 1600 llocs de treball directes i indirectes a la zona on està la central
nuclear. Això per si sol per a mi no és una cosa important, ho és, però no és decisiva en el sentit de que
sobretot hi ha que respectar el dret de la ciutadania a la salut i al medi ambient, no? I en aquest sentit,
vostè molt bé ha recordat que en un radi de 60 quilòmetres on estem hi ha 2 central nuclears a Ascó, 1
central nuclear en funcionament a Vandellós –no els hi dic res nou, lògicament– i una que està parada
i, a més, està l’electroquímica de Flix allí dalt, no?, cosa que ens afecta directament.
Per damunt dels interessos de les empreses elèctriques té que estar sempre el dret de la ciutadania, el
dret de les persones a la seva salut i a la salut del medi ambient, que és la seva salut també, no? Ara
bé, també hem de recordar de que estem en una societat industrial mal o ben organitzada, però bé, que
hi ha que conciliar aquestes necessitats humanes de les persones, aquest dret de la persona a la seva
salut i el dret que té la natura a que la conservéssim perquè és la nostra vida també, hi ha que conciliarho amb les necessitats energètiques que té la societat actual. Necessitats energètiques clàssiques –que
seria les nuclear–, o alternatives. Jo, això nosaltres no ens fiquem però bé, que en tot cas hi hauria que
intentar conciliar els dos interessos, no?
Per tant, la nostra postura serà d’abstenció respecte a la moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, des del nostre partit ja hem demanat en reiterades ocasions un calendari de tancament de les
vuit centrals nuclears que operen actualment a Espanya.
A la moció vostè mateix va presentar, senyor Jordan, planteja que s’exigeixi a qualsevol govern estatal
que derogui la disposició final del Real decret 102/2014 que fa relació a l’allargament de la vida de les
centrals nuclears.
En aquest sentit, cal dir que estem d’acord ja que el programa dels socialistes per a les eleccions
generals inclou, dins el marc d'una nova Llei de transició energètica, establir un calendari de tancament
de les centrals nuclears després de 40 anys de vida, que culminaria en la data límit de 2028, per tant ja
s’està donant compliment al que proposa.
També recordem que en el sessió plenària de l’1 de setembre de 2014 ja vam votar a favor d’una moció
presentada per vostè pel tancament de les centrals nuclears i ara tornarem a donar-hi suport.
Defensem que el tancament de les centrals nuclears s’ha de fer en finalitzar la seva vida útil de 40
anys, o bé abans, si els exàmens tècnics detecten circumstàncies que facin aconsellable el seu
tancament anticipat. I així ho ha manifestat el Partit Socialista tant en el seu programa electoral com en
el passat discurs d’investidura del senyor Pedro Sánchez.
Pel que fa al cas de Garoña, tot i que actualment es troba desconnectada de la xarxa, és
indubtablement cert –com vostè molt bé ha dit– que el Partit Popular està intentant que el Consell de
Seguretat Nuclear emeti un informe positiu que autoritzi a Garoña a funcionar 17 anys més perquè a
l'empresa propietària, Nuclenor – al seu torn propietat d'Endesa i Iberdrola–, li surti a compte reobrir.
I senyor Dalmau, vostè deia que un Govern en funcions no pot fer segons què. Doncs, ara han aprovat
un Pla de conca, l’han aprovat en funcions. I l’han aprovat sense cap vergonya. I ara ens diu que això no
poden fer-ho? O, el que els interessa sí, el que no els interessa no? Per tant, si estan en funcions també
han fet coses que no tenien que fer i, per tant, potser ara, això sí que ho haurien de fer.
Entenem que l'energia nuclear és cara, insegura i contaminant. Al nostre país, tot i les polítiques de la
dreta espanyola, encara continuem comptant amb un sector d'energètiques renovables molt
desenvolupat que fan tècnicament possible tancar totes les centrals en pocs anys però, com he dit, el
Partit Popular és qui posa pals a les rodes al desenvolupament d’aquestes energies renovables.
En aquest sentit,el programa socialista inclou mesures com la reforma del Reial decret sobre
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l'autoconsum aprovat pel ministre, ara en funcions, José Manuel Soria. Els socialistes volem derogar
l'anomenat “impost al sol” i "aprovar al seu lloc un marc regulador estable de l'autoconsum elèctric i la
generació a petita escala.
Està clar que no podem seguir recolzant una energia que està sent actualment qüestionada a tot el món
i on són molts els països avançats, com Suïssa o Alemanya, que estan elaborant plans per tancar a mig
termini els reactors existents en el seu territori.
També tenim que tenir en compte que la situació econòmica del país i el que suposen les centrals
nuclears per a l’economia dels llocs on es troben implantades, el tancament de les centrals hauria
d’estar acompanyat de mesures com la garantia de recol·locació dels treballadors i treballadores
afectats pel tancament, així com empreses perifèriques i auxiliars que hi depenen, amb plans de
reindustrialització per al territori.
Recordem el que està passant en la indústria química de Flix amb el futur tancament de la planta
d’Ercros. Per tant, tanquem les nuclears i donem, intentem donar garanties als treballadors i
treballadores i a l’economia local del lloc on estan implantades.
Per tot allò exposat, com ja li he dit, el nostre vot serà a favor de la proposta. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Martínez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, senyor alcalde, senyor Jordan ja li
avancem que nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta.
La central nuclear de Garoña, com s’ha dit, és vora al nostre també estimat riu Ebre. Fa més de 3 anys
que és tancada, sense produir ni un quilovat hora i en un estat d’obsolescència important degut a
aquests 3 anys. Ja es poden imaginar com està la central nuclear.
Els seus propietaris, Endesa i Iberdrola, van demanar la posada en marxa d’aquesta central nuclear,
sol·licitant una pròrroga de 17 anys, fins al 2031, que és quan la central complirà 60 anys des de la
seva posada en marxa.
Aquest fet mai havia succeït a l’Estat espanyol, on la pràctica resolutòria del Consell de Seguretat
Nuclear estableix que els permisos es donin per un màxim de 10 anys.
El Govern del senyor Rajoy va, els hi fa vas, i de forma jurídicament incomprensible en un Govern en
funcions, vol crear precedents per aconseguir allargar la vida de les centrals nuclears fins als 60 anys,
tot plegat per afavorir a les empreses elèctriques indicades.
Per aconseguir-ho fa enrevessades maniobres polítiques i jurídiques, va realitzar modificacions de la
legislació relativa a les instal·lacions nuclears per ignorar el tancament definitiu de Garoña i ha posat al
Consell de Seguretat Nuclear persones afins als partit polític del PP per tenir la majoria absoluta als
plens d’aquest Consell.
També hem vist com els tècnics de seguretat nuclear i protecció radiològica han denunciat la pèrdua
d’independència del Consell de Seguretat Nuclear enfront les companyies elèctriques propietàries de la
central nuclear de Garoña.
També els mateixos tècnics han denunciat la falta de transparència externa i interna, on la direcció del
Consell de Seguretat Nuclear ha restringit a la majoria de persones l’accés als estudis elaborats per a la
reactivació de la central nuclear de Garoña.
Les dues companyies elèctriques volien aquesta rapidesa d’obtenir la normativa de pròrroga d’un
Govern en funcions i l’autorització del Consell de Seguretat Nuclear per aconseguir dues coses: la
primera per tenir uns drets adquirits que després podrà reclamar a un hipotètic futur Govern que
volgués tancar la central nuclear de Garoña, és a dir, el mateix cas que ha passat amb el Castor. I la
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segona és per crear un precedent normatiu on qualsevol central nuclear que se li acabi el seu permís
d’explotació pugui, a partir d’ara, allargar-ho fins els 60 anys.
Per últim, la falta de producció de la central nuclear de Garoña no ha suposat cap manca de
subministrament al sistema elèctric espanyol. Fa tres anys que està tancada, no ha suposat cap manca.
Però el PP, Endesa i Iberdrola van i es poden a jugar amb una font d’energia obsoleta i perillosa, on la
seva existència posa en risc cada dia a milers de persones, ja podem recordar a Fukushima i a
Txernòbil.
I per una altra banda, estan posant pals a les rodes a les energies renovables, mentre la majoria dels
països europeus estan fent tot el contrari. I tot, absolutament tot per afavorir uns interessos econòmics,
polítics i de portes giratòries que res tenen a veure amb el subministrament d’energia, absolutament
res. I tampoc tenen res a veure amb els interessos generals dels ciutadans.
Per tot plegat, i tal i com hem avançat, el nostre vot és favorable. Gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, compartim la moció,
entenem que aquesta central no s’ha de tornar a posar en funcionament. L’alcalde ho va demanar
recentment al Congrés i també al Consejo Nacional de Seguridad Nuclear i, per tant, el nostre vot serà
favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, agrair a tots els
regidors el vot favorable a aquesta proposta, que hagin entès, no?, la necessitat de pronunciar-nos, a
l’igual que ho han fet la resta de ciutats afectades i banyades pel riu Ebre, com he explicat abans. Des
de Saragossa, les Corts d’Aragó, Tudela, Miranda de Ebro o fins i tot també el País Basc, on el PP ha
votat a favor d’aquesta mateixa moció.
Al senyor Dalmau dir-li que sí que procedeix que avui portéssim aquesta moció, perquè ja li he dit jo i li
han dit els diferents portaveus que el Govern en funcions del seu partit ha fet el que ha fet, també ha
aprovat el Pla de conca i, per tant, pensem que sí, que s’havia de dur a terme aquesta moció per
pronunciar-nos com a Ajuntament a la nostra ciutat. Tot i això, li agraeixo també l’abstenció en relació a
la nostra moció.
I, per tant, avui sentim contents de que la ciutat de Tortosa es pronunciï en contra d’aquesta, diria
barbàrie de poder allargar fins a 60 anys la vida d’aquesta central nuclear, que només es fa, com hem
dit, pels interessos econòmics i polítics que hi ha al darrera d’aquestes dos grans empreses d’Endesa i
Iberdrola.
I també en relació del tema de futur i de llocs de treball, perquè no vull que es quedi la imatge en
negatiu, no?, de que acabar amb les nuclears és anar en contra del progrés, jo crec que és precisament
tot el contrari i com a exemple paradigmàtic tenim Alemanya. Alemanya que, precisament, el que ha fet
és aprovar un Pla de tancament de les nuclears, el motor d’Europa, Alemanya, no qualsevol país sinó
Alemanya, en els propers anys, I, a la vegada, ha posat al damunt de la taula tota la investigació per ser
el país pioner en les energies renovables i, per tant, estan creant llocs de treball i estan pensant en el
futur, en tota una indústria, precisament, a partir de la investigació i de les energies renovables, la qual
cosa fa compatible que tinguéssim llocs de treball, que tinguéssim seguretat i que tinguéssim cura del
medi ambient, que és l’important perquè vivim al planeta i si no el cuidem nosaltres, no hi haurà ningú
que el cuidi.
Per tant, agraeixo el vot de tots els regidors.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: No, jo simplement respondre el que deia el senyor Roig i el
senyor Jordan en el sentit de que jo el que he dit és que el Govern en funcions ha vinculat la seva
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decisió futura, eh –i lo de futura entre cometes– a la recepció dels informes tècnics del Consell de
Seguretat Nuclear, que ja li ha dit que aquesta feina li portarà possiblement a emetre’ls dins del segon
semestre d’aquest anys, amb lo qual se suposa que ja no serà Govern en funcions o hi haurà un altre
Govern. M’explico o no? O sigui, que de fet estan dient això, no?
També jo he sentit aquí coses, doncs, que tenen tota la raó del món. Jo per això m’he abstingut en
aquesta moció. L’únic que també hi ha que analitzar que aquests informes tècnics que s’han demanat
al Consell de Seguretat Nuclear, entre altres coses, els demanen que els hi diguin quines reformes de
fons s’ha de fer en la central nuclear de Garoña per reactivar-la, per ficar-la a una actualització segura
en tots els sentits, no?
No obstant, per a mi també considero en gran part, per això m’he abstingut, de que la situació no està
molt clara.
El del Pla de conca, el Govern en funcions ho tenia que aprovar per raons comunitàries. És diferent la
situació respecte a la central nuclear de Garoña, per això el Govern diu: “Consell, digues-me quina
intervenció hi ha que fer, quins informes tenim que fer i com ho hem de tirar”. I a partir d’aquí
decidirem.
Però bé, tal i com està la situació d’interinatge a nivell estatal, segurament el proper Govern o serà del
PP o no seerà del PP i llavors ja veurem el què decidiran fer, el PP fonamentalment en base als informes
del Consell de Seguretat Nuclear.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, al senyor Dalmau
dir-li que igualment –entenc eh, el que vostè comenta– però que nosaltres entenem que el fet de
demanar aquests informes tècnics per a que hi hagi la possibilitat de que es pugui reobrir la central ja
no ens sembla correcte per tot el que ha argumentat, perquè és una central obsoleta, perquè és
incomprensible que vulguem allargar la vida de les nuclears a 60 anys i perquè la nostra filosofia va,
precisament, en contra totalment, no?, dels interessos que s’amaguen darrera d’aquestes centrals i
també en la filosofia de respectar el medi ambient i de buscar el futur –com fan altres països– en crear
nova tecnologia, nova tecnologia a partir de tota la sostenibilitat i de totes aquestes energies renovable,
com fa Alemanya, insisteixo, que és el motor d’Europa.
Per tant, igualment entendrà que no estem d’acord ni amb aquesta possibilitat de demanar aquests
informes.
Acabo, una altra vegada, agraint a la resta de regidors el vot favorable. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E
(4) i PSC-CP (3); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.

20. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA RECUPERACIÓ
DE LA LÀPIDA JUEVA DE LA MURALLA DEL RASTRE
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya:
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“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tortosa és una ciutat mil·lenària on han viscut diverses cultures al llarg de la seva història. Fruït d'aquest
llegat, tenim un ric patrimoni que l’Ajuntament de Tortosa i la Generalitat de Catalunya tenen el deure
de custodiar i explicar. A més a mes, d'ell se'n pot fer una oportunitat econòmica per als ciutadans i
ciutadanes mitjançant l’explotació turística.
De tots és conegut que un dels pobles que van residir a la nostra ciutat foren els jueus. De la seva
dilatada estada, ens queden testimonis de caràcter político-religiosos com la Disputa de Tortosa de
1413-14, epigràfics com la làpida trilingüe del segle VI i urbanístics com el Call Vell i Nou.
Ara bé, també som conscients que no són especialment abundants els llegats materials del pas dels
jueus per les nostres terres. Així, un dels elements que els avatars de la historia va fer desaparèixer fou
el seu cementiri ubicat al fossar dels jueus.
Sabem que a la torre de la plaça del Rastre (Muralla de Santa Clara), a tocar del Casal Tortosí, hi ha
ubicada una petita lapida funerària jueva (60 x 26 cm.). Ho sabem gràcies a diversos estudiosos, com
Millans i Cantera (1954) que possiblement fou el seu descobridor i l’estudià, a Gabriel Secall, que
escrigué el llibre "Guia de les Jueries tarragonines" i ens recordà que el 1974 es va tenir constància
segura de la seva ubicació i reclamà ja el seu trasllat.
Es tracta d'una làpida de pedra de sauló amb tonalitat daurada, reaprofitada com a carreu, que conté
una interessant inscripció. Tenint pressent que està a la intempèrie i que els elements naturals l’estan
erosionant, creiem que cal iniciar un procés d’extracció per part d’arqueòlegs, amb posterior catalogació
i custòdia al Museu de la ciutat.
Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
1. Que s’iniciïn, per part de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, contactes oficials amb el
Departament de Cultura de la Generalitat per acordar el procediment tècnic d'extracció així corn el seu
finançament.
2. Que s'executi la seva extracció, abans d'un any natural, per garantir-ne la seva conservació.
3. En el si dels treballs d'extracció s'aprofiti per observar de prop i documentar, si s'escau, la presència
d'altres elements d’interès a recuperar i es recuperin.
4. Un cop recuperada, si s'escau, que s'executin les intervencions adients per a la seva restauració i
protecció com a bé patrimonial i cultural.
5. Que s'incorpori al fons del Museu municipal i s'exposi al públic com a element propi del patrimoni
jueu de la ciutat. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Monclús
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del ERC-AM, senyor
Josep Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde.
És sabut, sabem que Tortosa és una ciutat on han viscut diverses cultures al llarg de la seva història, és
una ciutat mil·lenària. I fruït d'aquest llegat, tenim un ric patrimoni que l’Ajuntament de Tortosa i la
Generalitat de Catalunya tenen el deure de custodiar i d’explicar.
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A més a mes, d'ell se'n pot fer una oportunitat econòmica per als ciutadans per mig de l’explotació
turística d’aquest patrimoni.
També de tots és conegut que un dels pobles que van residir a la nostra ciutat va ser el poble jueu, i de
la seva dilatada estada ens queden testimonis de caràcter polític - religiós com la Disputa de la ciutat de
Tortosa a l’any 1413 - 1414, també epigràfics com la làpida trilingüe del segle VI i urbanístics com el Call
Vell i Nou de Remolins.
Ara bé, també som conscients que no són especialment abundants els llegats materials del pas dels
jueus per les nostres terres. Així, un dels elements que els avatars de la historia va fer desaparèixer va
ser el seu cementiri ubicat al Fossar dels Jueus.
Però sabem que a la torre de la plaça del Rastre –la Muralla de Santa Clara–, entre el col·legi dels
Josepets i el Casal Tortosí, hi ha ubicada una petita lapida funerària jueva de d’unes mides de 60 x 26
cm., i ho sabem gràcies a diversos estudiosos com Millans i Cantera que, possiblement, va ser el seu
descobridor i que ho va estudiar, i també a Gabriel Secall, que escrigué el llibre "Guia de les Juderias
tarragonines" i ens recordà, ells ens recorda que a l’any 1974 es va tenir constància segura de la seva
ubicació i reclama ja el seu trasllat. També historiadors actuals com Hilari Muñoz s’han interessat per la
recuperació d’aquesta peça lapidària.
Es tracta d'una làpida de pedra de sauló amb una tonalitat daurada, reaprofitada com a carreu, que
conté una interessant inscripció. I tenint pressent que està a la intempèrie i que els elements naturals
l’estan erosionant, creiem que cal iniciar un procés d’extracció per part d’arqueòlegs, i posteriorment
catalogar-la i custodiar-la al Museu de la ciutat.
Per tot això és que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa
proposa que adoptéssim els següents acords:
Primer, que s’iniciïn, per part de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, contactes oficials amb el
Departament de Cultura de la Generalitat per acordar el procediment tècnic d'extracció, així corn el seu
finançament.
Segon, que s'executi la seva extracció abans d'un any natural per garantir-ne la seva conservació.
Tercer, si en el si dels treballs d'extracció que s'aprofiti per observar de prop i documentar, si cal, la
presència d'altres elements d’interès a recuperar, i si és així que es recuperin.
Quart, un cop recuperada, si cal, que s'executin les intervencions adients per a la seva restauració i
protecció com a bé patrimonial i cultural.
Per últim el cinquè punt, que s'incorpori al fons del Museu municipal i s'exposi al públic com a element
propi del patrimoni jueu de la ciutat de Tortosa.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament és favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, estem totalment d’acord en què la ciutat de Tortosa disposa d’un enorme patrimoni històric i
arqueològic que cal preservar i cuidar, rehabilitar, mantenir i exposar de cara al públic per donar a
conèixer la nostra història i, evidentment, votarem a favor de la proposta.
El que ens sorprèn, senyor Monclús, és per què han presentat aquesta moció? Se suposa que aquestes
accions han de ser realitzades pels ajuntaments, pels departaments de cultura, pels diversos
departaments en el seu funcionament habitual, i de Tortosa entenc jo que, de fet, ja vetlla pel patrimoni
de la ciutat.
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Era necessària aquesta moció? No es podria haver fet per un tema d’una proposta a una comissió, com
tantes vegades se’ns diu aquí? No es podia haver fet inclòs en el seu acord de Govern o en el seu PAM?
De fet, habitualment vostès i Convergència i Unió ja fan el que creuen i pacten les coses, i ara volen
consens. Com no pot ser d’altra manera, per part nostra els hi donarem el consens, però ojalà, ojalà en
altres temes de la mateixa o més importància que aquest també busquessin el consens que ara estan
buscant.
De fet, potser hauríem de fer allò que vostès ens fan en moltes mocions, de dir: quant costarà?, com es
farà?, d’on surten els diners? Però nosaltres no ho farem perquè estem convençuts de que vostès ja ho
han pactat amb el Govern i, per tant, ja està clar d’on ho trauran i com ho faran.
De fet, és aquella dicotomia que vostès tenen, aquella, permeti’m amb bon rotllo, allò de dir: aquesta
esquizofrènia, o són Govern o són oposició. Van presentar un PAM els dos junts, el Govern i vostès, no?,
amb els seus socis i no incloïen aquesta làpida. Potser el que han de fer és posar-ho al PAM, que és un
document que vostès, el Govern actualment, sempre posa i trau coses. La fan i, per tant, no faria falta,
seria molt més senzill.
Per tant, entenc que per tot l’exposat nosaltres votarem que sí.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en primer lloc
reafirmar la importància evident, no?, del nostre patrimoni històric, d’aquesta ciutat que no és
mil·lenària, senyor Monclús, és bimil·lenària, eh, és el doble, és el doble com a mínim. I hauria de
recordar que tenim una plaça dedicada al bimil·lenari de la nostra ciutat i que, per tant, fora bromes, té
tot un passat molt important i, com aquí s’ha dit, una de les petjades més importants de la nostra
història és precisament la presència dels jueus.
S’ha dit aquí, no?, que hi ha algunes làpides en relació a aquesta cultura que va formar part de la
nostra ciutat durant segles. També aquí van haver esdeveniments importants, com la famosa Disputa
de Tortosa sobre la realitat religiosa dels jueus que va aplegar a centenars de rabins de tota l’antiga
Corona d’Aragó sobre la disputa entre el jueus i el cristianisme.
I sobretot, també, ens ha deixat aquest passat jueu, el que és la zona de Remolins, no?, aquest barri
tan popular de la nostra ciutat, el que és la part antiga de Remolins, el Call Vell, el Call Nou, sobretot la
seva trama urbanística, aquells carrerons menuts, laberíntics que precisament ens recorden l’època del
nostre passat jueu durant molts segles.
A partir d’aquí, vostès fan una proposta d’aquesta recuperació d’aquesta làpida. Ens sembla correcte,
és una cosa bona per a la ciutat. Molts dels punts que diuen aquí ens semblem obvis perquè,
evidentment, la normativa diu això, no?, vull dir que s’ha de curar, s’ha de tenir..., observar de prop,
documentar..., tot això s’ha de fer així perquè ho diu la normativa, només faltaria que es fes com en
altres èpoques.
La veritat, també ens sobta –com ha dit el senyor Roig– que vulguin presentar una moció per això,
suposo que deu de ser més per gesticular i per, bé, intentar fer una mica d’oposició, suposo. Però atesa
també la professionalitat de la regidora de Cultura, jo, la veritat, me sobta que no hagin dit..., en el sentit
de que és una persona oberta i que està disposada a fer moltes coses, directament de que fes aquestes
gestions.
En tot cas, votarem a favor perquè pensem que és bo per a la ciutat. Moltes gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com saben,
aquest Govern ha volgut recordar i potenciar el nostre llegat jueu actuant al Call. Avui hem portat, per
exemple, una modificació pressupostària per tal de poder seguir actuant. Hem potenciat el Museu, ens
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ho creiem, creiem en el nostre passat jueu també com un actiu turístic.
Aquesta és una actuació que voldria també recordar que va començar a estudiar l’anterior regidor de
Cultura, el senyor Joaquin del Pino, que ha seguit treballant l’actual regidora Dolors Queralt, tenint en
compte la nostra voluntat de preservar el nostre patrimoni i essent conscients, també, de les dificultats
pel que fa a la seva extracció.
Per tant, hem treballat conjuntament la recuperació i posada en valor d’aquesta làpida i, evidentment,
la nostra..., aquesta proposta comptarà amb el nostre suport.
Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Agrair a tots els grups que veig que tenen interès en que el
patrimoni es pugui conservar.
I contestar a la pregunta que m’ha fet el senyor Enric Roig que per què ho proposàvem? Òbviament, ho
proposem pel que diu el punt 2 de l’acord, per a que s’executi la seva extracció.
*-*-*
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.

21. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A PROPÒSIT DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES: UN TREBALL DIGNE I UN SALARI JUST PER JUSTÍCIA DE GÈNERE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que demà, 8 de març, es celebra el Dia Internacional dels Drets de les Dones, una jornada que té
una doble vessant, per una part el reconeixement a la lluita que moltes dones que ens han precedit han
dut a terme a favor de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones per tal de construir una societat
més justa per tothom, i per altra la reivindicativa, la que exigeix la defensa dels drets integrals de les
dones, que en ple segle XXI, arreu del món i també aquí a casa nostra encara pateixen discriminacions
per raó de sexe.
Atès que la crisi econòmica que fa anys estem vivint i les polítiques de retallades dels governs de dretes,
a l’Estat Espanyol i a Catalunya, que han desmuntat sistemàticament l’estat del benestar, fent que
siguin les dones unes de les principals perjudicades, obligant-les de manera indirecta a haver de triar
entre feina i família, per què malauradament encara està massa estès entre la nostra societat el fet de
creure que les dones que es veuen en estes situacions són les que han de triar entre una cosa o l’altra.
Atès que les dones treballen de forma remunerada o no. Fan dobles i triples jornades treballant a la
feina o a casa, o a totes dues o, fins i tot, tres quan cal ocupar-se de la cura de la família. I ho fan de
manera desigual, assumint càrregues desproporcionades i que són abordades de forma discriminatòria.
Atès que els governs de dretes, amb un programa neoliberal de devaluació i precarització del treball i
del sistema de benestar han convertit les dones, encara més, en treballadores de segona classe. Avui,
la bretxa salarial és 8 punts més alta que al 2008. La crisi ha devaluat els salaris de les classes
treballadores i s’ha pronunciat encara més en les dones. La diferència salarial en determinats
contractes va entre el 14’60% i el 25’66%. Mentre el sou mig a Catalunya dels homes és de 27.836
€/any, el de les dones ho és de 20.931€. La conseqüència d’aquest fet és que les dones treballen 79
dies a l’any de forma gratuïta i que deixen de rebre entre 6.000 i 9.000 € cada any, en funció del lloc i la
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categoria laboral, i que les dones han de treballar 88 dies més que els homes per equiparar salaris.
Atès que la bretxa salarial encara es pronuncia més en sectors d’ocupació que hi ha una major
presència de dones, com els d’administració i serveis o sanitaris i serveis socials. El 65% dels llocs de
treball els ocupen dones i elles cobren entre un 33,21% i 30,33% menys que els seus companys homes.
Atès que els sectors de major ocupabilitat per a les dones són aquells on els salaris són més baixos i
que la majoria de dones s’ocupen en les categories menys qualificades, tot i tenir una qualificació més
alta. A més a més cal afegir que aquesta bretxa salarial es va fent més alta com més edat té la dona i és
que està comprovat que a partir dels 30 anys d’edat aquesta puja exponencialment.
Atès que les retallades de la Generalitat en l’ocupació pública en els àmbits de l’educació i la sanitat
han afectat a més dones. I que les retallades a la dependència han provocat que les dones hagin
d’assumir el rol de cuidadores i perdin els seus llocs de treball, d’altra banda, més mal remunerats.
Atès que l’Organització Internacional del Treball (OIT) va alertar que Espanya és el país desenvolupat on
més han augmentat les desigualtats a causa de la devaluació dels salaris i la pèrdua dels salaris que
entren en una llar. La reforma laboral, les retallades salarials, la destrucció de llocs de treball, l’augment
dels treballs a temps parcial han tingut efectes directes en l’augment de la bretxa salarial de gènere.
Però, factors com la segregació de gènere en els rols laborals i familiars, amb atribucions tradicionals a
homes i dones, com la manca de recursos i serveis públics, són determinants en la discriminació per
raó de gènere i la vulneració dels drets econòmics de les dones.
Atès que la injustícia de les polítiques que han aplicat els governs de dretes a Catalunya, Espanya i
Europa, encara són més visibles quan la realitat avança en sentit contrari al que impedeixen prosperar.
És a dir, les dones tenen més estudis que els homes, però, només el 66% de les dones tenen un lloc de
treball, mentre que ells s’ocupen en un 80%. La diferència entre formació acadèmica i l’ocupació està
causada per la manca de recursos per l’atenció de fills i filles i la pitjor retribució del sou de les dones.
Atès que les polítiques de conciliació han caigut del marc normatiu. La coresponsabilitat, però, és
essencial per abordar les desigualtats. La maternitat és, per a moltes dones, l’inici de la desigualtat
laboral. Els permisos per a la criança de fills i filles estan lluny d’esdevenir una política transformadora,
quan no són obligatoris, ni iguals ni intransferibles.
Atès que la justícia de gènere és una qüestió inajornable. La situació de les dones respecte els seus
drets econòmics constata la vulneració i precarització que genera un model econòmic i un model social
injust, que castiga doblement, en funció del gènere. El major repte que afrontem socialment és resoldre
el conflicte capital - vida. I això, comença en reconstruir la justícia de gènere.
Atès que les dones han estat i són un pilar bàsic de la societat. No podrem considerar-nos una societat
justa i igualitària fins que totes les desigualtats envers les dones siguin eradicades, des de les més
visibles fins a aquelles que de vegades passen desapercebudes.
Atès que des de les institucions públiques i des de tots els àmbits polítics, també els locals, cal fer
bandera de la igualtat, i no serveixen només les bones intencions sinó que cal posar en pràctica
polítiques efectives d’igualtat, i els homes i les dones que ens dediquem a la política tenim una gran
responsabilitat en aquesta tasca.
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. Declarar la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de gènere com un eix central i prioritari
en l’acció institucional de l’Ajuntament de Tortosa.
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SEGON. Manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les formes de
discriminació salarial i laborals que es puguin produir al municipi de Tortosa prenent les mesures
oportunes d’actuació i denuncia davant l’autoritat competent.
TERCER. Declarar el municipi de Tortosa favorable als permisos de maternitat i paternitat iguals i
intransferibles.
QUART. Reforçar els recursos destinats a l’assessorament en els serveis d’informació i atenció a les
dones.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Tortosa promourà igualment dins dels seus plans d’actuació, accions dirigides
a la detecció i prevenció de la violència per raó de sexe.
SISÈ. Donar trasllat d’aquests acords per via telemàtica a l’Institut Català de les Dones i a les
Associacions de Dones de Tortosa. ”.
*-*-*
Intervenció de la Sra. Dolors Bel
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal del PSC-CP, senyora Dolors Bel
Guerrero: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores i senyors regidors, avui el nostre grup municipal
presenta a debat una moció que ja hem presentat alguna altra vegada aquí a l’Ajuntament, pel Dia
Internacional de les .... sí, sí senyor alcalde, ja l’havíem presentat, però en un caire diferent....., a
propòsit del Dia Internacional de les Dones, en aquest cas per un treball digne, un salari just i per la
justícia de gènere.
Abans d’entrar en el cos de la moció, i parlant de dones, m’agradaria tenir un record per les 18 dones
assassinades en el que portem d’any, amb dades que tenim de finals del mes de febrer, concretament
17 dones i 1 nena molt petita, un bebè.
Parlant també de justícia i de treball digne, també hem de parlar de vida digna. De vida digna i de mort
digna i, per tant, jo crec que és important que en un dia com avui, presentant aquesta moció,
recordéssim a aquestes dones assassinades i també enviar el condol a les seves famílies.
Bé, en primer lloc, presentem aquesta moció perquè avui és dia 7, demà serà dia 8 de març i, per tant,
és el dia on commemorem, el Dia Internacional de les Dones. I dic commemorem –que no celebrem–
perquè considero que encara no som a temps de celebrar res, perquè encara són moltes les fites que
les dones encara tenim per aconseguir, moltes les injustícies que encara patim arreu del món i també al
nostre país.
I és que, sobretot en el últims anys i degut a la crisi econòmica i a les polítiques de dretes que s’han dut
a terme, les dones han sigut unes de les grans patidores en qüestió de desigualtats. Nosaltres enguany
en volgut centrar aquesta moció –per això li deia, senyor alcalde, que sí, però que era una altra moció–
en el tema de la bretxa salarial, que és un tema que malauradament està molt de moda, que agents
socials, associacions de dones i molts col·lectius han posat sobre la taula, perquè avui en dia encara –i
en els últims anys encara s’ha agreujat més– hi ha moltíssima desigualtat entre salaris d’homes i
salaris de dones.
Les dones hem estat perdent i perdem durant aquests últims anys degut a les retallades que ens han
afectat a nivell social i econòmic. Moltes dones han hagut de tornar a casa perquè s’han quedat sense
ajuts en la dependència, ajuts en temes socials com podria ser escoles bressol, etc., i avui en dia
també, malauradament, encara moltes dones creuen –i els homes també– que són les dones les que
s’han de fer càrrec de les qüestions familiars. Per tant, són les dones les primeres que pateixen
aquestes retallades.
Així és que pensàvem que era necessària fer aquesta moció, tot i que només sigui un gest, però és un
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gest que jo crec que hem de fer i que hem de tenir tots present, fins que algun dia puguem arribar a la
vertadera igualtat entre homes i dones.
Jo només els hi donaré dos o tres xifres, molt ràpidament, no els hi llegiré la moció, entenc que tothom
la té i tothom la pogut llegir, però sí dir-los-hi que avui en dia la bretxa salarial és 8 punts més alta que al
2008, agreujada per la crisi. La crisi ha devaluat els salaris de les classes treballadores i s’ha
pronunciat encara més en les dones.
Les dones treballen 79 dies l’any gratuïtament per poder tenir el mateix salari que els homes. I deixen
de rebre entre 6.000 i 8.000€ cada any, en funció del lloc i la categoria laboral. No parlem de que per la
mateixa categoria es pagui diferent, tot i que en algun cas ens hi haguéssim pogut trobar, sinó que les
dones, tenint la mateixa qualificació i fent la mateixa feina, moltes vegades es veuen abocades a salaris
més baixos perquè les col·loquen en categories salarials molt més baixes.
La bretxa salarial també encara és més profunda en determinats sectors laborals: en sector serveis, en
sector sanitari, en sector de serveis socials. El 65% dels llocs de treball els ocupen dones i elles cobren
entre un 33% i un 30% menys que els seus companys homes. També els sectors de més baixa
qualificació i de més baixos salaris són els que estan ocupats majoritàriament per dones, jo crec que
això també ho hem de tenir en compte.
I l’Organització Internacional del Treball situa a Espanya –i sobretot també a Catalunya– com un dels
països on la bretxa salarial és molt més gran entre homes i dones.
Per tot això que els hi he comentat hem proposat una sèrie d’acords que portem aquí a debatre. En
primer lloc, declarar la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de gènere com un eix central i
prioritari en l’acció institucional de l’Ajuntament de Tortosa.
En segon lloc, manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les formes de
discriminació salarial i laboral que es puguin produir al municipi de Tortosa prenent les mesures
oportunes d’actuació i denuncia davant l’autoritat competent.
En tercer lloc, declarar el municipi de Tortosa favorable als permisos de maternitat i paternitat iguals i
intransferibles.
En quart lloc, reforçar els recursos destinats a l’assessorament en els serveis d’informació i atenció a
les dones.
Cinquè, l’Ajuntament de Tortosa promourà igualment dins dels seus plans d’actuació accions dirigides a
la detecció i prevenció de la violència per raó de sexe.
I sisè, donar trasllat d’aquests acords per via telemàtica a l’Institut Català de les Dones i a les
associacions de dones de Tortosa. Gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo no dic res nou ni
que no se sàpiga quan dic que les dones han estat essencials en la construcció i en la defensa dels
drets i de les llibertats al llarg de la història, però gran part de les nostres societats actuals, i abans
d’antigues també, no ho han reconegut, no han vist clar ni han acceptat aquest paper històric de les
dones i no han garantit els seus drets.
Jo crec que el tema de la dona té tres vessants, importantíssimes cadascuna d’elles. Una és la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones però que s’ha d’aconseguir per elles mateixes, per la seva pròpia
vàlua –que evidentment la tenen– i no tant perquè s’estableixi un dia de commemoració a l’any o que
ho estableixi una llei o algun tipus d’aquestes mesures.
Segon punt o aspecte que té importància en el tema de la dona, és que la reivindicació de l’aplicació
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efectiva i plena dels seus drets amb les mateixes garanties, que tenim, els homes.
I el tercer punt que per a mi és important és l’eliminació radical de la violència masclista, de la violència
de gènere i no sols la violència, sinó l’amenaça d’aquesta violència tant en el si de la família o en el si
del treball o en qualsevol àmbit de la vida, tal com fa pocs dies commemoràvem el dia internacional de
la violència de gènere.
Un apunt, en dic dos, un és que cada cop es parla més dels col·lectius febles, i dintre d’ells s’inclosa
d’una forma sorprenent a les dones, quan sempre heu demostrat al llarg de la història, de forma
individual o bé col·lectiva, que de febles poquet, al contrari, sereu vulnerables però de febles no, sou
molt fortes, potser més que el que som els homes.
I un altre apunt que crec que hi ha que destacar és que en la part expositiva de la moció es parla dels
governs de dretes com a culpables de perjudicis cap a les dones. Jo crec que això és fer política, no?, i
fer una política aprofitant una commemoració molt seriosa, la del Dia Internacional dels Drets de la
Dona, i que crec que no hi pega, no?, utilitzar aquest dia per, a més, dir “és que el Partit Popular no sé
què fa, o no sé què, no sé què...”. No home, no. Celebrem el que hem de celebrar, que és l’important.
La nostra postura és a favor de la moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde. Regidors i regidores, demà, 8 de març, és
el Dia Internacional dels Drets de les Dones. Un dia que s’ha de continuar commemorant més que
celebrant, atesa la petició en bon sentit que ha fet la senyora Dolors Bel, que la realitat de les dones
encara avui en dia al nostre país, a Catalunya, no és la que hauria de ser.
Avui en dia encara no existeix plena igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones i, per tant,
evidentment cal continuar perseverant i continuar commemorant un dia com aquest.
La lluita pels drets de les dones ve de lluny, jo tampoc ara me’n aniré a èpoques pretèrites, però sí que
m’agradaria mínimament recordar els moviments sufragistes de les dones angleses a finals del segle
XIX, principis del segle XX, de les democràcies liberals que van començar a lluitar pels drets de les
dones, i també en aquest sentit de les dones socialistes i anarquistes d’arreu d’Europa que també en
aquesta època lluitaven pels drets de les dones. I per tant, dos tradicions ben diferents –el que era la
dreta liberal, però també el socialisme i l’anarquisme– tots i totes coincidien en la lluita per les dones i,
per tant, això indicava que alguna necessitat real existia.
En aquest sentit, també s’ha dit aquí que avui en dia hi ha una bretxa salarial entre el que és el que
cobren les dones i els homes i, en aquest sentit, tant el que és l’Estat espanyol com a Catalunya,
aquesta bretxa salarial està uns punts per dalt de la mitja europea, crec que són 3 punts i, per tant, això
indica que dins d’Europa encara al nostre país, a Catalunya, li queda molt de recorregut.
En aquest sentit, jo també voldria recordar que demà mateix hi ha uns actes institucionals que se
celebren aquí a la ciutat de Tortosa amb diferents institucions: per aquest Ajuntament, pel Consell
Comarcal, per la Delegació del Govern i, per tant, en la línia, no?, d’anar treballant en aquesta igualtat.
També des del nostre grup polític hem engegat una campanya durant aquest últim mes per denunciar
els micromasclismes que dia a dia afecten a la nostra societat i, per tant, també hem volgut col·laborar
en aquesta reivindicació del Dia Internacional de les Dones.
Per tant, com no pot ser de cap altra manera, des de Movem Tortosa, defensant la necessitat
d’aconseguir aquesta societat on tothom tingui els mateixos drets i perseguint aquesta utopia, donarem
vot favorable a aquesta moció.
Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, el dia 8 de març
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commemoràvem el Dia Internacional de les Dones, i és una doble commemoració perquè per una
banda homenatgem els moviments a favor dels drets de les dones però també ens serveis per
reivindicar l’eliminació de les desigualtats que encara existeixen.
Des d’Esquerra Republicana i des de les Joventuts d’Esquerra Republicana estem treballant per a que
els drets aconseguits gràcies als moviments feministes, a les associacions de dones i individualment
per moltes persones no pateixin els retrocessos que sí que s’han viscut aquests darrers temps per
l’aplicació de polítiques de dretes, perquè sembla que quan les dretes prenen decisions no fan política,
fan coses consumades es veu.
S’ha fet molta feina els darrers anys, però les dones encara patim desigualtats i discriminació per raó
de gènere en l’àmbit laboral, polític i social que cal corregir, i més encara en determinats col·lectius on
per motius culturals encara s’hi fa més incidència.
Hi ha molt camp per actuar, però ens hem de fixar unes prioritats. Ens cal eliminar la diferència de
guany salarial entre homes i dones, ens cal replantejar els permisos de paternitat, hem d’apostar per
permisos igualitaris que permetin que els dos progenitors siguin coresponsables de la cura de les filles i
dels fills i, en conseqüència, que la vida laboral de la dona no es vegi trencada i penalitzada pel fet de
ser mare. Això ens permetria acabar en la discriminació salarial de les dones en edat de ser mares i que
ja es perllonga durant tota la seva vida laboral.
Cal també reivindicar els nostres drets com a dones a decidir sobre el nostre propi cos i el dret a una
maternitat desitjada i segura. Cal tirar també endavant polítiques de conciliació de la vida laboral,
personal i familiar perquè les dones també tenim dret a gaudir del temps de lleure i a la participació en
igualtat de condicions.
Tots nosaltres, els que formem part del plenari, com a persones que dediquem part del nostre temps a
la vida pública hem de prendre consciència de que tenim la responsabilitat de visualitzar accions que
vagin cap a la igualtat de la dona en accions públiques, en el dia a dia i no només avui commemorant el
dia 8 de març.
El nostre grup municipal, tant en l’anterior legislatura com en aquesta, creu en aquesta igualtat i en
aquest plenari hi participem indistintament tots els membres del grup municipal en defensa dels
nostres posicionaments en les diferents mocions que s’hi plantegen.
L’Ajuntament és l’Administració més propera a la ciutadania i, per tant, és l’àmbit polític que té
l’obligació de posar en pràctica aquestes polítiques d’igualtat d’una manera més ferma aplicant les
mesures necessàries per evitar la discriminació i promovent accions dirigides a la igualtat de gènere.
Per tant, el nostre grup d’Esquerra Republicana comparteix les propostes d’acord d’aquesta moció i el
nostre vot en serà favorable.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, com la pròpia
proposant ha dit en la seva intervenció, en la seva exposició, aquesta moció ha estat presentada en
diferents aspectes però en moltes ocasions per part del Partit Socialista i, per tant, hem pogut debatre,
hem pogut explicar el que estem fent pel que fa a polítiques de dones i, evidentment, per fer efectiva
aquesta igualtat entre dones i homes. Una commemoració que celebrem i que nosaltres compartim i
que demà estarem també en l’acte institucional que s’organitza aquí a la nostra ciutat perquè el nostre
compromís amb la igualtat és ferm.
No li recordaré el que estem fent al SIAD, que compta de més recursos que mai ha tingut. I tampoc pel
que fa als compromisos que té l’Ajuntament de Tortosa pel que fa a la igualtat salarial i la lluita contra la
discriminació salarial aquí al propi Ajuntament, ni tampoc crec que calgui resumir aquelles accions pel
que fa a evitar la violència de gènere, accions que s’estan desenvolupant als instituts, perquè en vam
parlar el passat Ple i, per tant, el nostre compromís és clar i per tant el nostre vot serà, evidentment,
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favorable a la moció.
Intervenció de la Sra. Dolors Bel
Seguidament pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Per concloure,
evidentment donar-los les gràcies a tots els grups municipals pel seu suport.
Aquesta és d’aquelles mocions que segurament, bé, simbolitzen un gest, però un gest important perquè
hem de posar damunt la taula no només avui, sinó cada dia, en cada ocasió que puguem, que encara hi
ha moltes desigualtats entre dones i homes, que hem de treballar per la coresponsabilitat, per fer-nos
càrrec uns i els altres de totes les coses, des de les qüestions més públiques a les més privades, que
només així arribarem a la fita de la igualtat i que, per tant, no podrem ser una societat més justa fins
que homes i dones no siguem tots iguals en tots els aspectes de la vida. Gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

22. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA RECLAMANT UNA
INTERVENCIÓ IMMEDIATA I UN PLA DE XOC DE MILLORA PER A LA PLAÇA D’ALFONS XII.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que la imatge urbana d’una ciutat és l'expressió de la totalitat dels elements que la conformen, és
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 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 entre els beneficis de donar una bona imatge urbana trobem, entre d’altres, que es dóna
identitat i caràcter a la ciutat, que s’aconsegueix un sentiment de pertinença i seguretat, que
s’aconsegueix neteja i ordre, predisposició dels usuaris per cuidar i mantenir el seu espai, aprofitament i
gaudi de l'espai i promoció de la ciutat com a destinació turística.
Atès que l’Eixample és un dels barris més transitats de la ciutat, on hi ha més activitat tan laboral com
comercial i de serveis, i al bell mig d’aquest trobem la plaça d’Alfons XII, que hauria de suposar un
espai d’esbarjo als xiquets i xiquetes i de passeig de gent gran, proporcionant el mitjà adequat per al
desenvolupament quotidià dels ciutadans d'una forma estructurada i fluida.
Atès que els socialistes sempre hem apostat, com diu la proposta 727 del nostre programa, per la
regeneració de l’espai públic, especialment en el centre urbà:
-

Donant prioritat d’ús dels carrers i les places als vianants,
Creant nous espais de relació i esbarjo per a la vida dels ciutadans,
Minimitzant l’impacte del trànsit de vehicles,
Millorant la imatge urbana
Potenciant la vida social,
Establint els mitjans i les infraestructures necessàries per a l’accessibilitat de les persones.
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Atès que creiem que un espai com la plaça d’Alfons XII és ideal per complir aquestes condicions, però
actualment aquesta plaça es troba en molt mal estat i cal un manteniment integral i un pla de xoc
immediat d’aquest espai.
Atès que, entre els diversos problemes i deficiències, aquesta plaça disposa d’un aparcament amb un
accés per discapacitats que desemboca en un únic punt on hi ha una rampa que compleix els requisits
del codi d’accessibilitat, però que desemboca directament a la calçada sense que hi hagi cap pas de
vianants en aquest punt.
Atès que ens continuen arribant de forma reiterada nombroses queixes formulades pels veïns dels
diferents barris de la ciutat referents al deficient manteniment de la via pública i de molts dels seus
elements, tal com es reflexa a la campanya Xeic! Pos com continuen tenint Tortosa a través de les fotos
que s’adjunten a continuació:
Atès que el programa electoral dels socialistes contemplava a la proposta 842, la remodelació de la
plaça d’Alfons XII.
Atès que el Govern de la ciutat no contempla en el seu PAM cap acció relacionada amb el manteniment
o la reforma i millora de la plaça d’Alfons XII.
Atès que l’Ajuntament de Tortosa té l’obligació de mantenir, renovar i conservar el mobiliari urbà i els
elements disposats en els espais públics en condicions que permetin la seva utilització, compleixin la
seva funció, facilitin la convivència i contribueixin a la sensació de seguretat subjectiva.
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 s’intervingui de manera immediata a la plaça d’Alfons XII amb la creació de d’un pas de
vianants per permetre l’accés de les persones amb mobilitat reduïda a la plaça i a l’aparcament,
emplaçant als tècnics municipals a que estudiïn les modificacions i canvis a realitzar per vetllar per una
correcta disposició i utilització dels passos de vianants existents a la plaça i el seu entorn.
SEGON. Que es procedeixi a la millora de l’accessibilitat a la plaça per tal d’adaptar totes les rampes
existents donant així compliment al Codi d’accessibilitat de Catalunya.
TERCER. Que es faci un pla de xoc de reforma immediata d’aquest espai, que inclogui la millora urgent
de la imatge de la plaça, del paviment, dels elements vegetals, del mobiliari urbà i que es dignifiqui la
imatge de l’escultura de Soriano Montagut, tota una icona de la plaça.
QUART. Que aquestes mesures s’incorporin al PAM i que s’estudiï la viabilitat d’una reforma i
remodelació integral de la plaça d’Alfons XII.
CINQUÈ. Que es redacti i implanti un pla de mobilitat i accessibilitat per fer la ciutat accessible a tots els
ciutadans i ciutadanes i que suposi la supressió de forma paulatina de totes les barreres
arquitectòniques a la via pública.
SISÈ. Que és doni trasllat d’aquesta moció, via telemàtica, a l’Associació de Veïns del Centre - Nucli
Històric, a la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat, a l’Associació de Minusvàlids Terres de
l'Ebre (AMITE) i a la Federació d'Entitats Socials de Terres de l'Ebre. “
*-*-*
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Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, si em permeten
començaria l’exposició llegint dues frases del reconegut arquitecte Norman Foster que diuen: “Tot forma
part del mateix. Al cap i a la fi, la infraestructura d'una ciutat també s'ha de condicionar. Si una plaça,
per exemple, ha de tenir vegetació i llocs de seient, el més probable és que necessiti d'obres d'art
públic, així que tot està connectat i és una continuació d'un mateix procés. Podem plantejar-nos les
galeries d'un museu com sales a l'aire lliure, una mena de plaça pública, espais que cal poblar. Una
ciutat no pot ser només la suma d'edificis: la gent ha de poder seure, ha de poder admirar les coses; ha
de gaudir de la llum. A la ciutat moderna tot està centrat en la mobilitat. I seguirà estant-ho, però ja no
amb el cotxe com a protagonista. I això es reflectirà en l'estructura de les ciutats”. I diu: “La vella ciutat
pensada per als vianants s'imposarà”.
Està clar que la imatge urbana d’una ciutat és l'expressió de la totalitat dels elements que la conformen,
és a dir, un conjunt d’elements que configuren la seva infraestructura urbana i les activitats, la
idiosincràsia de les persones que l'habiten. 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.
L’Eixample és un dels barris més transitats de la ciutat, on hi ha més activitat tan laboral com comercial
i de serveis, i al bell mig d’aquest trobem la plaça d’Alfons XII, que hauria de suposar un espai d’esbarjo
a xiquets i xiquetes i de passeig de gent gran, proporcionant el mitjà adequat per al desenvolupament
quotidià dels ciutadans d'una forma estructurada i fluida.
El nostre grup municipal sempre hem apostat, com diu la nostra proposta 727 del programa electoral,
per la regeneració de l’espai públic, especialment en el centre urbà, donant prioritat d’ús dels carrers i
les places als vianants, creant nous espais de relació i esbarjo per a la vida dels ciutadans, minimitzant
l’impacte en el trànsit de vehicles, millorant la imatge urbana, potenciant la vida social i establint els
mitjans i les infraestructures necessàries per a l’accessibilitat de les persones.
Creiem que un espai com la plaça d’Alfons XII és ideal per complir aquestes condicions, però
actualment aquesta plaça es troba en molt mal estat i cal un manteniment integral i un pla de xoc
immediat d’aquest espai, al nostre entendre,
Entre els diversos problemes i deficiències, aquesta plaça disposa d’un aparcament amb un accés per a
persones amb mobilitat reduïda que desemboca en un únic punt on hi ha una rampa que compleix els
requisits del codi d’accessibilitat, però que desemboca directament a la calçada sense que hi hagi cap
pas de vianants en aquest punt.
Però no és aquest l’únic problema. Contínuament ens arriben de forma reiterada nombroses queixes
formulades pels veïns dels diferents barris de la ciutat referents al deficient manteniment de la via
pública i molts d’ells reflecteixen el manteniment d’aquesta plaça.
Pensem que és lamentable que el PAM, el Pla d’acció municipal del Govern municipal, no contempli cap
acció relacionada amb la plaça o que es reconegui que la plaça necessita una intervenció, però aquesta
no serà possible fins a d’aquí 5 anys, quan finalitza el contracte amb l’empresa concessionària de
l’aparcament. Aquesta empresa que ben bé va fer obres per facilitar i millorar la seva activitat,
lícitament, i que també se li podia haver demanat alguna cosa més.
I mentrestant, pensem que les persones han de poder gaudir de la plaça i haurem de continuar patint
pel mal estat del paviment, pel mobiliari de la plaça, afrontar els perills d’alguns elements que
actualment en molt mal estat, i ho poden veure vostès a les fotografies que acompanyen a la moció.
Per tant, ja que el nostre programa electoral contemplava una proposta de remodelació de la plaça
d’Alfons XII i que el Govern de la ciutat no contempla en el seu PAM cap acció relacionada amb el
manteniment o la reforma i millora de la plaça d’Alfons XII, per això fem aquesta proposta.
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Entenem que l’Ajuntament té l’obligació de mantenir, renovar i conservar el mobiliari urbà i els elements
disposats en els espais públics en condicions que permetin la seva utilització, compleixin la seva funció,
facilitin la convivència i contribueixin a la sensació de seguretat subjectiva.
Per això, en la nostra moció els hi posem a consideració dels regidors i regidores:
1 - Que s’intervingui de manera immediata a la plaça d’Alfons XII amb la creació d’un pas de vianants
que permeti l’accés a les persones amb mobilitat reduïda a la plaça i a l’aparcament, emplaçant als
tècnics municipals a que estudiïn les modificacions i canvis a realitzar per vetllar d’una correcta
disposició i utilització dels passos de vianants existents a la plaça i el seu entorn.
2 - Que es procedeixi a la millora de l’accessibilitat a la plaça per tal d’adaptar totes les rampes
existents, donant així compliment al Codi d’accessibilitat de Catalunya.
3 - Que es faci un pla de xoc de reforma immediata d’aquest espai que inclogui la millora urgent de la
imatge de la plaça, del paviment, dels elements vegetals, del mobiliari urbà i que es dignifiqui la imatge
de l’escultura de Soriano Montagut, tota una icona de la plaça d’Alfons.
4 - Que aquestes mesures s’incorporin al PAM i que s’estudiï la viabilitat d’una reforma i remodelació
integral de la plaça d’Alfons XII.
I 5è, que es redacti i implanti un pla de mobilitat i accessibilitat per a que la ciutat sigui accessible a
tots els ciutadans i ciutadanes i que suposi la supressió de forma paulatina de totes les barreres
arquitectòniques de la via pública.
És una realitat que actualment la plaça Alfons XII es troba en molt mal estat i cal, al nostre entendre, un
manteniment integral per la imatge de la nostra ciutat i per la seguretat.
Pensem que un dels beneficis de donar una bona imatge urbana trobem, entre d’altres, que es donar
identitat i caràcter a la ciutat, s’aconsegueix un sentiment de pertinença i seguretat, i s’aconsegueix
neteja i ordre, predisposició dels usuaris a cuidar i mantenir el seu espai, aprofitant i gaudint de l'espai i
la promoció de la ciutat com a destinació turística.
Nosaltres pensem que entre tots ho podem fer possible i per això plantegem aquesta moció. Moltes
gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, plaça d’Alfons XII,
avui plaça monàrquica quan abans va ser republicana com a plaça de la República, qui sap el que serà
dintre d’un temps.
Molt bé. Molt més abans, molt, molt, molt més abans va ser un hort extramurs de Tortosa, un hort que
seguia i resseguia la línia del mur del carrer Argentina. I en aquest hort regnava –i això està constatat
de forma arqueològica– una gran sínia. Parlo d’abans inclús dels àrabs. Molt posteriorment va ser
cementiri. I també després va ser fortí o avançada anomenada de “la mitja lluna”.
Volant en el temps, qui no recorda aquella magnífica plaça amb el llac central, i en seu centre
l’escultura de Soriano Montagut “Madre e hija”, “Mare i filla”? Qui no va jugar en el seu terra central o
va passejar pel passeig que l’envoltava? Allò sí que era una plaça, no el que avui tenim amb l’escultura
de Soriano Montagut amagada i una plaça de plaques més perilloses que un ralli africà.
Senyor Roig, estic d’acord en què rebi els tractaments que exigeixi per mantenir algo la seva ubicació
urbana i el seu posicionament històric, però cal ampliar la visió de la moció al subsòl, on es va construir
un aparcament que qualifico benèvolament i entre cometes com a difícil. És a dir, cal una actuació
valenta, integral en tota la plaça. L’encoratjo, com arquitecte que és, a fer una proposta valenta i
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imaginativa que resolgui per sempre la, entre cometes, xapussa que fa sofrir en el seu moment.
La nostra, el meu posicionament és favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde. Regidors i regidores, jo no entraré a parlar
de tota la història de la plaça perquè crec que avorriríem a la gent després del que ja ha dit el senyor
Dalmau, però jo sí que diré una cosa que la majoria de la gent creu i és que aquesta plaça és un
autèntic desastre, és un autèntic desastre.
Un autèntic desastre, un nyap urbanístic, una xapussa urbanística que, a més a més, està situada a un
lloc especialment important perquè és al centre de la ciutat, al bell mig de l’eixample i, per tant, a una
zona que, evidentment, visita moltíssima gent perquè és part del centre de la nostra ciutat.
Ja s’ha dit tot aquí, jo penso que repetir el que la ciutadania ja sap és evident, des de les rajoles, des de
la manca dels vianants, de la font que en el seu dia anava i ara no va, de l’estat de la vegetació, etc.,
etc., però, sobretot, el més important és el tema de les rajoles i els accidents que provoca diàriament.
A partir d’aquí, evidentment, nosaltres també pensem que no es pot esperar més temps, que no es
poden anys per donar una solució mínimament acceptable, un pla de xoc –com deien en la moció– per
solventar aquesta situació perquè, conforme va passant el temps, cada vegada la plaça està en pitjor
estat i, per tant, és absolutament negatiu.
Segurament que si es fessin pressupostos participatius, segurament que si el PAM s’obrís a la
ciutadania –cosa que el Govern i Esquerra Republicana no fan– aquesta seria una de les mesures que
sortiria perquè la gent la reclama amb insistència, com a mínim ens ho reclama als regidors de la ciutat
i, per tant, suposo que l’Ajuntament l’intentaria arreglar.
Per tant, donarem un vot favorable a aquesta moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: La plaça d’Alfons XII és un indret que quan es va modificar, tot
coincidint amb la construcció de l’aparcament soterrat, ens va substituir una plaça tova que jo recordo
que hi jugava de xiquet, jugàvem a les boles allí, a brisca amagadora, bé, a més coses, i això ho va
substituir per una plaça dura, elevada respecte al nivell dels carrers que l’envolten. L’accés a aquesta
plaça té moltes deficiències, moltes barreres arquitectòniques.
També, el nostre grup, estem d’acord en la necessitat d’estudiar i millorar l’accessibilitat de la plaça,
com en altres punts de la ciutat, perquè si bé s’ha millorat en aquest àmbit durant els últims anys,
encara queden punt per solucionar, i un és aquest en aquest cas.
Bé, el grup municipal d’Esquerra creu que el moment adequat d’afrontar la reforma integral serà en
vèncer la concessió de l’aparcament soterrat, ja que llavors es podria estudiar lligar la nova concessió a
la remodelació integral de la plaça. És per això que la nostra posició és desfavorable a la moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquesta és una plaça
que té unes mancances constructives des del seu inici pel model de construcció que es va escollir en el
seu moment, que s’ha anat agreujant al llarg dels anys, que està malament ara, estava malament
abans. Jo no sé si era una prioritat tan gran i era tan desastre aquesta plaça quan governava Iniciativa i
el Partit Socialista no sé perquè no van fer absolutament cap actuació en aquesta plaça si era tan
desastre, que segurament ho era igual llavors que ho és ara.
Però en tot cas, així ho va dir l’alcalde recentment, aquesta és una plaça que requereix una
remodelació, requereix una actuació potent, però el que cal és que sigui una actuació que vagi lligada –
també com s’ha dit– a la concessió del aparcament que es troba baix de la plaça i, per tant, caldrà
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traure la concessió de l’aparcament quan acabi l’actual, que permetrà reformar i fer de forma integral
aquesta plaça d’Alfons que tant ho necessita.
Per tant, els recursos són els que són i vetllem per tal de poder resoldre aquelles mancances que van
sorgint en el dia a dia amb un manteniment de la pròpia plaça, tot i les dificultat de les rajoles i dels
diferents elements que té la plaça que, com hem dit, no ens agraden però que en tot cas són els que
són, i que es podran resoldre quan es faci aquesta reforma integral.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, en primer lloc agrair als grups municipals que han donat suport a la nostra moció perquè
sembla que siguin els únics que entenen la gravetat de la situació.
Començaré pel final, senyora Roigé. Abans vostès es vanagloriaven del bon resultat econòmic, dels
recursos que tenien, que es podien endeutar, que tot això ha sigut gràcies a un tema de gestió, tal i tal. I
ara, en canvi, només demanem a una moció que s’inclogui al PAM i que es faci alguna cosa amb un
problema gros que tenim al centre de la ciutat, i que estudiïn –els tècnics– com millorar l’accessibilitat
per a les persones en mobilitat reduïda, que puguin accedir a la plaça, que molta gent gran va a pegar
la volta per altres llocs per no xafar la plaça.
Estem demanant que s’estudiï la possibilitat d’una reforma integral i que es faci un pla de xoc. Amb les
fotografies que estan adjuntes ho veuen. Què entenen més?
Clar, és que vostès..., nosaltres haguéssim estat contents si vostès ens haguessin dit: “Sí, sí, home si, ja
ho estudiarem”, perquè després vostès, miri, alguna cosa fan, no?, allò de que quan nosaltres
demanem que es plantin nous arbres, al final, en un pacte entre els republicans i Convergència i Unió,
bé, plantarem nous arbres; posarem les fonts, doncs va, posarem les fonts; diem, denunciem nosaltres
per la nostra campanya que hi ha llocs que estan malament de neteja i veus que al cap de quatre dies,
bé, doncs alguna cosa hauran fet, no? Llavors, avui no entenc com en la situació greu que pateix el
centre de Tortosa amb aquesta plaça, vostès no estan disposats ni tan sols a estudiar per part dels
tècnics, ni tan sols a valorar què costaria un pla de xoc i després ja farem, i després ja veurem si es pot
modificar, però el que no podem fer és estar 5 anys més amb la plaça d’aquestes maneres.
En qualsevol cas, senyor Dalmau, agafo el seu repte i potser sí que podríem fer un exercici, si vol
quedem junts i en parlem i llavors a veure si així podem fer un exercici per fer una proposta de millora
de la plaça, amb pic i pala si convé, amb pic i pala.
Com diu la moció, una ciutat que cuida el seu espai públic projecta una imatge de prosperitat i benestar
i, per això s’hi ha d’estar a gust. I, per tant, entenem que per un tema de seguretat lamentem molt que
avui el Govern municipal no hagi volgut ni tan sols atendre ni un punt, ni dos punts d’una moció que
planteja una situació absolutament real. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és a la senyora Roigé que ha sabut dir que Iniciativa quan va
governar no va fer res per millorar aquesta plaça, amb sempre aquest retrovisor, no?, de mirar cap
enrera. Però clar, el paren quan volen.
I jo li vull recordar a la senyora Roigé que qui va construir aquesta plaça, doncs, va ser un Govern de
Convergència i Unió i que va ser un autèntic desastre.
A partir d’aquí, el que nosaltres diem és que, més enllà de quan es va fer, han passat molts anys i
conforme van passant els anys és evident que aquesta plaça està en l’estat en què estat i, per tant, és
absolutament normal que s’intenti actuar i no esperar tan de temps, perquè és una reclamació
ciutadana que pensem que és necessària. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Ja que li toca tancar al senyor Roig i no
perdo l’oportunitat, ja que volen fer tanta memòria història i recordar qui governava, li vull recordar que
el regidor responsable d’aquest projecte va ser un regidor socialista.
Pot tancar, senyor Roig.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Jo no ho tinc entès així, senyor Bel, però en qualsevol cas, miri,
li diré el que ha dit la senyora Roigé. Vostès van estar governant 8 anys, sí, sí, la plaça era..., tenia el
problema que tenia però el manteniment que feia falta no era el que ara fa falta.
I en qualsevol cas, vostès han estat governant durant els últims 9 anys la ciutat, i a partir d’aquí el que
es planteja és solucionar els problemes dels ciutadans i, per tant, anem a resoldre’ls.
Per al que convé vostès miren el retrovisor, per al que convé vostès han de resoldre els problemes, per
al que convé tenim diners, per al que convé no tenim diners. Tots els grups aquí, inclús els que han
votat en contra de la moció, han reconegut que fa falta fer urgentment una sèrie de mesures, per tant,
crec que...., per favor, és que...., ho dic perquè sé que vostès estan parlant aquí una discussió sobre si
sí, si no i potser....
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig, digui-li al seu company, que és qui ens està
interpel·lant.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Per favor, perdoneu però entenc que un mínim de....
Per tant, estava dient que crec que fins i tot els que han votat en contra han reconegut que a la plaça fa
falta resoldre el seu manteniment i fer una intervenció immediata i un pla de xoc per tal de que sigui
realment el centre de la ciutat i de serveis que li toca ser. 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 (4), PSC-CP (3) i PP
(1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8)
i ERC-AM (4)

PART DE CONTROL
23 - 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:
- 4/2016, de 25/01/2016
- 5/2016, de 01/02/2016
- 6/2016, de 09/02/2016
- 7/2016, de 15/02/2016
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- 8/2016, de 23/02/2016 (extraordinària)
- 9/2016, de 23/02/2016 (extraordinària i urgent)
b) Resolucions de l’Alcaldia
De la 3012/2015 a la 3375/2016
El consistori en queda assabentat.
24 - INFORMES DE L’ALCALDIA.
No n’hi ha.
25- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

*-*-*
El senyor alcalde diu: Si em permeten, abans d’entrar a les preguntes d’aquest Ple, va quedar pendent
una pregunta que em va plantejar el senyor Xavier Rodríguez al Ple de dilluns, 1 de febrer de 2016. Sóc
conscient de que per motius de salut no està però que, en tot cas, és una pregunta que fa a l’alcalde al
Ple i l’alcalde contesta al següent Ple. En tot cas, si vol un aclariment posterior, el senyor Rodríguez, jo
mateix li faré.
Recordo que el senyor Rodríguez deia –i llegeixo textualment– en relació a l’operació que havia fet
l’Empresa Municipal de Serveis Públics respecte a la substitució dels comptadors d’aigua, i deia el
següent: “Es van substituir 15.000 comptadors a les diferents llars de Tortosa –comptadors de l’aigua–
i eren uns comptadors que eren de llautó. Nosaltres voldríem saber què s’ha fet amb aquests
comptadors, si per una banda, o bé s’han venut a altres llocs per a que s’utilitzin, o si s’han reciclat.
Entenem que si s’han reciclat, el llautó és una matèria que es paguen diners pel seu ús; si es va a algun
lloc en el que es reutilitza, hem calculat que fins i tot es podien haver ingressat entre uns 4.000 i
8.000€, uns diners que podrien ser per al municipi; o si directament s’han portat a un abocador.
Voldríem saber què s’ha fet amb aquests.
Jo mateix li vaig dir que no coneixia exactament els detalls de l’operació però que en tot cas demanaria
els corresponents informes a l’Empresa Municipal de Serveis Públics.
I l’Empresa Municipal de Serveis Públics em trasllada la contestació que jo també explicito en aquest
Ple i que aniré resumint perquè és una contestació bastant extensa. En tot cas, el parc de comptadors
que disposava Tortosa fins al moment, fins a aquest canvi, era d’una tipologia diversa, ja que durant els
anys 90’ es van instal·lar comptadors de diàmetre de 13 mm., de llautó i de classe meteorològica B, és
a dir, comptadors més petits que els actuals i amb una precisió de lectura que en alguns cops divergia
en més d’un 20%.
Als anys 2000 es va canviar de tipus de comptadors i es van instal·lar comptadors de composite, de
plàstic, ja que era un material nou que oferia uns rendiments de lectura més elevats i que permetia
altres prestacions.
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Tanmateix, aquestes prestacions d’aquests comptadors que es van començar a instal·lar l’any 2002
tampoc no van cobrir totes les expectatives. I així, a partir de l’any 2007-2008 i fins al 2014, es va optar
per instal·lar comptadors de classe meteorològica C i ja d’un diàmetre de 15 mm., per tant, comptadors
amb un error de lectura molt menor i de llautó.
Degut a la disparitat de materials que formaven els comptadors a substituir –tres tipus de comptadors–,
i per tal de reciclar de forma correcta tots els materials, es va procedir a tots aquells comptadors
substituïts i que no serien utilitzats posteriorment, a foradar tots els comptadors substituïts que
tinguessin més de 4 anys d’antiguitat. Per tant, tant els que tenien una composició estrictament de
plàstic com aquells que també contenien llautó. Però en tot cas, tots van procedir a foradar-se i a
inutilitzar-se.
Després de realitzar aquesta tasca d’inutilitzar tots aquells comptadors de més de 4 anys, es van lliurar
a un gestor de residus autoritzats per a que certifiqués la correcta destrucció de cadascun d’ells, i es va
valorar el llautó de tots, malgrat que alguns tenien una carcassa de plàstic com abans he explicat.
En tot cas, m’adjunten els certificats de l’empresa del gestor autoritzats dels residus, conforme s’ha
procedit a la inutilització d’aquests comptadors d’aigua.
La resta de comptadors, els de menys de 4 anys d’antiguitat es mantenen per part de l’Empresa
Municipal de Serveis Públics per si s’han d’utilitzar en altres activitats que no són estrictament com a
comptadors de cada un dels domicilis, sinó per fer controls propis la pròpia Empresa o subsectoritzar en
alguns dels àmbits de la mateixa ciutat.
De tots els comptadors que contenien llautó es va procedir a la seva valoració, es van eliminar però el
llautó es va valoritzar. En total es van facturar a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, que va
ingressar i que estan degudament comptabilitzats a l’exercici 2014 i 2015, 9850 unitats. Aquestes
9850 unitats van generar uns ingressos, concretament –ho tinc aquí, perquè no voldria donar una xifra
que no és l’exacta– 7.292,45€, que estan com he dit degudament comptabilitzats i ingressats a
l’Empresa Municipal de Serveis Públics. Per tant, la banda alta del que considerava el senyor Xavier
Rodríguez com a possible ingrés. I estan, òbviament, incorporats a la comptabilitat de l’Empresa
Municipal de Serveis Públics, com no podia ser d’una altra forma.
Per tant, dono per contestada aquesta pregunta i, en tot cas, si el senyor Rodríguez quan s’incorpori té
algun aclariment a fer, doncs, allí me la podrà fer.
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Va relacionat amb una notícia
que ha sortit recentment als mitjans de comunicació de que es compta amb un Registre d’Habitatges
Buits. I fa pocs dies va sortir a la premsa que a Tortosa hi ha 475 pisos buits que estan en mans dels
bancs després de produir-se una execució hipotecaria.
Vostès ja sé que han iniciat expedients, crec que no sé si era entre 7 i 11 –aquí un dia vam preguntarho– a nivell d’expedients sancionadors a entitats bancàries propietàries de pisos buits.
És en aquest sentit que voldríem saber si estan al cas d’aquesta situació, d’aquests 475 pisos. I
donada la recent aprovació –aquest estiu passat– de la Llei 24/2015, en quan a mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge per la pobresa energètica, si pensen fer alguna acció més,
si s’ha parlat amb els bancs, si hi ha alguna qüestió més que potser podríem millorar en quant a
aquesta situació.
A continuació respon el Sr. Alcalde: Millorar segur. En quant a la xifra exacta, que no coincideix amb els
que nosaltres tenim al registre, nosaltres vam demanar aclariment corresponent a l’Agència –em
consta que estan intentant contrastar les xifres– sí que ens va enviar l’Agència una carta que només li
constava que havia un edifici en aquests moments de promoció pública que estigués desocupat, i
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suposo que era per una qüestió temporal perquè era del mateix Incasol, de protecció oficial. Però en tot
cas, si volen, a la Comissió els hi poden clarificar.
També dir-los-hi que els expedients sancionadors estan fent el seu curs, que no es limiten només a
aquells, que s’aniran incrementant a mesura que en tinguéssim constància i, per tant, dir-los que els hi
podem informar perfectament en les comissions informatives del major detall.
En tot cas també, en quant a la discrepància que hi ha, també dir-li que algunes d’aquestes propietats
de vegades no figuren directament a través d’una entitat financera, sinó que figuren a través de
societats, o inclús alguna entitat a través d’alguna fundació, cosa que de vegades fa difícil identificar
exactament si compleixen o no compleixen els paràmetres que estableix la mateixa Llei. Moltes gràcies.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint hores i cinquantados minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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