Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
07/2016

ASSISTENTS

Tortosa, essent les divuit hores del dia dos de
maig 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:
GARCÍA EGEA, MANUEL
Ha excusat la seva assistència:
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER

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

Extraordinària 25/2015, de 30 de novembre.
Extraordinària i urgent 26/2015, de 28 de desembre.
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SERVEIS AL TERRITORI
02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM “Carrer
Castejón de Bítem”.
03 - Dictamen de proposta d’acord de nomenament dels membres que han de representar a
l’Ajuntament de Tortosa en la Comissió Municipal de Delimitació per procedir a la realització de les
operacions de delimitació territorial de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem.
04 - Dictamen de proposta d’acord de nomenament dels membres que han de representar a
l’Ajuntament de Tortosa en la Comissió Municipal de Delimitació per procedir a la realització de les
operacions de delimitació territorial de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó.
SERVEIS A LES PERSONES
05 - Adhesió de la ciutat de Tortosa al “Programa intercultural cities” del Consell d’Europa, amb la
incorporació a la “Red Española de Ciudades Interculturales”.
SERVEIS CENTRALS
06 – Dictamen d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal general.
07 – Dictamen d’acord de desistiment de projectes i transferència dels excessos de finançament.
08 – Dictamen d’acord de modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2016 per assignació de
projecte a una aplicació pressupostària.
09 – Dictamen d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.
10 – Dictamen de proposta de modificació pressupostària núm. 8/2016.
11 – Dictamen de proposta de modificació pressupostària núm. 9/2016.
12 - Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de 2016.
ESPAI PÚBLIC
13 - Proposta d’acord de modificació del contracte de subministrament energètic i servei integral
d’enllumenat i semafòric de Tortosa a la UTE gestió energètica Tortosa formada per les empreses SECEACSA.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
14 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la retirada de l’ordre de
copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat.
15 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per exigir la construcció del Palau de Justícia i la
dignificació immediata del solar que ha d’ocupar l’equipament.
16 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per retirar qualsevol reconeixement i distinció
institucional al president Pujol.
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17 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per demanar la reparació i
manteniment del passeig de Ribera.
18 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya en defensa de la Llei 24/2015, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
19 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de suport i impuls municipal al
comerç de Tortosa.
PART DE CONTROL
20 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de
l’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 13/2016, de 22/03/2016 (sessió extraordinària).
- 14/2016, de 29/03/2016
- 15/2016, de 04/04/2016
- 16/2016, de 11/04/2016
- 17/2016, de 18/04/2016
b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 176/2016 a la 454/2016
21 - Informes de l’Alcaldia.
22 - Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia.
Intervenció del senyor Alcalde:
Excusar, en primer lloc, al senyor Rodríguez i a la vegada també transmetrem les condolences al
secretari accidental per la defunció de la seva mare.
SECRETARIA
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES:
− Extraordinària 25/2015, de 30 de novembre.
− Extraordinària i urgent 26/2015, de 28 de desembre.
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*-*-*
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i ordenar la
transcripció al llibre d’actes.

SERVEIS AL TERRITORI
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM “CARRER CASTEJÓN A BÍTEM”.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 1
de febrer de 2016 la modificació puntual del POUM “carrer Castejón a Bítem”.
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al
BOPT núm. 39 de data 26 de febrer de 2016 i diari l’Ebre de data 19 de febrer, no s’han presentat
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació.
Dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 25
d’abril de 2016.
Atès el que disposen els articles 85, 96, 99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d'urbanisme, en part modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “carrer Castejón a Bítem”.
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per la seva
aprovació definitiva, si s’escau. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Es va fer l’aprovació inicial i ara es procedeix a fer
l’aprovació provisional.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE HAN DE REPRESENTAR
A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ PER PROCEDIR A LA
REALITZACIÓ DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE BÍTEM.
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Havent-se constituït l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem i als efectes de procedir a la
realització de les operacions necessàries per determinar la delimitació territorial de l’Entitat Municipal,
es fa necessari, de conformitat amb l’article 28 del Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015 de 22 de
setembre, el nomenament dels membres que integraran la Comissió Municipal de Delimitació en
representació de l’Ajuntament de Tortosa.
De conformitat amb l’anterior, i dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis
al Territori de data 25 d'abril del 2016.
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer - Nomenar com a membres de la Comissió Municipal de Delimitació que han de representar a
l’Ajuntament de Tortosa en els procediments de delimitació territorial de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Bítem, les següents persones:
Sr. Ferran Bel i Accensi, alcalde - president de l’Ajuntament de Tortosa.
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, tinent d’alcalde i regidora de Serveis al Territori de l’Ajuntament de
Tortosa.
Sr. Domingo Tomás i Audí, tinent d’alcalde i regidor d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tortosa.
Sr. Francesc Peralta i Puig, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Tortosa.
Sr. Josep Antoni Chavarria i Espuny, secretari accidental de l’Ajuntament de Tortosa.
Segon - Notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem i al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut, ja es va fer en el seu
moment en Jesús.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. És per manifestar en els dos punts: 3 i
4 la nostra abstenció.
*-*-*
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-CP.

04. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE HAN DE REPRESENTAR
A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA EN LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ PER PROCEDIR A LA
REALITZACIÓ DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ.
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Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Havent-se constituït l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó i als efectes de procedir a la
realització de les operacions necessàries per determinar la delimitació territorial de l'Entitat Municipal,
es fa necessari, de conformitat amb l’article 28 del Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015 de 22 de
setembre, el nomenament dels membres que integraran la Comissió Municipal de Delimitació en
representació de l’Ajuntament de Tortosa.
De conformitat amb l’anterior, i dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis
al Territori de data 25 d'abril del 2016.
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer - Nomenar com a membres de la Comissió Municipal de Delimitació que han de representar a
l’Ajuntament de Tortosa en els procediments de delimitació territorial de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Campredó, les següents persones:
Sr. Ferran Bel i Accensi, alcalde - president de l’Ajuntament de Tortosa.
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, tinent d’alcalde i regidora de Serveis al Territori de l’Ajuntament de
Tortosa.
Sr. Domingo Tomás i Audí, tinent d’alcalde i regidor d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tortosa.
Sr. Francesc Peralta i Puig, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Tortosa.
Sr. Josep Antoni Chavarria i Espuny, secretari accidental de l’Ajuntament de Tortosa.
Segon - Notificar el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó i al Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: El punt número 4 es tracta exactament de la
mateixa circumstància, però en aquest cas en referència a l’EMD de Campredó. Entenc que també es
reprodueix el sentit del vot.
*-*-*
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-CP.

SERVEIS A LES PERSONES
05. ADHESIÓ DE LA CIUTAT DE TORTOSA AL “PROGRAMA INTERCULTURAL CITIES” DEL CONSELL
D’EUROPA, AMB LA INCORPORACIÓ A LA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTERCULTURALES”.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“ Europa està vivint un moment àlgid en la important diversitat sociocultural en els seus països i molt en
concret en les seves ciutats. Atesa aquesta realitat multicultural el Consell d’Europa impulsa a l’any
2008 el programa Intercultural Cities amb l’objectiu de gestionar des de les ciutats la diversitat socio
cultural en clau d’interculturalitat.
Al setembre de l’any 2010, Tortosa posa en marxa el projecte d’intervenció comunitària intercultural,
que ha desembocat en el procés comunitari de ciutat, a partir del qual pretén treballar les polítiques
públiques en visió de interculturalitat anant més enllà del multiculturalisme.
Des del Govern municipal i de totes les institucions i entitats que conformen el procés comunitari es veu
la diversitat sociocultural com una oportunitat i una riquesa en si mateix i per tant és propugnen
polítiques, projectes i accions que possibiliten la interacció sociocultural, la construcció d’un discurs
positiu respecte d’aquesta diversitat i l’aposta per la igualtat de drets, deures i oportunitats per tots els
ciutadans i ciutadanes de Tortosa.
El programa Intercultural Cities format actualment al voltant de cent ciutats, s’estructura a l’Estat
espanyol mitjançant “la Red Española de Ciudades Interculturales”.
El 13 de novembre de 2015 el coordinador de la Red Espanyola de Ciudades Interculturales es posa en
contacte amb l’Ajuntament de Tortosa per tal d’invitar la ciutat a formar part de la Red i per tant del
programa del Consell d’Europa, atès del coneixement que en té del procés comunitari de la ciutat.
El 31 de desembre de 2015, es tramet a la Sra. Irena Guidikova, directora del programa “Intercultural
Cities” del Consell d’Europa un escrit sol·licitant l’adhesió de Tortosa al programa.
L’1 de febrer de 2016 es dóna trasllat des del Consell d’Europa a l’Ajuntament la benvinguda de la
directora del programa “Intercultural Cities” a la ciutat de Tortosa a la xarxa de ciutats tot esperant el
tràmit efectiu de la seva adhesió.
Des del Govern municipal es veu la participació en aquest programa com una oportunitat de treball en
xarxa amb altres ciutat europees que pot suposar un enriquiment mutu en les estratègies que es
plantegen de manera local cap a la interculturalitat.
Atès que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Serveis a
les Persones en la reunió del 25 d’abril de 2016.
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer - Adherir-se al “Programa Intercultural Cities” del Consell d’Europa, amb la incorporació a la “Red
Espanyola de Ciudades Interculturales”, que hi forma part, mitjançant la signatura del següent acord:
“ Acuerdo de la RECI - Red de Ciudades Interculturales
La inmigración y la creciente diversidad de la población es una realidad en España, como lo es en la
mayor parte de Europa. Buena parte de esta diversidad se concentra en los centros urbanos, que
actúan como imanes naturales para aquellos que buscan una nueva y mejor vida.
El Programa Ciudades Interculturales del Consejo de Europa es una iniciativa vinculada a este
fenómeno. Se trata de abordar el tema de manera positiva al demostrar que la diversidad puede ser un
activo para cualquier comunidad si se gestiona correctamente. Las ciudades prósperas y las
sociedades del futuro serán interculturales: serán capaces de gestionar y explorar el potencial de la
diversidad cultural para estimular la creatividad y la innovación y, por lo tanto, generar prosperidad
económica y una mejor calidad de vida.
La estrategia intercultural de una ciudad abarca todos los aspectos de la política local e involucra a
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todos los participantes de la vida municipal. Las 21 ciudades que conforman la red europea del
programa de Ciudades Interculturales y las 5 redes estatales suponen una gran variedad de ejemplos
de buenas prácticas del enfoque intercultural en un amplio espectro de áreas de gestión.
La RECI – Red de Ciudades Interculturales es una extensión de esta red europea, mediante la cual
transmitir el conocimiento y la experiencia adquiridos a nivel europeo a España, y permitir a las
ciudades del país compartir sus experiencias, tanto entre ellas mismas como con los miembros de la
red europea y de las otras redes estatales (Italia, Noruega, Portugal y Ucrania).
Al unirse a la RECI-Red de Ciudades Interculturales, los municipios se comprometen a:
•
•
•
•
•
•
•

Respetar los valores fundamentales del Consejo de Europa, a saber, el respeto de los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho;
Reconocer el potencial y el valor de la inmigración y la diversidad como un activo para la ciudad;
Adoptar una perspectiva intercultural en los aspectos pertinentes de la política municipal;
Anunciar públicamente su decisión de unirse a la red, destacando su compromiso con el modelo
intercultural y la promoción de la diversidad como una ventaja;
Asignar un responsable técnico municipal como persona de contacto para todas las relaciones con
los responsables de la red;
Completar o actualizar, al unirse, el cuestionario del Índice de Ciudades Interculturales;
Albergar, cuando así se decida, una reunión anual de la red y sus ciudades miembros.

El Consejo de Europa se compromete a:
•
•
•
•

Financiar la coordinación de la red;
Proporcionar el apoyo de expertos, en particular, a los efectos del análisis de los cuestionarios del
Índice;
Mencionar la RECI y / o de sus miembros, según corresponda;
Informar a la RECI y sus miembros de la evolución de las redes europeas y estatales y involucrar a
la RECI en sus actividades cuando sea pertinente y posible.

El compromiso tendrá una duración de UN AÑO, renovable automáticamente a menos que decida lo
contrario de común acuerdo entre las dos partes o alguna de las partes haya incumplido de manera
reiterada sus compromisos aquí expuestos.”
Segon - Facultar l’alcalde de la ciutat per a que signe l’acord d’adhesió al “Programa Intercultural
Cities” del Consell d’Europa.
Tercer - Assignar com a responsable tècnic municipal del programa al funcionari d’aquest Ajuntament,
Ernest Valls i Montagut, director de l’àrea de Serveis a les Persones.
Quart - Donar trasllat d’aquest acord i del document d’adhesió al Consell d’Europa. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: De fet, també és un tema que ja se’ls ha informat
en comissió, i és la possibilitat d’entrar a formar part d’aquest programa sota l’aixopluc del mateix
Consell d’Europa.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
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SERVEIS CENTRALS
06. DICTAMEN D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL GENERAL.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ D'acord amb l'actual redacció de l'Ordenança fiscal general (O-11), modificada per darrer cop en la
sessió plenària de 6 de maig de 2013.
Vist l'informe 017/16 del tresorer municipal, on insta la modificació dels articles 26 i 30 de dita
Ordenança, per afavorir l'interès públic.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 26
d'abril de 2016.
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
PRIMER - Modificar l'article 26 de l'Ordenança fiscal general, per la següent redacció:
ART. 26. AJORNAMENT I FRACCIONAMENT. REQUISITS
1. Els deutes tributaris i altres de dret públic que es troben en període voluntari o executiu podran
ajornar-se i fraccionar-se prèvia sol·licitud de la persona obligada al pagament, en els termes fixats en
la Llei 58/2003, Reglament general de recaptació i en la present Ordenança, quan la seua situació
econòmica – financera impedisca el pagament del deute en el termini establert, sempre i quan quedi
suficientment motivat.
2. D’acord amb allò que preveu el Reglament general de recaptació s’estableixen els següents requisits
per concedir l’ajornament o fraccionament:
– Import mínim ajornable o fraccionable: 160 euros.
– Termini màxim de l’ajornament:
 2 anys per a deutes de fins a 5.999€
 4 anys per a deutes de 6.000€ en endavant.
– Les fraccions seran trimestrals o mensuals.
– Import mínim per cada fracció: 20 euros.
3. En matèria de contingut de la sol·licitud, terminis de presentació, tramitació de l’expedient, contingut
de la resolució i procediment, en cas de falta de pagament, s’aplicarà el Reglament general de
recaptació.
4. Quan s’atorgui un ajornament o fraccionament, la persona interessada haurà de pagar les quotes
resultants mitjançant domiciliació bancària, en el compte corrent del qual sigui titular, obert en una
entitat bancària que haurà de designar en el moment de sol·licitar l’ajornament o el fraccionament.
SEGON - Modificar l'article 30 de l'ordenança fiscal general, per la següent redacció:
ART. 30. GARANTIES EXIGIBLES PER A L’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE DEUTES
1. D’acord amb el que disposa l’article 82 de la Llei 58/2003, per garantir els ajornaments o
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fraccionaments del deute, l'Administració tributària podrà exigir que es constitueixi a favor seu aval
solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.
Quan es justifiqui que no és possible obtenir l'aval o certificat o que la seva aportació compromet
greument la viabilitat de l'activitat econòmica, l'Administració pot admetre garanties que consisteixin
en hipoteca, penyora, fiança personal i solidària o una altra que s'estimi suficient, en la manera que
es determini per reglament.
2. Quan l'import del deute que es sol·licita ajornar o fraccionar sigui inferior a 6.000€ no serà necessari
constituir la garantia, que s'estableix en el punt anterior.
3. L’adequació i la suficiència econòmica de les garanties haurà de ser valorada per
l’alcalde/l’alcaldessa.
4. La garantia cobrirà l’import del deute en període voluntari i els interessos de demora que generi
l’ajornament o fraccionament, més un 25% del sumatori de les dos partides.
TERCER - Donar compliment a l'article 49 de la Llei reguladora de bases de règim local, així com l'article
17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per tant:
a) Sotmetre dita modificació a l'aprovació provisional del Ple de la corporació.
b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de
reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació definitiva
pel Ple.
En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment , s'entendrà definitivament adoptat
l'acord fins llavors provisional. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut, dictaminat en
comissió informativa i que també hem acabat de parlar en Junta de Portaveus.
*-*-*
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 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 o no s’han executat 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
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operacions de capital.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 26 d’abril de 2016, proposo al
Ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Desistir dels projectes següents per ja estar finalitzats o no haver-se executat i transferir l’excés de
finançament a un projecte genèric (2016 8 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.
Finançament
Any Tip ÒrganNúmDenominació
2015 2 ASC
1 Inversió nova mobiliari i estris
2015 2 IAC
3 Inv. Nova maquinària, inst utillatge destinat a serveis
2015 2 IMA
4 Adq.bens immobles c/Mendez Nuñez
2015 2 IMA
1 Inversió en terrenys
2015 2 INF
1 Adquisició equipaments sistemes d'informació
2015 2 SER
1 Inversió de reposició infrastructures via pública
2015 2 SER
7 Inv. Nova maquinària, inst utillatge destinat a serveis
2015 2 SER
6 Inversió reposició enllumenat
2015 2 SER
4 Adquisició aparell de cardioprotecció
2015 2 SER
5 Inversió de reposició instal·lacions ensenyament
2015 2 SER
2 Inversió de reposició camins municipals
2009 2 IMA
19 Millora instal·lacions comuns en edificis
2009 2 IMA
20 Programa reparació façanes
2009 2 IMA
21 Programa reparació cobertes

“.

TOTAL

Import
10.000,00
2,05
12.952,99
358,53
85.323,98
60.000,00
1.095,89
6.000,00
160,78
624,77
25.000,00
2.500,01
28.406,67
15.000,00
247.425,67

87010
Baixes crèdit
9.764,99
235,01
2,05
12.952,99
358,53
85.323,93
0,05
60.000,00
1.095,89
6.000,00
160,78
624,77
25.000,00
2.500,01
25.765,00
2.641,67
15.000,00
244.548,94

2.876,73

*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Repeteixo el que hem dit abans, també és un
tema conegut, un pèl tècnic si volen.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar que des del punt 7 fins
al punt 11 el nostre grup municipal s’abstindrà.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Per manifestar també que des del punt 7 al punt 11 el nostre grup
s’abstindrà. Disculpi el retard en demanar la paraula. Gràcies.
*-*-*
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).

08. DICTAMEN D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE 2016 PER
ASSIGNACIÓ DE PROJECTE A UNA APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“ Vist l’annex d’inversions del Pressupost de 2016 de l’Ajuntament, que inclou l’aplicació
pressupostària IMA-15320-61900 “Millores i pavimentacions a la via pública” amb una consignació
inicial de 8.600,00 euros finançada amb ingressos corrents.
Vist el projecte 2009 2 IMA 23 “Millores i pavimentacions a la via pública” que inclou l’aplicació
pressupostària de despeses IMA-15320-61900.
Atès que la consignació pressupostària del 2016 IMA-15320-61900 està prevista per augmentar la
consignació del projecte 2009 2 IMA 23.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals de data 26 d’abril de 2016, proposo al
Ple de la corporació l'adopció del següent acord:
Primer - Destinar l’import de 8.600,00 euros de l’aplicació pressupostària de despeses IMA-1532061900 “Millores i pavimentacions a la via pública” al projecte 2009 2 IMA 23 augmentant els crèdits
del projecte en l’esmentat import.
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, l’acord esdevindrà definitivament aprovat, sense cap mes tràmit. ”
*-*-*
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).

09. DICTAMEN D'ACORD D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la relació de factures, per import total de 123.899,16€, corresponents a obres,
subministraments i serveis efectuats en exercicis anteriors, realitzades sense crèdit pressupostari
adequat i suficient i/o sense seguir el procediment legal o reglamentàriament establert i que, no
obstant això, estan en disposició de ser aprovats per trobar-se degudament conformats, se sotmeten
en conseqüència a l'aprovació del Ple, mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a
l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 2 d'abril, d'acord amb el següent detall:
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Import

Orgànica

Funcional

Econòmica

CIF prov.

Nom proveïdor

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

Concepte
F/2014/2753 Servei venda entrades Festa Renaixement 2014
F/2015/5759 Reparació vehicle policial.
F/2015/5793 Actuació musical dia 1 de novembre a
la Fira del Rovelló dels Reguers.
F/2015/5826 Batxeig d'asfalt en fred al C/ del Mig, C/
Arnes i C/ València.

1.092,39

FES

33801

22609

B61950127 Javajan Internet Services

53,54

POL

13200

21400

B43769959 Fábregues Motorsports, S.L.

400,00

REG

33800

22609

G43934777 ASSOCIACIO VENT FORT

2.150,00

SER

15320

21000

B43361187 OLEGARIO ESTRADA S.L.

59.756,93

SER

16230

22700

P4300053H

9.977,09

SER

16230

22700

P4300053H

2.671,92

SER

15320

21000

B85771269

1.328,58
1.707,12

INF
INF

92000
92002

21600
21600

B63965933
B63965933

2.305,11

POL

13200

22701

A80241789 Ferrovial Servicios, S.A.

84,80

MOB

13300

22706

47821264D Amare Cid, Pau

650,38

PRE

92000

22602

B43808294 LIMICOLA,SL (DIARI MÉS EBRE)

5.612,51

SER

15320

21000

B43436831 Obres i construccions Miquel Pla,SL F/2015/4026 Enderrocament de forjat

3.325,00

PRE

92000

22706

G64275571

Laboratori de Patrimoni i Turisme
Cultural

3.325,00

PRE

92000

22706

G64275571

Laboratori de Patrimoni i Turisme
Cultural

4.600,02

SER

15320

21000

B43361187 OLEGARIO ESTRADA S.L.

4.274,69

MOB

13300

62300

B97611164 Insignia Uniformes, Sl

6.505,54

POL

13300

62300

B61415774 Distribuciones LYF VIc, SL

2.026,28

BSO

23198

22799

4.098,24

BSO

23198

22799

7.245,48

SER

92000

21300

708,54
123.899,16

BSO

23198

22799

Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre
Consorci per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES
S.L.U.
Primion DIGITEK S.L.U.
Primion DIGITEK S.L.U.

info@tortosa.cat

F/2016/30 Tractament fracció resta.
F/2016/210 Tractament fracció orgànica.
F/2016/509 Subministrament material.
F/2016/443 Desplaçaments SAT Tortosa.
F/2016/444 Manteniment Micrologic20 BIO/s-20.
F/2015/5585 Servei de control d'accessos a la seu
consistorial.
F/2015/5791 Disseny i personalització zona verda el
Rastre
F/2016/222 Serveis de gestió publicitària Més Ebre.
Inserció anunci Festa de les Lletres Catalanes.

F/2015/5823 Coordinació expedient Candidatura de
Tortosa a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO
gener 2015
F/2015/5823 Coordinació de l'expedient de la candidatura de Tortosa a la llista del Patrimoni Mundial de la
UNESCO julio
F/2015/5825 Intervenció d'urgència per despreniments.
F/2015/5213 Elements reflectants per a desviaments.
F/2015/5439 Material de senyalització per a pacificació del trànsit.

RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONAF/2016/28 Sad Social Casa d'Acollida.
DA, SL
RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONAB43514504
F/2016/29 Sad Social. Hores Treballadores familiars.
DA, SL
F/2016/202 Manteniment extintors pavelló firal de
B43695105 EXTINGIL S.L.L.
Remolins.
Q2866001G Creu Roja Tarragona
F/2016/381 Servei de teleassistència domiciliaria.
B43514504

Vist l'informe de fiscalització núm. 239/2016 de 20-04-2016.
Atès el que disposa l'article 26.1 i l'article 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, així com l'article
45 de les bases d'execució del pressupost en vigor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 26
d'abril de 2016.
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Aprovar la convalidació dels efectes econòmics derivats de les despeses efectivament
realitzades que en la part expositiva es detallen, per tal d'evitar l'enriquiment injust de l'Ajuntament,
mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdits regulat a l'article 60.2 del Reial decret 500/1990,
de 2 d'abril.
Segon - Autoritzar i comprometre la despesa i reconèixer les obligacions corresponents, per un import
total de 123.899,16 €.
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Tercer - Habilitar el crèdit necessari mitjançant modificació pressupostària escaient per tal d'aplicar al
pressupost les obligacions reconegudes. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut però sí que els hi faré
un comentari per donar-los-hi la xifra exacta.
Es procedeix a fer un reconeixement extrajudicial de crèdit per a l’exercici 2015 de 123.899€, dels
quals 90.170,56€ es corresponen a factures que si bé tenien consignació pressupostària al pressupost
del 2015, van ser entrades amb posterioritat a la finalització del exercici. Per tant, aquesta quantitat
global de 123.899€ és la quantitat més petita que s’ha presentat a reconeixement extrajudicial de
crèdits a l’Ajuntament de Tortosa.
Els hi vull recordar que van haver anys que vam arribar, es van arribar a presentar en aquest Ple, per
anteriors governs, més de 3.000.000€ d’extrajudicial. Això vol dir que s’ha aconseguit reduir
l’extrajudicial en un 96%. Jo crec que això és una molt bona praxis de gestió pressupostària, és el que
tindria que ser i aquí vull agrair, tant a tècnics com a regidors l’esforç que s’ha fet al respecte.
*-*-*
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).

10. DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 8/2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la sol·licitud modificació pressupostària número 8/2016 de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit, finançats amb excés de finançament afectat, baixes de crèdit i romanent de Tresoreria per a
despeses generals, vistos els informes d'Intervenció 241 i 242, el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió del dia 26 d'abril de 2016, proposo al Ple de la
corporació l'adopció del següent acord:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària número 8/2016 de crèdits extraordinaris
i suplements de crèdit, finançats amb excés de finançament afectat, baixes de crèdit i romanent de
Tresoreria per a despeses generals, d'acord amb el següent detall:
1.1. Crèdits extraordinaris finançats amb excés de finançament afectat i baixes de crèdits:
Finançament
B aixes de crèdit
Inversió nova mobiliari i estris destinats a serv.
Adquisició nova equips processos d’informació
Programa reparació façanes PINCAT

Projecte d’origen
2015 2 ASC 1
2015 2 INF 1
2009 2 IMA 20

Aplicació
ASC-92000-62502
INF-92000-62600
IMA-15220-78901

Import
235,01
0,05
2.641,67
2.876,73

2016 8 ASC 1

87010

92.423,27

Crèdits extraordinaris
De scripció
Inversió nova mobiliari i estris
Inversió nova equipaments processos informació

Aplicació
ASC-92000-62500
INF-92000-62602

Projecte
2016 2 ASC 1
2016 2 INF 1

Import
4.000,00
54.300,00

Despeses en aplicacions informàtiques

INF-92000-64100

2016 2 INF 1 - Pàg. 37.000,00
14 / 67 95.300,00

Total baixes de crèdit
E xcés de finançament afectat
Excés de finançament afectat

Total crèdits ex traordinaris
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1.2. Suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit:
Suplement de crèdit
De scripció
Préstecs al personal

Aplicació
TRE-22100-83000

Import
4.000,00
4.000,00

Aplicació
IAC-33000-12004
IAC-33000-12100
IAC-33000-12101
IAC-33000-16000

Import
1.683,73
730,42
627,39
958,46
4.000,00

Total suplements de crèdits finançats amb baixes

F inançament amb baix es de crèdits
De scripció
Retribucions bàsiques funcionaris. Sous grup C2
Retribucions complementàries funcionaris. C.Destinació
Retribucions complementàries funcionaris. C.Específic
Seguretat Social
Total finançament suplements de crèdit amb baix es

1.3. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals:
C rèdits ex traordinaris
Descripció
Treballs realitzats altres empreses-CP2015
Estudis i treballs tècnics d’estacionament
Elements reflectants per desviaments
Total crèdits extraordinaris finançats amb RTDG
Suplements de crèdit
Descripció
Festa del Renaixement
Reparacions equipament per a la informació
Manteniment sistemes i programari informàtics
Senyalització viària
Reparacions vehicles
Servei grua municipal
Servei de vigilància
Publicitat i propaganda. Comunicacions
Estudis i treballs tècnics
Contractes empreses. Promoció comercial
Festes i activitats populars
Enllumenat via pública
Reparació i manteniment via pública
Energia elèctrica equipaments municipals
Reparacions maquinària i instal•lacions
RSU-Tractament
Servei recollida efectiu-estacionament regulat
Total suplements de crèdits finançats amb RTDG
Total crèdits ex traordinaris i suplements de crèdit finançats amb RTDG

Finançament
Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Aplicació
BSO-23198-22799
MOB-13300-22706
MOB-13300-62300

Import
6.833,06
84,80
4.274,69
11.192,55

Aplicació
FES-33801-22609
INF-92000-21600
INF-92002-21600
MOB-13400-62300
POL-13200-21400
POL-13300-22701
POL-13200-22701
PRE-92000-22602
PRE-92000-22706
PRO-43100-22706
REG-33800-22609
SER-16500-22100
SER-15320-21000
SER-16501-22100
SER-92000-21300
SER-16230-22700
TRE-93200-22799

Import
1.092,39
3.424,55
1.707,12
6.505,54
53,54
1.577,24
2.305,11
650,38
6.650,00
157,30
400,00
586,16
15.034,45
3.744,16
7.245,48
69.734,02
816,42
121.683,86
132.876,41

Aplicació
87000
Total finançament RTDG

Import
132.876,41
132.876,41

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. ”
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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); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP (3).

11. DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9/2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la sol·licitud modificació pressupostària número 9/2016 de crèdit extraordinari, finançat amb
excés de finançament afectat., vistos els informes d'Intervenció 269 i 270, i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de dia 28 d'abril de 2016, proposo al Ple de
la corporació l'adopció del següent acord:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació pressupostària número 9/2016 de crèdit extraordinari,
finançat amb excés de finançament afectat., d'acord amb el següent detall:
Crèdit extraordinari
Descripció
Inversió nova en el Mercat

Aplicació

Projecte

Import

SER 43120 62200

2016 2 SER 5

8.100,00

Total ….............................................

8.100,00

Finançament
Excés de finançament afectat

Projecte d’origen

Aplicació

Import

Excés de finançament afectat

2016 8 ASC 1

87010

8.100,00

Total ….............................................

8.100,00

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

12 – DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2016.
L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març
de 2016.
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*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar l’assumpte pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquest punt és la dació de compte de l’estat
d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de 2016 d’acord amb el que estableix les
bases d’execució pressupostària que es van aprovar durant el mes de novembre per al 2016. Per tant,
aquí simplement és una dació de comptes i ja no correspon ni discussió ni votació.
*-*-*
El Ple en resta assabentat.

ESPAI PÚBLIC
13. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC I
SERVEI INTEGRAL D’ENLLUMENAT I SEMAFÒRIC DE TORTOSA A LA UTE GESTIÓ ENERGÈTICA TORTOSA
FORMADA PER LES EMPRESES SECE-ACSA.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Identificació de l’expedient: 2016-SER-N0302-000004
Antecedents
Atès que el Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (a partit d’ara
COPATE) lliura en desembre de 2010 l’auditoria de l’enllumenat exterior del municipi de Tortosa
realitzada per l’empresa auditora CRESOL.
Que el 16 de novembre de 2012 l’Ajuntament de Tortosa signa el conveni de cooperació amb el
COPATE, destinat al desenvolupament de l’Agència d’Energia de Terres de l’Ebre, on es descriu que el
COPATE s’encarregarà, entre d’altres, de la redacció de la proposta de plecs i l’actualització de
l’auditoria energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic.
Que, en base a aquest conveni, el COPATE encarrega a la mateixa empresa (CRESOL) l’actualització de
l’auditoria de l’enllumenat exterior del municipi de Tortosa, que havia realitzat l’any 2010, essent
actualitzada durant el 2012.
Atès que al febrer de 2013 el COPATE finalitza la redacció de la proposta de plecs del contracte de
subministrament energètic i servei integral d’enllumenat i semafòric de Tortosa, que serviran de base
per a l’adjudicació del contracte, emprant com a base l’auditoria elaborada per l’auditora CRESOL.
Atès que en data 7 d’abril de 2014 el Ple municipal va adjudicar el contracte de subministrament
energètic i servei integral d’enllumenat i semafòric de Tortosa a la UTE Gestió Energètica Tortosa
formada per les empreses SECE-ACSA, que se signa en data 5 de maig de 2014.
Atès que des d’aquesta data l’UTE Gestió Energètica Tortosa ha procedit a efectuar les actuacions
necessàries per a complir els treballs que figuraven al mencionat contracte.
Atès que en el desenvolupament d’aquests treballs l’UTE Gestió Energètica Tortosa inicia un inventari de
les instal·lacions d’acord amb l’article 23.7 del plec de condicions tècniques.
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Atès que en data 27 d’octubre de 2015 la UTE Gestió Energètica Tortosa va entrar una instància amb
número de registre 13.444 en què demanava una modificació de contracte en base a la realització d’un
nou inventari de les instal·lacions, en detectar unes presumptes desviacions respecte de les actuacions
previstes a l’auditoria de l’any 2010.
Atès que en l’actualitat la UTE Gestió Energètica Tortosa no ha dut a terme la totalitat de la seva
inversió, ni s’ha fet el traspàs del subministrament d’energia inclòs a la P1, ja que abans és necessària
l’adequació dels quadres de comandament que motiva la seva petició d’ampliació de contracte.
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es va demanar informe al COPATE, en tant que va ser l’entitat
pública que va realitzar la auditoria que es va annexar al contracte de subministrament energètic i
servei integral d’enllumenat i semafòric de Tortosa, i en la qual es va fonamentar el concurs públic
efectuat.
Atès l’informe del COPATE, de data 26 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 3038 de 8 de març de
2016, en què valora les peticions efectuades per la UTE Gestió Energètica Tortosa.
Vist l’informe del director d l’Àrea d’Espai Públic de data 6 d’abril de 2016.
Vist l’informe jurídic del secretari accidental de 18 d’abril de 2016.
Vist l’informe de fiscalització 261/2016, de 27 d’abril de 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Espai Públic, reunida el 27 d’abril de 2016.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, al Ple municipal proposo l'adopció dels següents ACORDS
Primer. Aprovar la modificació del contracte de subministrament energètic i servei integral d’enllumenat
i semafòric de Tortosa a la UTE Gestió Energètica Tortosa formada per les empreses SECE-ACSA, a partir
de l’1 de juny de 2016, que representaria un increment de 677.962,59 euros respecte els 7.507.561,42
euros aprovats el 2014, la qual cosa representa un increment del 9,03 %, per la qual cosa l’import total
de les 12 anualitats serà 8.185.523,98 euros, desglossats de la següent manera, segons els diferents
subconceptes i anualitats:
DESPESA 2016, IVA NO INCLÒS, APLICANT MODIFICACIÓ A PARTIR 1/6/16
Subconcepte

Subm.
energia

P1 Serveis energètics
P1 Serveis energètics
ampliació
P2- Manteniment
P2- Manteniment
ampliació
P3- Reposicions
P3- Reposicions
ampliació
P6 Treballs comp.

21.899,24

Total

23.399,10

Amortització
inversió
9.560,16

Gestió
sistema

Mantenim.

Reposicions

Treballs
complem.

500,00

500,00

Mesos

Total 2016

31.959,40

12

383.512,79

1.499,86

7

10.499,05

9.981,26

9.981,26

12

119.775,16

683,61

683,61

7

4.785,28

1.255,67

1.255,67

12

15.068,00

86,00

86,00

7

602,00

1.666,67

1.666,67

12

1.666,67

47.132,47

1.499,86

9.560,16

Import
mes

10.664,88

1.341,67

20.000,00
554.242,28

DESPESA 2017, IVA NO INCLÒS, APLICANT MODIFICACIÓ A PARTIR 1/6/16
Subconcepte

Subm.
energia

Amortització
inversió

Gestió
sistema

Mantenim.

Reposicions

Treballs
complem.

Valor
MENSUAL

Mesos
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P1 Serveis energètics
P1 Serveis energètics
ampliació
P2- Manteniment
P2- Manteniment
ampliació
P3- Reposicions
P3- Reposicions
ampliació
P6 Treballs comp.

21.899,24

9.560,16

1.499,86

2.548,34

Total

23.399,10

Anualitat

12.108,50

Despesa, Iva no inclòs

500,00

500,00
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31.959,40

12

383.512,79

4.048,21

12

48.578,46

9.981,26

9.981,26

12

119.775,16

683,61

683,61

12

8.203,34

1.255,67

1.255,67

12

15.068,00

86,00

86,00

12

1.032,00

1.666,67

1.666,67

12

1.666,67

49.680,81

10.664,88

Import de l'IVA (21%)

1.341,67

20.000,00
596.169,75

Despesa total, IVA inclòs

Observacions
7 mensualitats, enlloc de 8

2014

90.325,17

18.968,29

109.293,45

2015

506.396,55

106.343,28

612.739,83

2016

554.242,28

116.390,88

670.633,16

2017

596.169,75

125.195,65

721.365,40

2018

596.169,75

125.195,65

721.365,40

2019

596.169,75

125.195,65

721.365,40

2020

596.169,75

125.195,65

721.365,40

2021

596.169,75

125.195,65

721.365,40

2022

596.169,75

125.195,65

721.365,40

2023

596.169,75

125.195,65

721.365,40
721.365,40

2024

596.169,75

125.195,65

2025

596.169,75

125.195,65

721.365,40

2026

248.404,06

52.164,85

300.568,92

Total

6.764.895,85

1.420.628,13

8.185.523,98

Ampliació a partir 1/6/16

5 mensualitats, enlloc de 4

Segon. Aprovar un increment de despesa per a l’anualitat 2016 de 19.222,46 euros, amb càrrec a la
partida SER-16500-22100, així com l’increment que representa per a les properes anualitats,
repartides segons la següent taula:
Anualitat

Despesa, Iva no inclòs

Import de l'IVA (21%)

Despesa total, IVA inclòs

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2016

15.886,33

3.336,13

19.222,46

2017

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2018

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2019

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2020

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2021

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2022

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2023

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2024

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2025

57.813,80

12.140,90

69.954,70

2026

24.089,09

5.058,71

29.147,79

Total

560.299,66

117.662,93

677.962,59

Observacions

Ampliació a partir 1/6/16

5 mensualitats, enlloc de 4

Tercer. Facultar l’alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació,
formalització i execució dels precedents acords.
Quart . Notificar aquest acord a la UTE Gestió Energètica Tortosa. ”
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*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema que coneixen perfectament,
que està dictaminat per comissió informativa i que si volen algun aclariment jo mateix els hi oferiré.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, el nostre grup s’abstindrà en aquest punt, de la mateixa manera que vam abstindre’ns en els
plens de 2013 i 2014, quan ja vam manifestar el nostre dubte en quant a l’expedient de licitació, que
ara veiem que s’ha hagut de modificar per donar compliment a les necessitats d’enllumenat de la
ciutat.
Agrair al senyor Domingo Tomàs, no cal dir-ho, el seu interès en explicar-nos com ha estat, i
sincerament li dic, el tema de la modificació, però entenem que és una modificació que ve per certes
mancances, com vostè molt bé inclús ha manifestat en llocs públics, en l’auditoria prèvia.
Tot i això, en el sentit positiu que esperem que finalment es resolguin el problemes de manca
d’il·luminació que encara en molts llocs de Tortosa o en alguns llocs de Tortosa tenen als seus barris i,
per tant, per a que no hi hagin molèsties en els tortosins i tortosines. Moltes gràcies senyor alcalde.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Efectivament, nosaltres quan
vam iniciar tot aquest procés d’implantació d’un sistema molt més eficient energèticament a la ciutat i
que produeixi un millor servei, vam contractar, vam acordar amb el CODE l’elaboració d’una auditoria
energètica.
Aquesta auditoria energètica és la que vam utilitzar com a base per procedir a la seva licitació. Segons
consta a l’expedient, que vostès hauran pogut comprovar, el mateix CODE va explicar que quan es va
fer l’auditori es va fer una estimació essencialment d’alguns punts de discrepància que estan vinculats
als quadres elèctrics i que, per tant, l’únic que es va fer és una estimació però no es va analitzar quadre
per quadre. I aquest és el gran element de discrepància.
Els altres és perquè des del moment que es va fer l’auditoria al moment actual, doncs, la ciutat ha anat
creixent, s’han anat implantant nous punts de llum i el que és tracta és d’actualitzar aquests punts de
llum.
La millora o no millora vindrà en funció de la renovació d’aquests quadres elèctrics. L’enllumenat s’ha
canviat pràcticament ja a tot el municipi de Tortosa, però és veritat que els quadres elèctrics no s’han
modificat i això fa que de vegades algunes avaries responguin no tant a la lluminària –que ja està
renovada– sinó al propi quadre elèctric i, per tant, aquest és el motiu.
Estan tots els informes corresponents i defecte en el procediment no n’hi havia cap. En tot cas, havia
una auditoria que era millorable i que, per tant, ara se subsana.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Si, senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup també
s’abstindrà en aquest punt perquè en el seu dia tampoc vam votar favorablement i, per tant, repetim el
sentit del vot.
I com vostè mateix ha dit, hagués sigut millorable aquesta auditoria energètica i, segurament, si ho
haguessin fet millor tant el CODE com la revisió per part de l’Ajuntament, avui no s’hauria de fer
aquesta ampliació, no?, de 600.000€.
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I en tot cas, el que fem és repetir el sentit del vot, que en el seu dia va ser d’abstenció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, trencar una llança també pel CODE.
El CODE era també una part d’aquesta auditoria, la va subcontractar a una empresa i una part de les
deficiències d’aquesta auditoria no són imputables tampoc als que la van fer. Si des de que es va fer
fins al dia d’avui hi ha 250 punts de llum més a Tortosa això no és imputable a ningú.
I sí que es veritat que, per l’abast de la mateixa auditoria, en quant als quadres es va fer una estimació
que va resultar absolutament insuficient. Però, en tot cas, això se subsana, i se subsana no com es
podien fer les coses en un altre moment, sinó que se subsana fent una modificació del contracte, tal
com cal, amb el procediment, els informes corresponents i portant-ho al Ple.
En tot cas, moltes gràcies per....., sí, perdó, té la paraula el senyor Monclús.
Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bona
tarde.
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya considerem que és evident –així ho
reconeix el propi Govern municipal– que hi ha hagut un error de càlcul en el cost del nou contracte de
subministrament i d’enllumenat de la ciutat.
En qualsevol cas, ens trobem davant, aproximadament, d’una desviació del 6,8% dels punts de llums
detectats en les auditories anteriors al concurs, que vénen a ser sobre un 180 més el dels quadres. I
aquesta desviació que està contractada el que fa és incrementar necessàriament, perquè és així, el
cost de servei i, per tant, no hi ha més remei que assumir aquest increment perquè és que no pot ser
d’una altra manera. Per aquest motiu la nostra posició és favorable a la proposta.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. A risc de ser pesat, per a que no hi hagi cap
tipus de malentès, no hi ha cap error de càlcul del cost. El cost és el que es va licitar i continuarà essent
exactament el mateix que es va licitar i això no es modifica ni una coma.
El que sí que és veritat és que, com vostès recordaran, l’empresa que resultés guanyadora del
procediment havia de fer unes inversions, i aquestes inversions s’anaven amortitzant al llarg de la
durada de l’any. Aquests inversions han tingut que ser més de les que estaven previstes perquè l’estat
de les instal·lacions era pitjor del que s’havia fitxar a la pròpia auditoria energètica.
Per tant, el cost continua essent el mateix i l’únic que hi ha és més inversions, que això implicarà que la
seva amortització tingui un major cost. Però que els costos, el preu al que es va licitar l’energia, el preu
que es va licitar tots els semàfors, etc., etc., això no té cap tipus de variació, ni una. I l’únic que es fa és
aquesta adaptació.
Això havia passat en temps pretèrits, que ara ja no ve al cas, aquí a l’Ajuntament i se solventava d’una
altra forma que no era un procediment com el que s’ha volgut fer aquesta vegada, sinó amb annexes a
contactes, amb ampliacions, amb convenis, etc., etc., no entraré ara més perquè avui ens cuegen
algunes d’aquestes coses. Aquí el que s’ha fet és el pertoca amb els corresponents informes de tots els
serveis. Moltes gràcies.
*-*-*
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).
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA RETIRADA DE
L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (LAPAD), va fixar les bases per al desenvolupament a tot el
territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de dependència i va establir un dret subjectiu
en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va significar un abans i un després en relació a les persones
amb manca d’autonomia o dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a
les seves necessitats.
Atès que el model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en què es combina el
finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts: l’Administració central,
l’Administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el que paga l’usuari i el que paga
l’Administració està en funció de la capacitat econòmica del beneficiari, l’anomenat copagament. No
obstant això, la Llei fa esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la
prestació que necessiti per falta de capacitat econòmica.
Atès que en l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, va
establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la universalitat, on els poders públics
haurien de garantir a tothom l’accés als serveis socials i llur ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i
justícia redistributiva. No obstant això, la Llei també contemplava que aquest principi no excloïa, però,
que l’accés es pogués condicionar al fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin
una contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les
administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.
Atès que en aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la
persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les ordres ASC/432/2007 i
ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la capacitat econòmica els ingressos
derivats de la renda personal de la persona beneficiària, excloent d’aquesta manera els guanys o les
pèrdues patrimonials.
Atès que amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valoració de la
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i la
participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, a més dels ingressos, es
contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues familiars, fet que provoca que en la gran
majoria dels casos els beneficiaris d’aquest servei paguin més, amb increments del copagament de fins
a un 30% i un 40%.
Atès que donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que depenen
d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema de copagament, i que no
ha estat més que una nova retallada encoberta portada a terme pel Departament de Benestar Social i
Família. El nou càlcul de copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris
d’aquests serveis una baixada dràstica dels recursos econòmics per poder fer front a les despeses del
dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de
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butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses personals necessàries i
no cobertes per cap altre sistema de protecció social.
Atès que resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es tinguin
en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la ciutadania. En definitiva, no té
sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin desproveïdes de la major part dels seus
ingressos pel fet de poder rebre un servei que li facilitarà l’autonomia si després no podran comptar
amb els recursos suficients per gaudir d’aquesta autonomia.
Atès que diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat han posat de
relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després d’aplicar la nova ordre de
copagament, tenen una disponibilitat de diners de butxaca, en molts dels casos, inferiors als 100 €
mensuals, fet que atempta a la igualtat d’oportunitats, la seva socialització i integració social, i els
condemna a una situació de pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no
demana la gratuïtat dels serveis sinó un copagament just i equitatiu.
Atès que, recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han portat a
terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus criteris i establint condicions més justes pel
que fa als diners de “butxaca” del què poden gaudir les persones amb discapacitat un cop han fet el
pagament del servei rebut per llei.
Atès que el passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de
resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al Govern de la Generalitat a derogar l’Ordre
de copagament BSF/130/2014. Una derogació que no ha executat el Govern de la Generalitat tot i tenir
el mandat parlamentari.
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar amb
caràcter d’urgència l’actual Ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi criteris més
justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats
representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a
l’atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de Serveis Social.
SEGON. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, de 14
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
(LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord de manera telemàtica a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i
Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), i al COCARMI
(Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). “
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, LAPAD, aprovada pel Govern de Rodríguez Zapatero, va fixar les bases per al
desenvolupament a tot el territori espanyol a l'atenció a les persones en situació de dependència.
Aquesta Llei va significar un abans i un després en relació a les persones amb manca d'autonomia o
dependència, ja que garanteix el dret universal a rebre unes prestacions adequades a les seves
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necessitats.
Tot i això, el Govern del Partit Popular ha obstaculitzat contínuament aquesta Llei amb contínues
retallades, no dotant-la de pressupost ni desenvolupant-la i, una vegada més, a Madrid amb el suport
de Convergència i Unió.
Actualment el model de finançament de l'atenció a la dependència és un model mixt en què es combina
el finançament públic i el finançament privat, on intervenen tres parts: l'Administració central,
l'Administració autonòmica i el beneficiari.
L'anomenat copagament és la proporció entre el que paga l'usuari i el que paga l'Administració i està en
funció de la capacitat econòmica del beneficiari. No obstant això, la Llei diu que ningú quedarà exclòs
de rebre la prestació que necessiti per falta de capacitat econòmica.
A Catalunya, la Llei 12/2007 de serveis socials, va establir que l'accés als serveis socials es regiria pel
principi de la universalitat, garantint a tothom l'accés als serveis socials en condicions d'igualtat, equitat
i justícia redistributiva. No obstant això, la Llei també contempla que l'accés es pugui condicionar a
complir determinats requisits i pagar una contraprestació econòmica.
Els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la persona beneficiària fixaven com a
criteri exclusiu els ingressos derivats de la renda personal, excloent els guanys o les pèrdues
patrimonials.
Actualment els criteris de valoració han canviat. Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni, el
seu rendiment i les càrregues familiars. Aquest fet suposa que gent que no disposa de liquiditat però
que, pel fet de disposar de terres que no ha conreat o d’edificacions que no poden vendre per estar en
estat de ruïna, han de fer front, com a exemples, a un copagament molt elevat que els deixa sense
diners per al dia a dia només pel fet de tenir un patrimoni que no els rendeix però que sí els fa pagar
més. En la gran majoria dels casos increments del copagament de fins a un 30% i un 40%.
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que depenen
d'aquests serveis, entenem que caldria una revisió d’aquest nou sistema de copagament.
El nou càlcul de copagament ha provocat als usuaris d'aquests serveis una baixada dràstica dels
recursos econòmics per fer front al dia a dia i ha fet que els diners de butxaca siguin en molts casos
inferiors als 100 € mensuals, fet que atempta a la igualtat d'oportunitats, la seva socialització i
integració social, i els condemna, entenem nosaltres, a una situació de pobresa crònica.
Recentment altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han portat a terme la
revisió de l'Ordre de copagament, revisant els seus criteris i establint condicions més justes pel que fa al
que podríem dir diners de butxaca.
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de resolució a la
Comissió d'Afers Socials i Famílies, on s'instà al Govern de la Generalitat a derogar l'Ordre de
copagament vigent. Una derogació que no ha estat executada encara pel Govern de la Generalitat, tot i
tenir el mandat.
Per aquest motiu presentem aquesta moció per tal que instéssim al Govern de la Generalitat a complir
amb el mandat del Parlament i derogar amb caràcter d'urgència l'actual Ordre BSF/130/2014 per
aprovar una nova que estableixi criteris més justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la
participació en la seva elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que determinin
la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i
prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la cartera
de serveis socials.
I segon, que el Govern de l'Estat acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, de promoció de
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l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, estableixi per al seu correcte
desenvolupament.
Amb aquesta moció l’únic que demanem és la revisió d’uns criteris que marca una norma que al
moment d’aplicar-la presenta disfuncions i desajustos i que perjudiquen a alguns col·lectius o persones,
i creiem que això hauria de ser una pràctica habitual i no una excepció, que es revisessin al cap d’un
temps els criteris aplicats.
En aquest cas, l'aplicació d'aquests nous criteris de copagament té un resultat discriminatori en el cas
de persones amb discapacitat. I que consti que el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la
gratuïtat dels serveis, sinó un copagament just i equitatiu.
Però cal dir que cal complir amb allò que dictaminen les institucions i, si el Parlament de Catalunya ha
aprovat derogar i revisar l'Ordre de copagament, això s'ha d'executar i s'ha de complir amb el mandat
del Parlament, que és l’únic que demanem. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, regidores, regidors,
senyor Roig, res a dir, res tinc que dir a la cronologia de la moció, inclús, evidentment, a la importància
del tema, no? La cronologia que vostè segueix, bé, està correctament.
En la part expositiva comença per la Llei 39/2006, com vostè ha dit, de promoció de l’autonomia
personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. I ell que fixa les bases de l’atenció a les
persones en situació de dependència, així com el model de finançament –que en aquest cas és mixt–,
és a dir, una part pública i una part privada.
Segueix la moció, la cronologia, amb el principi d’universalitat i coresponsabilitat econòmica que
establia la Llei 12/2007.
Segueix també pels criteris de valoració de la capacitat econòmica establert per les ordres 432 i 433. I
finalitza amb l’Ordre BSF/130/2014 que modifica aquests criteris basats en els ingressos i afegeix com
un altre criteri el del patrimoni, el del rendiment del patrimoni i l’existència o no i el tipus de càrregues
familiars, amb un càlcul global que avui per avui determina una reducció bastant important,
substancial, dels recursos econòmics per fer front al que podríem dir les despeses de butxaca, les
despeses de petit import.
L’exposició per a nosaltres és correcta, ara, no tant en el que es refereix a les propostes d’acord, a les
dos propostes d’acord que vostè planteja.
La primera proposa que aquest Ple insti al Govern de la Generalitat, al igual que per la seva part ja ha
fet el Parlament, a tres punts que vostè els diu mesclats, no molt clars, no? El primer és derogar l’Ordre
aquesta que he dit pel la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les
persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques
destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de serveis socials, i la
participació en el finançament de la prestació de servei no gratuïtes.
Segon, el Parlament insta al Govern a continuar treballant amb els representants dels sectors per
garantir que les persones amb discapacitat ateses mitjançant recursos residencials derivats de la Llei
39/2006 puguin gaudir d’una quantitat mínima garantida suficient que els permeti afrontar les
despeses quotidianes i, a més, els garanteixi l’autonomia personal i social.
I per últim, insta al Parlament a incloure en els pressupostos per al 2016 la dotació necessària per
cobrir l’increment dels diners de butxaca.
Creiem que aquesta proposta d’acord és, entre altres coses, innecessària. Una proposta d’acord
purament política en la mesura en què el Parlament –com ho acabo de llegir i vostès, molts, saben

www.tor tosa.cat
- Pàg. 25 / 67 -

JACE / sbh

perfectament– ja ha instat al Govern i és de suposar que aquest, el Govern de la Generalitat, donada la
importància del tema que està aquí plantejat, acomplirà –i comença ja a acomplir– per la via d’urgència
aquesta recomanació parlamentària.
No obstant, el curiós de les dos propostes d’acord que vostè fa aquí està en la segona proposta d’acord,
no? En efecte, en la part expositiva no menciona per a res al Govern estatal, ni per explicar en què és el
que incompleix en el finançament de la Llei. Sí, en canvi, li dedica la segona proposta d’acord en el
sentit que ara li llegiré, que diu: demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament de la
Llei 39/2006. Sols diu això i a la part expositiva no diu res de res en referència a l’Estat.
És una exigència, aquesta proposta d’acord segona de la seva moció de la campanya electoral que
vostès ja fa uns dies que estan començant arreu de tot l’Estat espanyol, o és una mostra del
subconscient polític, però bé, no s’entén massa bé com fiquen una proposta d’acord quan no han
mencionat a la persona titular d’aquesta proposta.
Miri, com en moltes altres coses, el finançament, des de luego, és clau, és a dir, qui paga i quan paga.
Cada un, això és fonamental per a que una cosa sabéssim cap on, com ha de tirar i si tirarà.
Aquí és el mateix, és el principal problema d’aquesta Llei de la dependència. Segons informes, les
autonomies aporten un 60% de les despeses i el 40% restant està a parts iguales, més o menys, un
20% cada un, per part de l’Estat i per part dels usuaris de la dependència, dels dependents.
La crisi actual econòmica, lògicament, aguditza encara més el problema del finançament, de tal forma
que dels 1.498 milions d’euros pressupostat al 2011, al 2015 es van pressupostar 1.177 milions
d’euros, és a dir, un 27% menys.
La Llei va preveure el copagament als dependents amb rendes superiors al 532€ mensuals, i en això
cal afegir moltíssimes més coses com, per exemple, el copagament sanitari, els medicaments, les llistes
d’espera, moltíssimes coses que hi ha plantejades en aquesta Llei i en aquest tema que és fonamental,
que és importantíssim.
Així acabo, com la primera proposta no s’entén massa bé l’acord que vostè planteja, i la segona
considerem que és un afegit sense una motivació adient, la nostra posició serà de rebutjar de moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, l’any 2006, és cert, es
va aprovar per part del Govern socialista en aquell moment, presidit pel senyor Zapatero, una Llei de
dependència que tenia com a objectiu ajudar a totes aquelles persones que, com tots sabem, tenen
una manca d’autonomia i una dependència respecte a altres persones per al seu dia a dia.
Una Llei de dependència que volia ser una rama, una branca més de l’estat del benestar, a part de la
sanitat, l’educació i les pensions públiques que han de garantir i garanteixen la igualtat d’oportunitats
entre tots els ciutadans i ciutadanes.
Però aquella Llei ja va nàixer malament, des del nostre punt de vista, precisament per una manca de
finançament. Una manca de finançament que el Govern socialista en aquell moment, al nostre
entendre, no va saber tirar endavant i després, evidentment, també amb el Govern del Partit Popular,
evidentment, la cosa encara ha anat a pitjor.
En aquest sentit, vostès proposen aquí que es tornin a revisar, per part de la Generalitat de Catalunya i
tal i com ha instat el Parlament del nostre país, tots els criteris a l’hora de donar les ajudes a les
persones dependents i demanen que hi hagin uns nous criteris més justos i més eficaços com sí que
han fet altres governs autonòmics com, per exemple, el nou Govern d’esquerres que hi ha a la
Generalitat del País Valencià o també a les Illes Balears. I en això saben vostès que ens trobaran
perquè pensem que sí, que davant de l’actual situació el que cal és revisar al màxim totes aquestes
normatives i aprofundir en ajudar més a aquestes famílies que ho estan passant malament i que molts
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segurament ara ens estan veient per la televisió.
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció, però també volem fer una reflexió de fons i,
sobretot, dirigida al Partit Socialista, que és el partit que proposa la moció, i és que, com també s’ha dit
aquí, es necessita finançament per tirar endavant totes aquestes mesures. I des de les nostres
formacions polítiques d’esquerres, li he de recordar, senyor Roig, que hem demanat per activa i per
passiva que hi hagi una reforma fiscal. Una reforma fiscal que faci que aquella gent que té més diners
pagui més, i també que es lluiti contra el frau fiscal. I ara tota la gent que també ens veu s’escandalitza
quan veu, no?, tota aquesta situació dels famosos papers de Panamà, on precisament s’amaguen
diners perquè no paguen, no és que paguin més que la resta –que nosaltres pensem que haurien de
pagar més que la resta perquè estem parlant de quantitats molt grans– sinó que amaguen els diners i
paguen menys que la majoria dels ciutadans.
I, malauradament, el Partit Socialista, al nostre entendre i així s’ha vist també en les negociacions
d’aquests últims mesos a l’hora de formar un Govern a l’Estat amb Podem i amb les diferents
confluències que hi formen part, precisament el tema econòmic i la reforma fiscal i tota aquesta qüestió
no ho ha tingut molt clar i s’ha posat de costat de Ciudadanos, que precisament defensa el contrari.
Per tant, nosaltres avui votarem favorablement la seva moció però també com a reflexió estaria bé que
el Partit Socialista, a part de dir-se d’esquerres, també després intentés pactar polítiques d’esquerres
per poder tirar endavant totes aquestes propostes. Moltes gràcies.
Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, pagar les despeses
que suposa atendre a les persones que estan en situació de dependència ve regulat per una Llei de
l’any 2006, com ja s’ha dit en anterioritat.
En aquesta Llei s’estableix la proporció que han de pagar les administracions de l’Estat, la Generalitat
de Catalunya i l’usuari en funció de la seva capacitat econòmica. Per tant, és una Llei en la que ja es
preveu el copagament i que resulta que és una Llei aprovada pel Partit dels Socialistes d’Espanya i, per
tant, del seu partit, el mateix que ara ens proposa en aquesta moció que es retiri el copagament.
Continuant amb la cronologia, al 2012 el Govern del PP, via Secretaria de Estado de Servicios Sociales i
Igualdad diu que totes les administracions públiques, en el termini màxim de 6 mesos, han de
promoure les ordres de copagament. I en aquesta situació és la que es troba actualment la Generalitat.
Es dóna la situació de que el PSC no vol sentir ni a parlar de que nosaltres apliquem les nostres pròpies
lleis –que sens dubte serien més justes– i de que esdevinguem un Estat, i ara ens diu que hem de
derogar una ordre derivada de l’aplicació d’una Llei estatal que defensen i, a més a més, promulguen
ells.
Estem segurs que ara, després de fer les eleccions una altra vegada a Espanya –si al final ja s’acaben
aquestes i aconsegueixen governar– promouran unes lleis que seran més justes i molt més equitatives
per a tota la gent.
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana estem d’acord en què segurament aquesta ordre que
existeix de copagament s’ha modificar i es pot variar per a que sigui més justa, i ens consta que s’està
treballant en aquest sentit des del Departament de Benestar Social. Per tant, la posició del grup
municipal d’Esquerra Republicana, des de la certesa que de la Generalitat s’està treballant en aquest
tema per millorar la situació de la gent dependent, votarem en contra de la moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde, regidores, regidors, jo també li avanço,
senyor Roig, que el nostre vot serà contrari a la moció per diferents aspectes. En primer lloc, perquè
aquesta ordre, com s’ha dit, parteix d’una Llei, la Llei de dependència aprovada per un Govern del Partit
Socialista amb el suport del Partit Popular, una Llei que nosaltres vam votar en contra al Congrés dels
Diputats i la vam votar en contra, en primer lloc, perquè vulnerava competències exclusives de la
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Generalitat i perquè estava mal finançada i mal dimensionada i això s’ha demostrat al llarg dels anys.
Perquè veiem que això s’havia de finançar al 50% pel Govern de la Generalitat i pel Govern de l’Estat, i
amb governs del Partit Socialista al 2011, per exemple, la Generalitat pagava el 77,82% mentre l’Estat
només pagava el 22%. O després teníem que això ha anat augmentant, ha anat augmentant fins que
hem arribat a pagar el 90% la Generalitat i el 10% l’Estat, per tant, s’ha incomplert totalment aquesta
Llei tant pel Partit Socialista com pel Partit Popular posteriorment.
I el que estem dient ara amb aquest ordre que s’està fixant és que es pugui garantir que s’atengui a
més gent i, per tant, el que es fa és parlar, en aquest cas, del patrimoni de les persones, excloent
l’habitatge habitual. Per tant, el que fem és poder arribar a aquella gent que té les rendes més baixes, a
aquella gent que més ho necessita.
I per tant, el que ens està demanant avui el Partit Socialista és que aquesta redistribució de recursos, el
finançament que es pugui fer per a aquella gent que més ho necessita –i no per a aquella gent que té
les rendes més altes– no es pugui portar a terme, com està demanant el senyor Roig.
Per tant, m’està dient el Partit Socialista, i en aquest cas el senyor Roig, que el que cal és pagar la Llei
de dependència igual per a les rendes altes com per a les rendes baixes i, per tant, això no és el que
voldrà aquest partit, aquest grup municipal.
Per tant, el que calculem aquí és poder fer una redistribució dels recursos en funció de la capacitat
econòmica real de cada un dels usuaris, cosa que no es feia anteriorment. Per tant, és una Llei que
parteix de que ja és injusta des del principi, que s’incompleix per part del Partit Socialista i que, a més a
més, qui introdueix el fet del copagament per primera vegada és el Partit Socialista amb una Llei que
aprova a Madrid i que després incompleix, però qui obre la porta a poder fer copagament és el Partit
Socialista.
I ara que, a més a més, des del Govern de la Generalitat s’intenta arribar a aquelles rendes més baixes,
a aquella gent que té menys patrimoni, ara ens ve el Partit Socialista dient que ara això ho hem de
derogar.
Per tant, evidentment és un nou exercici d’hipocresia política de fer una cosa, després dir-ne una altra i
després intentar fer creure que són coses diferents i, per tant, evidentment aquí no ens trobarà.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Hipocresia política en absolut, senyora Roigé, i em dol que
digui aquests temes. Miri, el Partit Socialista vam ser dels primers que vam parlar de dependència, que
van intentar implantar la universalitat pel tema de la gent amb dependència, que tenia problemes de
dependència.
En aquest sentit és molt clar, a veure, per un costat hi ha un acord al Parlament de Catalunya pel qual
es demana que es revisin una sèrie de criteris, es revisin. Es revisin per què? Perquè hi ha una situació
d’una gent que, com diem nosaltres aquí a l’exposició, al final de tot els hi queden uns diners de
butxaca que no arriben ni als 100€ per pagar-se, a algú que estigui en una residència o en un centre de
dia, per pagar-se la perruqueria, el callista o diverses qüestions així, diguem-ne així: de butxaca.
I el que estem fent és intentant que això es revisi per tal de que aquest aspecte que s’ha introduït del
tema del patrimoni, no sigui, no vagi en detriment.
Si vostès pensen que això és alguna cosa molt greu, bé, digui’m vostè hipòcrita i digui’m el que sigui,
però l’únic que estem dient és que, ú, que es compleixi el mandat del Parlament, dos, que es revisin
uns criteris. Per què? Perquè, com he dit a la meva exposició, tinc molt clar una cosa, les lleis es fan,
després costa molt desplegar els reglament, després costa molt també de finançar-les. El Partit Popular
després va agafar aquesta Llei i va dir “ui, això, ui. Ui, ui, ui això” i de estos barros estos lodos.
I, per tant, com sempre així anem. Però a partir d’aquí hauria de ser una pràctica habitual en política
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que, al cap d’un temps, aquestes normes o aquests criteris o aquests criteris d’avaluació es poguessin
revisar, que és l’únic que estem demanant.
Però a més a més, si això s’ha acordat al Parlament de Catalunya, resulta que ara no ho hem de
complir. I el que demanem aquí és que es torni i es recordi al Parlament de Catalunya que realment,
realment han acordar reavaluar aquests criteris.
També em sobta molt, senyors d’Esquerra Republicana. Fa un any, menys d’un any o un any en aquest
plenari de totes aquestes mocions vostès en feien bandera. Ara suposo que, bé, el de sempre, no?, com
donen suport al Govern de Convergència i Unió, doncs bé, sistemàticament el seu pacte..., bé,
recentment estan dient que potser entren –ahir va sortir a la premsa– que potser entren a formar
Govern –potser ja seria hora, o no ho sé, vostès sabran–, abans això ho feien, bé, tots els temes
socials, i en canvi ara, ara posen en dubte allò que s’ha acordat al Parlament de Catalunya. El
Parlament de Catalunya quan convé és sobirà, quan no convé no és sobirà. Per tant, en aquest sentit no
n’estem d’acord.
I per últim, senyor Dalmau, a veure, està molt clar. Si hi ha una Llei marcada pel Govern de l’Estat en
què ha de finançar les comunitats autònomes, compleixin. Vostès han sigut el primers que han retallat
amb l’excusa de la crisi, el Partit Popular ha retallat amb l’excusa de la crisi, però ha fet una retallada
ideològica. Estava clar que aquesta Llei vostès no la volien, no la volien. Evidentment que va nàixer amb
problemes, evidentment, però la voluntat era de poder donar cobertura universal a tota aquesta gent
que patia problemes de dependència, i amb copagament, evidentment, per a que aquells que més
tinguin més paguin, i aquells que menys tinguin menys paguin.
Per tant, en aquest sentit lamentem, lamentem els vots contraris dels grups del Partit Popular, Esquerra
Republicana i Convergència i Unió una vegada més en aquest plenari. Agraïm, com no podia ser d’una
altra manera, el vot favorable del grup de Movem Tortosa, tot i dient-li que, evidentment, el Partit
Socialista estem a favor d’una reforma fiscal profunda, perquè és la única manera de poder, en aquests
moments que estem de crisi, poder finançar els serveis públics, que tant es mereixen la gent del nostre
país. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i MT-E (4); i tretze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM
(4) i PP (1).

15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER EXIGIR LA CONSTRUCCIÓ DEL PALAU DE
JUSTÍCIA I LA DIGNIFICACIÓ IMMEDIATA DEL SOLAR QUE HA D’OCUPAR L’EQUIPAMENT.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa – Entesa:
“ Una de les inversions pendents des de fa més d'una dècada a la nostra ciutat és la construcció del
nou palau de Justícia que s'ha de construir al nucli antic de Tortosa.
Aquest equipament, altament necessari per a Tortosa, ha de dignificar i ampliar l’actual Jutjat, situat a
la plaça dels Estudis, el qual no pot encabir tots els serveis que presta per al conjunt de les Terres de
l’Ebre.
Paral·lelament, la ciutat de Tortosa ja disposa d'un solar entre els carrers de la Mercè, Sant Felip Neri i la
mateixa plaça dels Estudis perquè l’Administració catalana pugui construir aquest equipament tan
important per la ciutat i el territori.
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Atès que en les darreres setmanes el Govern de la Generalitat ha expressat que aquest equipament no
es preveu construir en el 2016 i no serà incorporat en els pressupostos.
Atès que el solar on s'ha d'ubicar aquest nou edifici ofereix una mala imatge per a la ciutat tant per al
veïnat com per als turistes.
Atès que la seua situació és estratègica i es troba entre equipaments molt transitats com l’Escola Oficial
d’Idiomes, la Biblioteca Marcel·lí Domingo o els mateixos Jutjats així com actius patrimonials i turístics
de primer ordre com la Catedral de Santa Maria, el Castell de la Suda i els Reials Col·legis.
Atès que aquesta és una demanda veïnal de la ciutat.
El grup municipal de Movem Tortosa proposa l’adopció dels següents acords:
1 - Instar a Govern i al Parlament de Catalunya a contemplar aquest equipament en els pressupostos de
la Generalitat de 2016.
2 - Instar, en el cas que la Generalitat desestimi aquesta demanda, a que provisionalment es dignifiqui
el solar on s'ha d'ubicar aquest equipament netejant l’herba i la brutícia dipositada en el mateix i que
s’instal·li una tanca en el seu perímetre perquè eviti la visió negativa que ofereix el mateix i malmetent el
paisatge urbà d'un indret tan transitat pel veïnat i turistes.
3 - Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern de
la Generalitat a les Terres de l’Ebre, al Departament de Justícia i a la Federació de Veïns de Tortosa. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup municipal, Movem Tortosa,
portem aquesta moció, tal i com diu el seu títol, per exigir la construcció del Palau de Justícia i la
dignificació immediata del solar on s’ha de construir, precisament, aquest equipament.
Tothom sap que una de les inversions pendents per part de la Generalitat de Catalunya a la nostra
ciutat és la construcció d’aquest nou edifici, d’aquests nous jutjats que s’han de construir al barri del
Rastre, i concretament al solar que hi ha al davant de la Biblioteca Marcel·lí Domingo i també al davant
dels actuals jutjats, com un equipament que ha de ser una ampliació dels actuals jutjats, perquè és
necessari i és una demanda des de fa dècades o des de gairebé fa dos dècades, com aquí recollim.
Paral·lelament, també ja la gent ho sap però ho recordem, aquest solar on s’ha de construir aquest
edifici ja està preparat per poder tirar-se endavant aquest equipament, un solar que ocupa l’espai que
hi ha entre el carrer de la Mercè, el carrer Sant Felip Neri i també la mateixa plaça dels Estudis.
I portem avui la moció perquè fa poques setmanes va venir aquí a la nostra ciutat el conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i, pel que vam veure a la premsa, es va dir que durant el 2016
no es preveia la construcció d’aquest equipament.
Llavors, des del nostre grup pensem que el que caldria fer com Ajuntament és, en primer lloc, demanar
a la Generalitat de Catalunya que tiri endavant la construcció d’aquest equipament durant aquest
2016, amb l’elaboració dels pressupostos –si finalment n’hi ha, perquè tampoc sabem si hi haurà
pressupostos o no de la Generalitat en aquest 2016–, i en segon lloc una qüestió que pensem que és
més pràctica i també necessària, si finalment la Generalitat de Catalunya no vol tirar endavant o no pot
aquesta construcció d’aquests jutjats, que sí que es dignifiqui aquest solar.
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Un solar que està situat a un lloc molt transitat de la ciutat perquè –ja ho he dit abans– està davant
dels actuals jutjats, de l’Escola Oficial d’Idiomes o de la Biblioteca Marcel·lí Domingo. Però, a més a
més, des del punt de vista turístic, està situat entre els tres monuments més importants de Tortosa:
entre la Catedral de Santa Maria, entre els Reials Col·legis o el Castell de la Suda i tothom sap i reconeix
que dóna una imatge molt negativa, de fet, durant els 4 dies de la Festa del Renaixement s’arriben a
posar unes lones, precisament per evitar que doni una imatge negativa que sí dóna la resta de dies de
l’any.
Per tant, el que fem aquí és portar a aprovació dos punts. El primer seria instar al Govern i al Parlament
de Catalunya a que incorporessin aquest equipament, la seva construcció per al 2016 i, en tot cas, si no
és així, en el segon punt, a que es dignifiqués aquest solar fins que es construís l’equipament.
Per tant, aquesta és una proposta que portem a votació i que també volem expressar que és una
reivindicació del moviment veïnal de Tortosa, que també en vàries ocasions ho ha reclamat. Moltes
gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, regidores, regidors,
bé, jo estic plenament d’acord en què Tortosa necessita un Palau de Justícia, un nou Palau de Justícia,
un nou equipament per a la ciutat. I estic plenament d’acord que fins que no el poguéssim tenir, el solar
del carrer de la Mercè, doncs bé, es cuidi la seva imatge estètica i de salubritat pública, no?
El que no estic d’acord és que s’utilitzin determinats temes com un instrument polític, no?..... hem de
fer alguna cosa aquí, doncs, agafem això que realment és necessari, ho soltem i ja hem fet la nostra
aportació política al Ple de l’Ajuntament de Tortosa.
I dic això perquè jo, pel que he llegit –i consti que no defenso a ningú, eh, no és la meva funció aquí
defensar a ningú, dic el que penso tal qual, no?– jo pel que he llegit a la premsa, el conseller de Justícia
quan va estar aquí fa dos dies va dir que l’edifici d’aquest Palau de Justícia de Tortosa estava previst al
Pla d’equipaments judicials 2014/2020, bé, queden encara 2/3 anys per acabar el 2020, no?, imagino
que a lo millor, inclús vaig llegir de que hi havia un pressupost de 5.000.000€ a pagar en tres anualitats
per fer aquest Palau, no?, un termini de construcció de 18 mesos, començant quan comenci, doncs bé,
hi haurà un termini que complirà amb el que diu el conseller de Justícia, el que diu la Generalitat, no?
Per tant, jo tampoc crec que sigui un tema tan punyent com per dir “home això, això, això”, no
començarem a construir-ho demà, no? Llavors, jo entenc que és necessari, des de luego, des de cap
punt de vista, sense dubte, no?, i mentrestant hi ha que “adecentar” aquell terreny, tot i que també hi
ha que recordar –com a petites aportacions, però bé, hi ha que esmentar-les també– l’actuació de
millora de la seu de Jutjat, l’actuació dels dos jutjats penals unificant-los en l’antiga Comissaria dels
Mossos d’Esquadra, bé doncs, tot això són aportacions que la consellera de Justícia intenta d’alguna
forma millorar la Justícia a Tortosa.
Per tant, com ja li he dit al principi i pel motiu que li he dit, la nostra posició serà en contra de la moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors
regidors, com tothom sabem la ciutat de Tortosa compta en l’actualitat amb una seu judicial ubicada en
un edifici que no és adient per a les necessitats de la ciutat en l’àmbit de la Justícia, ja que presenta
certes deficiències de caràcter estructural i, a més a més, s’ha quedat petita.
Però pensem que el Palau de Justícia és una altra d’aquestes grans promeses falses del Govern de CiU.
El març de 2013 el conseller Germà Gordó va anunciar que les obres del nou Palau de Justícia
començarien l’any 2015.
En el Pla director d’equipaments judicials 2014-2020, com molt bé ha dit el senyor Xavier Dalmau fa un
moment, presentat en seu parlamentària a l’abril del 2014, es detalla que l’ampliació o reforma de
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diferents edificis judicials a tota Catalunya, entre ells el de Tortosa, entre d’altres de la demarcació de
Tarragona.
El setembre de 2015, la Generalitat va adjudicar el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a
la modificació del projecte bàsic i executiu de construcció del nou edifici, que ja existia. Aquest encàrrec
tenia un termini màxim d’execució de cinc mesos i mig, el qual ja s’ha exhaurit.
Estem al maig de 2016 i les obres no han començat. I tal i com diu la moció que presenta Movem
Tortosa, el Govern ha manifestat que tampoc està previst construir-la el 2016 i que no serà inclosa, si hi
ha pressupostos, en els pressupostos.
De fet, aquesta decisió s’emmarca en el que podríem dir “inversió zero” pel que fa al Govern a nivell
judicial a la demarcació de Tarragona per aquesta legislatura, en tant en quant també el Palau de
Justícia de Tortosa, a més a més, tampoc es construirà, de moment, el Fòrum de la Justícia a Tarragona,
tal i com va anunciar fa uns dies el conseller Carles Mundó, després de que en tots dos casos es
modifiqués el projecte el 2015 i que s’havien d’iniciar les obres al 2016.
Tortosa ja fa anys que reclama aquest equipament i mai no arriba i no sabem si, finalment, serà una
realitat. Som de l’opinió que aquest equipament és del tot necessari per a la nostra ciutat i per a les
Terres de l’Ebre, i així ho defensem sempre, però un cop més entenem que el Govern de CiU té
abandonades les nostres Terres.
De fet, el grup parlamentari Socialista presentarà al Parlament de Catalunya una proposta de resolució
en aquest sentit per a que es liciti de manera immediata i es doni compliment, una vegada més, al que
el Parlament de Catalunya i el Govern s’han compromès a fer i no es dilati en el temps.
Esperem que no passi com va passar en el desdoblament de l’autovia de Tortosa a l’Aldea, que va
construir-se 11 km en 12 anys.
A més a més, una vegada més, el projecte se l’ha fet seu, per part del Govern municipal, i s’ha inclòs
dins el famós PAM, on diu que, una acció diu “on s’impulsarà la construcció del Palau de Justícia els
anys 2016 i 2017”. Una vegada més veiem que aquest PAM contempla accions que no li competeixen al
Govern de Tortosa, ja que ara mateix el Govern de la Generalitat l’ha desdit en el seu interès per
complir-ho.
I tot això, aquest PAM, recordem que també està d’acord amb els seus socis, els republicans de Tortosa,
que els hi donen suport.
I també, pel que a fa al solar, des del nostre grup municipal, moltes vegades, repetidament la mala
imatge que aquest espai abandonat suposa per a la ciutat.
Hem acabat recentment un Pla de barris –el PINCAT–, que ha costat prou, que s’han fet diverses
pròrrogues, i ara cal millorar el nucli antic d’una altra manera, que és donant-li també equipaments. I
per això cal seguir treballant per dignificar l’entorn. I, per tant, aquesta obra, entenem nosaltres, que
també ha de servir per a aquesta finalitat.
Per tant, com no podia ser d’una altra manera, el nostre vot serà favorable a la moció presentada per
Movem Tortosa. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.
Bé, que el Govern de la Generalitat, a pesar de l’escanyament econòmic al que ens sotmet l’Estat, està
invertint a Tortosa, això és evident. Només cal veure com poc a poc va creixent i va pujant l’edifici de les
delegacions, que és el nom amb el que coneixem l’edifici que es fa al carrer Montcada.
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Però si ens centrem en aquesta moció, la moció que vostès demanen que es faci el Palau de Justícia –amb
el qual estem d’acord en què s’ha de fer aquest Palau de Justícia i així el conseller ho va dir– però hi ha
uns entrebancs.
Quin entrebanc diré primer que res? S’ha de revisar el projecte, a pesar que el senyor Enric Roig deia
que ja, doncs no. S’està revisant el projecte i això portarà 5 o 6 mesos, per tant, aquesta seria la
primera.
Segona cosa, els pressupostos de moment estan prorrogats. Espero que els grups que hi ha aquí tots
donaran suport als nous pressupostos que presenti la Generalitat, entre altres coses, per a que es
pugui fer el nou Palau de Justícia de Tortosa, sinó passarem al 2017, perquè aquests 5 o 6 mesos que
hi ha del projecte, de revisar el projecte més els pressupostos, ens en anem al 2017, i confiem en la
paraula del conseller, no tenim perquè dubtar-ne.
Per tant, el nostre posicionament és contrari a la moció. No obstant, ens consta –i així ho dic– perquè, a
iniciativa dels Serveis Territorials, hi ha “agendada” una reunió a fi i efecte de poder dignificar aquell
espai fins a que es comenci l’obra.
I abans li voldria dir una cosa al senyor Enric Roig, per aprofitar, no? Ell diu que al PAM diu “2016-2017
impulsar”, jo crec que a l’Ajuntament de Tortosa tots estem impulsant-ho, cadascú des d’on pot i, en
aquest cas, està Movem Tortosa presentant aquesta moció. O sigui, que impulsar-ho ho impulsem.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, evidentment aquest
Govern vol que es construeixi el Palau de Justícia, com sempre hem reclamat als diferents consellers i
com sempre hem volgut i hem estat insistint en què el facin, per això també consta al Pla d’actuació
municipal que l’impulsarem, perquè creiem molt necessari que es faci.
Però ara bé, a la revisió del projecte i la direcció d’obres es va licitar, senyor Roig vostè ho hauria de
saber, els terminis comencen a comptar des de que se signa el contracte i, per tant, a hores d’ara
encara està vigent, no ha finalitzat el termini d’execució d’aquesta revisió. I per tant, hores d’ara el que
s’està fent és revisar aquest projecte i després s’iniciarà la licitació de l’obra. Per tant, ens n’anirem al
pressupost del 2017, que és compromís que té el conseller, tal i com ens va dir.
Per tant, evidentment, no podem compartir el que se’ns està dient en aquesta moció perquè és
impossible de poder licitar i executar l’obra aquest any i, per tant, per terminis és totalment impossible.
Però això no vol dir que no estiguéssim d’acord en què es faci, que evidentment així ho estem.
I el tancament, com també s’ha dit, està demanat i, a més a més, hi ha el compromís de fer-se. I s’ha
demanat que es faci tal i com hem fet l’Ajuntament a la plaça del davant la catedral on s’estan
realitzant les excavacions arqueològiques en un tancat de fusta, que dignificarà també l’entorn.
I em toca tornar a al·ludir al senyor Roig, perquè si tingués una miqueta de vergonya no només
anomenaria els consellers que ha anomenat, sinó que anomenaria també a la consellera Tura,
consellera socialista que voldria recordar que es va fer moltíssimes fotos allà en aquell solar i que va
anunciar moltíssimes vegades que començarien les obres i que mira, no sé perquè, avui se l’ha
oblidada i no l’ha mencionat.
Però en aquell moment, també li recordaré, que en aquell moment hi havia recursos, no com ara,
perquè ara de recursos no n’hi ha i, per tant, ara el que es va a prioritzar i s’està prioritzant pel que fa a
la construcció de l’any que ve i als pressupostos de l’any que ve, és el Palau de Justícia de Tortosa. Però
en aquell moment hi havia recursos per poder-se fer, però en aquell moment la consellera socialista va
decidir ficar-los a un altre lloc, els recursos.
Per tant, el compromís hi és i, per tant, el que queda clar és que el proper any, tal i com va anunciar el
conseller, estarà dintre els pressupostos de la Generalitat. Mentrestant, s’acabarà el projecte.
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Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Per al·lusions, puc?
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Si obri un segon torn sí, però hauria d’esperar a que
intervingués el senyor Jordan.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, començaré per això
últim que deia la senyora Roigé de les fotos de la consellera Tura. És cert que no es va tirar endavant,
però les fotos vénen de més endarrera perquè també la consellera Núria de Gispert, de l’últim Govern
del president Pujol precisament –que després ara també en parlarem del president Pujol– va ser ja el
primer, no?, que es van fer fotos anunciant aquest equipament.
És per això que des del nostre grup municipal, més enllà dels diferents partidismes, estem dient que
com Ajuntament, independentment de qui governi a la Generalitat de Catalunya, el que hem de fer és
reclamar aquest equipament.
I es tan lògic que, senyor Dalmau, no és que Movem Tortosa vinguéssim a fer aquí política –que sí que la
fem, a diferència de vostè que no presenta mai res, i suposo que així li van les coses– perquè
precisament ho està demanant el moviment veïnal de la nostra ciutat. L’informo per si no ho sap, les
demandes dels veïns de la nostra ciutat durant aquestes últimes setmanes, una de les peticions que
han tornat a fer públiques ha sigut la construcció d’aquest equipament i, en tot cas, si no es construeix
–que és el que diu la moció– que hi hagi una dignificació del solar.
Per tant, veig que aquest pacte de Convergència, PP, Esquerra, que van a la una en tombar moltes de
les nostres propostes, torna a funcionar per tombar una proposta que a la vegada tots reconeixen que
és necessària i que estan d’acord, que hem de demanar a la Generalitat uns jutjats que no estan tirant
endavant i que, com diu la mateixa moció, si no els tiren ara endavant s’ha de dignificar el solar, però
sembla ser que els hi molesta aprovar aquesta moció. És allò que abans també s’ha dit en aquest Ple:
hipocresia política.
En tot cas, des del nostre grup municipal som conscients que a partir d’aquesta moció es mouran –i dic
el verb moure– les coses i segurament es començarà a tirar endavant la dignificació d’aquest solar
perquè, com hem dit, està en un lloc molt transitat pels veïns de la ciutat, pels turistes, en un lloc
importantíssim del nostre nucli històric i és vergonyós i indignant que després de tants anys estiguéssim
així. I quan resulta que es porta una moció, ara resulta que estava previst que es dignifiqués.
Per tant, lamentem que no s’hagi aprovat, però com veiem que sí que es farà, anunciem –com sempre
també hem dit– que en els propers mesos, si no es tira endavant aquesta actuació i, per tant, si no es
dignifica el solar tal i com estem exigint, tornarem a insistir, tornarem a presentar una moció en aquest
Ajuntament, també al Parlament de Catalunya. I ho reclamarem i així segurament que es tirarà
endavant. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, ara té la paraula..., abans de donar la paraula al senyor
Roig, que me l’ha demanat, independentment que la gent de Tortosa sap que si les coses a Tortosa es
fan és gràcies al senyor Jordan i l’equip de Movem, li vull recordar una cosa, senyor Jordan.
Jo diré, vostè és jove i potser no ho sabia, però clar, com que en aquella època vostè era càrrec de
confiança de l’Ajuntament de Tortosa i del Govern tripartit, ho ha de saber: la senyora de Gispert, quan
ve venir en aquest solar i va ficar la primera pedra, li vull recordar, no era del Palau de Justícia, era
d’una entitat privada que era el Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, i vostè ho ha de saber això,
no pot faltar a la veritat d’aquestes formes quan vostè ja estava plenament dedicat a la política en
aquell moment.
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A instàncies del Govern tripartit es va obligar o es va suggerir al Col·legi d’Advocats que traspassés
aquest solar a la Generalitat de Catalunya i en aquell moment es deia que es feia el Palau de Justícia
allí i es va donar per fet quan vostè estava a l’equip de Govern també de l’Ajuntament de Tortosa, amb
un petit detall: que no havien cedit tots els solars, no els havien comprat, havien cedit la part dels solars
que eren del Col·legi, que els havia comprat la Generalitat, la part dels solars que eren del Col·legi
d’Advocats. Però els que havia d’aportar l’Ajuntament de Tortosa quan vostè estava aquí no ho va fer,
no els va aportar perquè no els va ni comprar, i això ho va fer aquest Govern municipal i li va ficar a
disposició, en aquell moment, de la consellera Tura. I al dia següent de posar-los a disposició va venir la
consellera Tura a fer-se fotos. Jo m’he fet tres vegades fotos amb la consellera Tura en aquell solar:
presentació del projecte, modificació del projecte, replantejament del projecte.
Per tant, la història és com és, no com la volem contar. I és bo que al Ple –i a efectes de que consti a
l’acta– no es deixin coses com a certes quan són absolutament incertes, i vostè ho sap tant com jo.
Per tant, la primera consellera que comença a fer-se fotos en aquest solar com a Palau de Justícia és la
consellera Tura. I la consellera de Justícia en aquell moment, la consellera de Gispert, va venir
convidada pel Col·legi d’Advocats i era el Col·legi d’Advocats qui tirava endavant aquell projecte, i si no el
va tirar endavant això forma part de la història i ja sabran ells perquè, però no imputable ni a
l’Ajuntament de Tortosa, ni al Govern de la Generalitat d’aquell moment.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Sí senyor alcalde, per al·lusions. Vergonya, miri, vostè utilitza
sempre paraules molt ofenedores. Jo del que no me’n dono vergonya, no me’n dono cap, és per
defensar que realment el barri antic de la ciutat té necessitat d’aquesta sèrie d’equipaments que
vostès, i ho dic senyor Monclús, vostès en el seu PAM ho diuen, 2016-2017, per tant el mínim que
podrien fer quan ve un conseller aquí, en comptes de dir que no faran alguna cosa, és dir “no, no, ho
farem tal any, ho farem tal altre any”, fer propostes en positiu, però si vostès per un costat es
comprometen al seu PAM a impulsar una sèrie d’accions i materialitzar-ho en una extemporaneïtat, el
mínim que podem fer després és el conseller no els hi deixi en aquesta situació en fals.
Senyor Dalmau, em sumo al que ha dit el senyor Jordan, nosaltres, no sé vostè, però nosaltres tenim
reunions amb les associacions de veïns i federacions de veïns i era un dels temes que va sortir damunt
la taula en la darrera reunió que vam tenir i, per tant, enteníem que és una demanda veïnal. Però en
qualsevol cas, aquí estem per fer política, aquí estem per fer política, vull dir, perquè si no es fa política
en un Ajuntament, digui’m vostè on es fa política.
I en quant als recursos que vostè parla, senyor Monclús, diu “oh, si no en tenim”, sí, sí, però obri
ambaixades a la resta d’Europa sí que ho fan. Potser primer invertim diners aquí, que és el que fa falta,
invertir en la gent d’aquí ara i, per tant, després quan tinguéssim disponibilitat econòmica ja, si convé,
obrirem ambaixades a fora. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Tant de bo pogués obrir la Generalitat ambaixades, senyor
Roig. Jo crec que vostè ho desitja tant com nosaltres.
Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Les ambaixades que obre la Generalitat fa anys que les
obre. Per a què les obre? Des de fa temps les està obrint per a que els empresaris de Catalunya puguin,
a través d’àrees d’aterratge, poder vendre els seus productes i augmentar l’exportació.
I això que ja es va començar fa anys a través del COPCA i del CIDEM i que ara ho porta ACCIÓ, els hi sap
mal. I crec que no els hi hauria de saber mal perquè el que s’està veient és que el que està
augmentant, i molt, són les exportacions de la indústria catalana. Exportacions que, entre altres coses,
serveixen per finançar llocs on després el que fan és poder actuar sobre la Generalitat, a fi i efecte de
que la Generalitat no tingui els recursos necessaris per fer, entre altres coses, el Palau de Justícia de
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Tortosa fa anys, i altres obres –fico un exemple– perquè aquest Palau, com va dir el conseller –i ens
l’hem de creure– i com ho va manifestar perquè així ho vam sentir a l’alcalde actual, o sigui, li va dir que
al 2017 es construiria per totes aquestes raons que s’està treballant per a que es puguin fer.
I torno a dir, al PAM diu 2016-2017 impulsar, i que jo sàpiga estem al 2016, el 2017 encara no ha
arribat, falten mesos.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot segui pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc, senyor
alcalde, dir-li que té raó, que he confós aquella visita de fa molts anys de la consellera de Gispert amb
el tema dels jutjats i és veritat que era pel tema del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa i, per
tant, no tinc cap problema en reconèixer-ho públicament que m’he equivocat, no ha sigut un tema
voluntari, sinó que m’he equivocat. I penso que és bo en política que quan ens equivoquem ho
reconeguem públicament i, per tant, som persones i així de clar li dic que m’he equivocat en aquest
sentit.
De totes maneres això no trau, i ja parlo amb la resta dels grups que han votat en contra, el que és una
evidència, i és que aquest equipament fa molts anys, amb governs d’uns i dels altres, no s’està tirant
endavant. I, per tant, com a ciutat, com Ajuntament, nosaltres el que volíem avui aquí és que, de
manera oficial, féssim aquesta reclamació al Govern del nostre país, de Catalunya, per a que tirés
endavant la construcció d’aquest equipament.
Però ja preveiem que si no es pot construir durant aquest 2016, al segon punt, com a mínim instéssim
a que es dignifiqués el solar i, per tant, no entenem perquè es vota en contra d’una moció tan senzilla i
que té tan de sentit comú.
Dit això, i per tancar el debat perquè la moció la presentava el nostre grup, tornem a insistir en què si
durant aquest any, durant aquests propers mesos per part del Departament de Justícia no es dignifica
el solar, insistirem. Insistirem i tornarem a presentar mocions aquí o també al mateix Parlament de
Catalunya per a que canviï aquesta situació perquè, com el moviment veïnal de la ciutat i molts de
ciutadans i ciutadanes desitgen, és una necessitat urgent de cara al paisatge urbà i també de cara al
turisme que cada dia arriba a Tortosa. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3) i MT-E (4); i tretze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM
(4) i PP (1).

16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER RETIRAR QUALSEVOL RECONEIXEMENT I
DISTINCIÓ INSTITUCIONAL AL PRESIDENT PUJOL.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa – Entesa:
“ La democràcia s'enforteix quan les seues institucions i els seus representants són models a seguir per
a tota la societat, així els ciutadans s'han d'enorgullir dels seus representants i a l’inrevés.
Tanmateix, en aquests moments, la nostra societat pateix una immensa crisi institucional i política ja
que molts dels que haurien de ser referents per a la ciutadania han esdevingut símbols negatius a partir
de les seues males praxis.
Els casos de corrupció i frau que estan fuetejant la nostra democràcia són innumerables i fent que
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aquesta es dessagni, provocant una gran desafecció entre la ciutadania. Així doncs els que constituïm
aquest plenari, defensant allò públic i la nostra honorabilitat hem de ser capaços d'estar a l’alçada de
les circumstàncies.
Atès que l’expresident de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Pujol i Soley, màxima institució del
poble de Catalunya durant més de 20 anys ha "confessat" ser titular de diversos comptes bancaris a
l’estranger, en situació irregular, durant més de trenta anys, sense declarar els impostos al nostre país
com fa la resta de la ciutadania, esdevenint un fet gravíssim, lamentable i molt poc exemplar.
Atès que després de la confessió de Pujol li van ser retirats tots els honors com els títols, l’oficina
d'expresident i la retribució econòmica que percebia de les institucions catalanes.
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple adoptar els següents acords:
Primer - Fer un inventari en un termini màxim de tres mesos, d'edificis, construccions i espais públics de
la ciutat de Tortosa on hi ha exposades plaques de reconeixement i d'inauguració per part de la figura
de Jordi Pujol amb el distintiu de Molt Honorable.
Segon - Que, a partir de l’inventari, es retiri de la ciutat de Tortosa qualsevol reconeixement o distinció
institucional a la figura del Sr. Jordi Pujol sigui en forma de plaques inauguratives en equipaments on
encara consta la distinció de Molt Honorable com de qualsevol altre reconeixement per part d'aquesta
institució. “
*-*-*
Intervenció de la Sra. Cristina Bel
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal de MT-E, senyora Cristina Bel i
Salvadó: Alcalde, regidores, regidors, Movem Tortosa portem a aquest Ple una moció que el mateix títol
diu: per retirar qualsevol reconeixement i distinció institucional al president Pujol.
I és que la democràcia s’enforteix quan les seves institucions i els seus representants són models a
seguir per tota la societat, i així els ciutadans s’han d’enorgullir dels seus representats, i a l’inrevés.
Tanmateix, en aquests moments la nostra societat pateix una immensa crisi institucional i política, ja
que molts dels que haurien de ser referents per a la ciutadania han esdevingut símbols negatius per les
seves males praxis o pràctiques.
Els casos de corrupció i frau que estan fuetejant la nostra democràcia són innumerables i fan que
aquesta es dessagni, provocant una gran desafecció entre la ciutadania. Així doncs, els que constituïm
aquest plenari defensem allò públic i la nostra honorabilitat i hem de ser capaços d’estar a l’alçada de
les circumstàncies.
Atès que l’expresident de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pujol i Soley, màxima institució del
poble de Catalunya durant més de 20 anys, ha confessat ser titular de diversos comptes bancaris a
l’estranger en situació irregular durant més de 30 anys sense declarar els impostos al nostre país com
fa la resta de la ciutadania, esdevenint un fet gravíssim, lamentable i molt poc exemplar.
Atès que desprès de la confessió de Pujol se li van retirar tots els honors, com els títols i l’oficina
d'expresident i la retribució econòmica que percebia de les institucions catalanes, el grup municipal de
Movem Tortosa proposa al Ple adoptar els següents acords:
Primer, fer un inventari en un termini màxim de tres mesos, d'edificis, construccions i espais públics de
la ciutat on hi ha exposades plaques de reconeixement i d'inauguració per part de la figura de Pujol
Soley amb el distintiu de Molt Honorable.
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Segon, que a partir de l’inventari, es retiri de la ciutat de Tortosa qualsevol reconeixement o distinció
institucional a la figura del Pujol i Soley, sigui en forma de plaques inauguratives, en equipaments on
encara consta la distinció de Molt Honorable o qualsevol altre reconeixement per part d'aquesta
institució. Gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, senyores regidores,
senyors regidors, bé, el nostre posicionament serà d’abstenció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors,
el nostre grup municipal donarà suport a la moció presentada per Movem Tortosa.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Entenem que cal respectar que encara no hi ha una sentència
en ferm sobre les acusacions que se li han fet i que, per tant, en aquest moment prendre una decisió
com aquesta suposa precipitar-se i no respectar la presumpció d’innocència.
És per això que la nostra posició és d’abstenció.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidors, regidores, en aquest cas la moció
no comptarà amb el nostre suport, en primer lloc perquè no tenim cap reconeixement ni distinció
institucional al president Pujol tal i com diu la moció, no n’existeix cap. No tindríem cap problema en
retirar-li com ho va fer el nostre grup municipal votant a favor a l’Ajuntament de Barcelona. En aquest
cas aquí no hi ha cap reconeixement ni cap distinció institucional, tampoc hi ha cap placa de
reconeixement. Sí que hi ha plaques d’inauguració però no plaques de reconeixement i que, en tot cas,
creiem que van ser al seu moment fixades per qui en aquell moment era president, el president Pujol i
creiem...., no sabem exactament quantes n’hi ha però, en tot cas, considerem que no pertoca i que el
nostre vot serà contrari.
Intervenció de la Sra. Cristina Bel
Seguidament pren la paraula la Sra. Cristina Bel: Em sobta que el senyor Dalmau s’abstingui, però bé,
vostè deu de saber a què ve aquí els dilluns, el primer dilluns de cada mes.
Al senyor Roig gràcies per votar a favor, des de Movem Tortosa no esperàvem menys.
Esquerra Republicana diu que no hi ha sentència. Doncs, és que no hi cal que hi hagi sentència, un
quan es declara culpable –i ja s’ha declarat culpable–, no és necessari que li donin una sentència, ja se
l’ha fet ell, la va fer al Parlament de Catalunya, van haver totes unes compareixences d’ell mateix, per
tant, ja no cal una sentència per a que vostès puguin votar a favor, però bé, vostès saben també a què
juguen i què volen fer i on volen arribar.
En quan a CiU dir-los que bé, doncs que, a veure, no hi ha plaques. Sí que hi ha plaques. Hi ha plaques
al Mercat de Tortosa, hi ha plaques inauguratives i a la moció mateix es parla de plaques inauguratives,
per tant, no digui que no votaria a favor si posés una altra cosa, digui que no votaria a favor. Gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP (3); vuit
vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU (8); i cinc
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC-AM (4) i PP (1).
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17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA
REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL PASSEIG DE RIBERA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el passeig de Ribera és un parc fluvial, d’uns 12.000 m2, que configura una zona de trànsit
entre el riu i la zona de Vora Parc al barri del Temple, pensada com a zona de passeig, d’esbarjo, de jocs
infantils i d’activitat física, habitualment transitada i freqüentada per tot tipus de públic.
Atès que actualment aquest espai presenta importants mancances de manteniment i mostres de
degradació i deixadesa, així com brutícia i mal estat de conservació d’alguns elements, fet que ens han
fet arribar usuaris i veïns de la zona, advertint-nos de la possibilitat de que aquesta situació suposi un
perill per a les persones.
Atès que aquest deficient estat de conservació i manteniment és més evident a les baranes de fusta
que protegeixen les passarel·les que s’endinsen cap al riu, presentant i evidenciant manca de protecció,
forats i desgast del terra, brutícia i excrements, donant lloc a una situació de veritable perill i risc per a
les persones que per allí circulin. Així mateix tampoc s’han reposat els embarcadors trencats per
diverses riuades. Amb tot la situació actual és lamentable tal i com es pot apreciar a les fotografies que
a continuació s’adjunten.
Atès que la situació evidencia que fa molt temps que aquests elements no s’han reparat, el que ha fet
que el problema s'hagi aguditzat, comportant una pèssima imatge per als veïns del barri i els usuaris
d’aquesta zona d’esbarjo, així com per als visitats que venen de fóra i que utilitzen l’aparcament de
caravanes ubicat al costat del pont del Mil·lenari.
Atès que estem parlant d’un indret de la ciutat que constitueix una zona verda important, directament
lligada amb el passeig de les bicicletes, el pont roig i la via verda i per tant amb un gran potencial per al
turisme el que fa encara més urgent la intervenció per tal d’evitar el seu deteriorament total.
Atès que aquest deficient estat de conservació transmet una imatge negativa, no només a tots els
tortosins i tortosines, sinó a les persones que ens visiten, perjudicant el comerç i el turisme en un
moment en el que hauríem de lluitar molt més per a tractar de potenciar la nostra imatge.
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Que es procedeixi de manera urgent i immediata a delimitar, tancar i senyalitzar les zones de
perill per tal d’evitar qualsevol accident.
SEGON. Que s’inicien de forma urgent les tasques de reparació i manteniment dels elements del
passeig de Ribera que es troben en mal estat per tal d’evitar accidents i eliminar el perill per a les
persones.
TERCER. Que es reconstrueixin els embarcadors trencats per diverses riuades, per part de l’Ajuntament
o de l’administració competent per fer-ho. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
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Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, és evident que el
passeig de Ribera constitueix un fantàstic parc fluvial al voltant de 12.000 m2, que configura una zona
de trànsit entre el riu i la zona de Vora Parc al barri del Temple, pensada com a zona d’esbarjo, passeig,
jocs infantils i d’activitat física, i habitualment transitada i freqüentada per tot tipus de públic.
Actualment aquest espai presenta importants mancances de manteniment i mostres de degradació i de
deixalles, així com brutícia i mal estat de conservació d’alguns elements, fet que ens han fet arribar
usuaris i veïns de la zona, advertint-nos de la possibilitat de que aquesta situació suposi un perill per a
les persones.
El deficient estat de conservació i manteniment és evident a les baranes de fusta que protegeixen les
passarel·les que s’endinsen cap al riu, presentant i evidenciant manca de protecció, forats, desgast del
terra, brutícia i excrements, donant lloc, com he dit abans, a una situació de veritable perill i risc per a
les persones que per allí circulen. Així mateix, no s’han reposat els embarcadors trencats que per
diverses riuades s’han trencat.
Amb tot, la situació actual és lamentable i ho han pogut veure a les fotografies que acompanyem a la
moció presentada. Les imatges evidencien que fa molt temps que aquests elements no s’han reparat, i
el fet de que el problema s'hagi aguditzat comporta una pèssima imatge per als veïns del barri i els
usuaris d’aquesta zona d’esbarjo, així com per als visitats que vénen de fora i que utilitzen l’aparcament
de caravanes ubicat al costat del pont del Mil·lenari.
Estem parlant d’un indret de la ciutat que constitueix una zona verda important, directament lligada
amb el passeig de les bicicletes, el pont roig i la via verda, i per tant un gran potencial de turisme, el que
fa encara més urgent la intervenció per tal d’evitar el seu deteriorament total.
Aquest deficient estat de conservació transmet una imatge negativa que perjudica sense dubte el
turisme i el comerç en un moment en el que hauríem de lluitar molt més per a tractar de potenciar la
nostra ciutat a tots els nivells. I el pitjor és que pot suposar perill per a les persones.
Per aquest motiu nosaltres hem demanat en la moció que es procedeixi de manera urgent i immediata
a delimitar, tancar i senyalitzar les zones de perill per tal d’evitar qualsevol accident.
Segon, que s’inicien de forma urgent les tasques de reparació i manteniment dels elements del passeig
de Ribera que es troben en mal estat per tal d’evitar accidents i eliminar el perill per a les persones.
I tercer, si s’escau, que es reconstrueixin els embarcadors trencats per diverses riuades, per part de
l’Ajuntament o de l’Administració competent per fer-ho
Una vegada més ens trobem en aquest plenari proposant una moció relacionada amb el manteniment
de l’espai públic i la via pública, i no deixarem de fer-ho perquè la ciutat està molt malament, està
deixada i mancada de cura i manteniment, no només aquest lloc.
Com ja hem dit en anteriors mocions, aquesta 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 seves activitats i 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.
Pensem que entre els beneficis de donar una bona imatge trobem, entre d’altres, és donar 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.
Tortosa no és una ciutat que doni bona imatge en aquests moments i per això hem de fer tot el possible
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per a que així sigui. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores,
posicionament és favorable a la moció.

regidors, bé, el nostre

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa també donarem suport a aquesta demanda bàsicament perquè és una demanda que nosaltres
mateixos vam portar i vam denunciar ara fa unes setmanes, en una roda de premsa al mateix indret,
que va aparèixer per tots els mitjans de comunicació.
Però és que a més a més d’haver-la denunciat en roda de premsa, també a la nostra revista –que vam
presentar ara fa poc, senyor Roig, no sé si l’ha vist– però precisament és una de les fotos denúncia que
hi ha. Per tant, evidentment, donarem suport a aquesta demanda, però no perquè vostès la portin aquí,
sinó perquè ja fa temps que nosaltres l’estem denunciant.
I al final, bé, el tema és un tema evident i suposo que per això coincidim, i és que aquest passeig de
Ribera que, per a que la gent ens entengui, és el que està situat entre Club de Rem i el pon del Mil·lenari
–o el pont nou– està en una situació, doncs, bastant lamentable, tal i com vostè deia i, per tant,
pensem que l’Ajuntament ha de fer tot allò possible per dignificar-lo, perquè també és una demanda de
molts tortosins i tortosines.
Per tant, ja li dic que com suposo que deuria imaginar, votarem favorablement. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, gràcies senyor alcalde.
El Partit Socialista de Catalunya, el grup municipal de Tortosa, demanen en aquesta moció, el primer
punt que diu que es procedeixi de manera urgent i immediata a delimitar, tancar i senyalitzar les zones
de perill per tal d’evitar qualsevol accident d’aquesta zona que hi ha entre el Club de Rem i el pont del
Mil·lenari.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya entenem que si algú –i més un partit polític
municipal– observa algun perill en qualsevol lloc dels espais públics el que haurien de fer és posar-ho
en coneixement de la regidoria que porta aquesta àrea o dir-ho a la Policia municipal, per la via més
ràpida possible perquè, òbviament, és un perill.
El nostre grup si observa coses així va i ho manifesta directament al regidor per a que es resolgui
ràpidament i així evitar danys i no esperar a fer mocions, ja que esperem a fer mocions el que fem és
perdre temps i es tracta d’un perill.
Ara bé, fer-ho així com nosaltres ho fem no llueix tant, clar.
I respecte al punt de que s’iniciïn de forma urgent les tasques de reparació i manteniment dels
elements del passeig de Ribera que es troben en mal estat i que també es reconstrueixin els
embarcadors trencats per diverses riuades, al punt 252 del PAM això ja està, ja està inclòs de fer el
manteniment de les vores del riu on té competència l’Ajuntament.
I el que crec que s’hauria de fer una reflexió sobre si cal tornar a posar embarcadors en aquell tram, per
dos coses: primera perquè en tenim un al Club de Rem que està molt a prop d’allí i aquests
embarcadors, jo al menys, tinc la imatge gràfica de que quan ve una puntada de riu gran, a més de les
canyes, dels troncs que baixen, salten els embarcadors, es destrueixen, i clar, gastar-se diners públics
per tornar a fer allò quan tenim a la voreta mateixa l’embarcador del Club de Rem i més amunt tenim
l’embarcador de davant del Mercat per a fins turístics i de navegació, jo crec que això és fer malbé els
diners en aquests moments, i no dic que a lo millor podrien fer falta, per dir algo, a l’altre costat del riu.
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Però això no és el que demana aquesta moció. Per tant, per tot això nosaltres no recolzarem aquesta
moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, a veure, més enllà del
que li ha dit el senyor Monclús, és a dir, de que vostè ens presenta una moció de 6 pàgines exactament,
i al primer punt i al segon ens està parlant de perill per a les persones, que el més lògic seria que si veu
algun perill ho denunciï al moment –no esperi a que passi un mes i hi hagi un Ple i se li vingui de fer una
moció en aquest sentit–, jo també li preguntaria quantes vegades ho ha preguntat en comissió o ho ha
denunciat en comissió o ho ha preguntat, explicat, ha demanat que s’actuï allí. Cap.
En comissió informativa, ni una. Ni una vegada ha preguntat, s’ha informat, s’ha interessat, ha demanat
que s’actuï allà, ni una. Cap vegada.
Arriba al Ple, suposo que està la televisió –a les comissions no està la televisió– i per tant, és el
moment de poder aquí fer una..., presentar 6 pàgines amb no sé quantes fotos i anar dient que, clar, és
que això està molt malament.
Però a més a més, les fotos que presenta hi ha coses que ja estan fetes, potser les hauríem
d’actualitzar o mirar abans de presentar-les al Ple, perquè hi ha coses aquí que estan arreglades i que
estaven arreglades abans de que..... No em miri amb aquesta cara, senyor Roig, perquè estaven
arreglades abans de que presentés la moció.
I després, que també no és gaire ètic, anar a fer fotos el dia que ha fet vent –que en fa molt a Tortosa–
o aquells dies que ha pujat el riu, com ha passat recentment, i després quan baixa, doncs evidentment,
les vores del riu no estan de les millors maneres possibles i, evidentment, cal una neteja que no es va
fer de forma immediata perquè es va fent progressivament.
Per tant, anar fent fotos aquells dies que ha baixat el riu o aquells dies que ha fet vent i, a més a més,
presenta fotos de coses que ja estan, doncs no és el que creiem que sigui més adient quan, a més a
més, tampoc s’ha interessat en cap comissió informativa prèvia.
És evident que nosaltres creiem, i creiem molt, amb tot el passeig de Ribera, creiem molt amb tot el que
és la façana fluvial perquè entenem que tota la zona del riu és un actiu molt important per a la ciutat i
amb això actuat. Per això hem fet, hem allargat el passeig, per això hem fet un nou embarcador, perquè
creiem amb el riu i amb el seu potencial, per això es va actuar al seu moment amb la reconstrucció i en
tota la zona nova, en tot el passeig nou que es va fer i per això hi creiem absolutament, a diferència
d’anteriors governs.
Per tant, no ens pot dir que no creiem en aquesta zona. El que cal és denunciar-ho en el seu moment si
vostè creu que hi havia algun perill.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Agrair el vot favorable dels
regidors que així ho han fet i contestar-li de la mateixa manera que m’ha contestat la senyora Cristina,
no esperàvem menys, senyors de Movem, que ens donessin suport.
Evidentment, evidentment, hem de dir-li que nosaltres també portàvem aquesta acció dins el nostre
programa electoral pel que fa al barri del Temple i, per tant, per això hem cregut oportú també
presentar-la.
Senyor Monclús, veig que això de governar amb la senyora Roigé ja comencen a pegar-se-li tics, no?,
allò de dir aquesta cosa que vostè ha dit: “oh, si vostès veuen un perill, presenti-ho de seguida”, això ja
ho ha dit la senyora Roigé en diverses ocasions quan hem presentat mocions.

- Pàg. 42 / 67 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

El que no ha dit és una cosa que també diu la senyora Roigé, que m’acusa –i això sí que no li permeto–
de dir que les fotografies no són recents. Aquestes fotografies estan fetes 3 dies abans de presentar la
moció, s’ho creurà o no s’ho creurà, tres dies abans de presentar la moció. És així. Per tant, no em
vingui amb històries de que estan fetes abans de que s’hagin arreglat coses. No sé si és que quan
nosaltres vam presentar la moció han anat a corre-cuita a arreglar-les i tal.
En comissió, el senyor Manel de la Vega, en referència concreta a aquest espai ha preguntat temes
sobre els infladors de bicicletes i tal sobre aquest passeig.
Miri, n’hem fet, n’hem dit moltes de propostes, moltes: arreglar la plaça d’Alfons, un pla de mobilitat per
a l’Hospital, les escales de l’Hospital..., i vostès sempre “no, no, ja ho hem fet i tal”. Jo no he dit que
vostès no estiguin a favor del passeig fluvial, jo no he dit que vostès no estiguin a favor de l’activitat al
riu, és que no ho he dit, és que no ho hem dit això. El que diem és que, ja que diuen que en aquest PAM
està previst, doncs féssiu, féssiu.
Fem propostes en sentit positiu per millorar Tortosa tots junts i és el sentit de la nostra moció perquè
com vostès, entenc, nosaltres també estimem Tortosa i nosaltres també fem propostes.
Clar que el senyor Monclús, ara que està casi casi al Govern, ara posa en qüestió si les mocions són per
això o no són per a això. Senyor Monclús, home, home, que vostè fa 4 dies estava a la banda contraria,
eh, és que clar, home. Les mocions són lícites a presentar pels partits polítics per fer propostes.
I vostè, senyora Roigé, diu “per sortir a la tele”. Vostè parla de sortir a la tele, vostè parla de posar-se a
la foto constantment. Home, em sembla que aquí estem per a que els tortosins i tortosines puguin
valorar qui vol fer les coses, qui fa propostes i en aquest senti ho farem.
Miri, Hi havia un dirigent polític socialista que deia: "respondrem a cada insult amb una proposta i a
cada desqualificació amb una idea" i així ho continuarem fent des del nostre grup municipal,
respondrem a cada insult amb una proposta i a cada desqualificació amb una idea. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies. La proposta no prospera, té 7 vots a favor i la resta....,
perdó, 8 vots a favor, aquesta vegada n’han aconseguit un més, veig que no agraeix al Partit Popular,
aquesta vegada el Partit Popular ha recolzat al senyor Roig....
Intervenció del Sr. Roig
A continuació el Sr. Roig diu: Senyor alcalde, senyor alcalde, disculpi....
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament continua el Sr. Alcalde: Si em demana la paraula, li cediré la paraula. Em demana la
paraula? Ara li cediré la paraula.
Anava a dir que té 8 vots a favor i la resta en contra. Ho dic perquè el senyor Dalmau, pobre, estava allí
que “aquesta vegada no em diuen res”.
En tot cas, té la paraula el senyor.... Senyor Roig, si li cedeix la paraula al senyor Dalmau i així clourà
vostè i evitaríem la.... Té la paraula el senyor Dalmau.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: No, no dic res perquè clar, ja he rebut tantes.... Millor callar i no
dir res, no? Fins i tot la senyora Bel em diu que què vinc a fer aquí, doncs... Jo, des de luego, no vinc a
fer-li la pilota a vostè de cap de les formes i jo, al menys, cada dilluns primer de mes aquí puc parlar. No
em deixa ningú parlar una mocioneta de tres al quarto com vostè ha presentat aquí.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, si em permet, faré una petita una correcció.
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Quan he agraït el vot he dit “als regidors que així han donat el vot positiu i he volgut fer esment així per
a dir al Partit Popular i a Movem. Per tant, ho fet.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Agraït el Partit Popular i el senyor Dalmau, la moció no
propera amb 8 vots a favor i la resta en contra.
*-*-*
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).

18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LA
LLEI 24/2015, DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA
POBRESA ENERGÈTICA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el passat dimarts 12 d' abril el govern en funcions de Mariano Rajoy es va reunir, en comissió
bilateral, amb la Generalitat per discutir la constitucionalitat de la Llei 24/201 5, una Llei que és fruit de
la ILP d’habitatge promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança per la Pobresa
Energètica (APE) i l’Observatori pels Drets Econòmics, Socials i Culturals (Observatori DESC), i va ser
aprovada per unanimitat el mes de juliol passat al Parlament de Catalunya.
Atès que aquesta Llei es va fer per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica i que aquesta contempla que les administracions publiques han de garantir els serveis
bàsics d'aigua, gas i electricitat; que abans d'un tall de subministrament es precisa d'un informe dels
serveis socials municipals i que s'ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris.
Atès que el passat dimecres 20 d’abril tots els partits amb representació al Congrés dels Diputats,
excepte el PP, van signar un document on es comprometen a defensar la Llei 24/2015.
Atès que el Govern espanyol en funcions ha manifestat la seva intenció de demanar la suspensió de les
mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica previstes a la Llei 24/2015, mitjançant la
presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta normativa.
Atès que des del el nostre grup municipal hem apostat sempre pel dret a l’habitatge digne i hem fet
costat als afectats per la hipoteca. I en l’àmbit municipal hem presentat diverses mocions per al
reconeixement del dret a l’habitatge com a dret social, la dació en pagament, la paralització dels
desnonaments i acabar amb el problema dels pisos desocupats.
És per aquests motius que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Instar al Govern de l’Estat en funcions a que no interposi cap recurs d’inconstitucionalitat per
tal de demanar la suspensió de les mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica previstes
a la Llei 24/2015.
SEGON. Donar suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança per la Pobresa
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Energètica (APE) i l’Observatori pels Drets Econòmics, Socials i Culturals (Observatori DESC) en la seva
defensa de la Llei 24/2015.
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat a constituir un fons amb un mínim de 10 milions d'euros per
fer front a la pobresa energètica, tal com es va acordar al ple monogràfic sobre pobresa celebrat
recentment al Parlament de Catalunya.
QUART. Demanar que siguin les institucions locals els qui gestionin aquestes ajudes, ja que són els ens
als que majoritàriament acudeixen les famílies que estan patint casos de pobresa energètica a les
seves llars.
CINQUÈ. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, dels acords al Govern de l’Estat en funcions, al Govern
de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, a la PAH, l’APE i
a l’Observatori DESC. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, com diu la cançó
del cantautor aquell que era d’esquerres i ara se n’ha anat cap a la dreta nacionalista, senyor Dalmau,
no és això, companys, no és això. És així, no és això, companys, no és això.
Que com diu la cançó d’aquell cantautor –i repeteixo– que era d’esquerres i ara se n’ha anat cap a la
dreta nacionalista: Companys, no és això –no, vostè no–, senyor Dalmau, no és això.
I no és això perquè el 7 d’octubre de 2015 el Ministeri d’Hisenda va notificar a la Generalitat, la seva
voluntat de recórrer davant el Tribunal Constitucional la Llei 24/2015, el Govern del Partit Popular. És
així, al Ministeri d’Hisenda. Per això li dic “no és això, companys, no és això”, no són les maneres de fer.
El divendres 22 d’abril el ministre de Justícia en funcions va anunciar que el Govern presentaria tres
recursos en contra d’altres disposicions catalanes: la Llei 17/2015 sobre igualtat efectiva entre dones i
homes, la Llei 16/2015 sobre activitat de governs locals i contra l’impost sobre els habitatges buits.
A més a més, també el Tribunal Constitucional, a resultes dels recursos interposats pel Govern de
l’Estat va tombar la setmana passada dos lleis catalanes més: la que prohibeix l'ús de la tècnica de la
fractura hidràulica o fracking i la que limitava la implantació d'establiments comercials amb una
superfície igual o superior a 800 metres quadrats a entramats urbans consolidats.
Ara sabem del cert que el Govern en funcions portarà al Constitucional una part de la Llei 24/2015, tal i
com va anunciar la vicepresidenta Sáenz de Santamaría el passat divendres, en concret pels articles
que fan referència a l’obligació de les entitats financeres de facilitar habitatge de lloguer i les lleis de
segona oportunitat a persones en situació de sobre endeutament.
Amb actituds com aquesta vostès no només van en contra dels més necessitats, sinó que es posen en
contra a la ciutadania de Catalunya.
Vostès volen defensar una Espanya unitària i evitar a tota costa que Catalunya vulgui ser independent,
però amb aquestes accions de rebuig continuat a les lleis catalanes l’únic que aconsegueixen és fer
més gran la bretxa, és així.
Com va dir el senador José Montilla la setmana passada: “menys parlar de la unitat d’Espanya i més
treballar per fer-la atractiva i possible”. Per tant, menys posar pals a les rodes i més deixar treballar.
Menys recórrer les lleis catalanes i més apostar pels que més ho necessiten.
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Si aquesta és la seva idea de lluitar contra la possible independència de Catalunya no ho estan fent
gens bé, gens. Ho estan fent molt malament. I de retruc el que passa és que reben els més necessitats,
els cops.
La situació de forta precarietat econòmica que pateixen moltes famílies s’ha traduït en un problema
social que ha superat qualsevol de les previsions i que comporta que moltes famílies es trobin sense
solució habitacional i sense poder cobrir les seves necessitats més bàsiques.
L’escenari actual és d’un gran nombre de persones afectades que ha canviat radicalment les
necessitats socials; un important increment en la demanda de serveis públics; un important i
descontrolat increment de la precarietat residencial de ciutadans empesos a ocupar d’habitatges buits.
Tot això comporta un canvi necessari en la orientació de les polítiques públiques en matèria d’habitatge
social i lluita contra la pobresa energètica.
En aquest context, el Parlament de Catalunya aprovà per unanimitat, incloent el Partit Popular català,
per unanimitat –vol dir de tot el Parlament de Catalunya–, la Llei 24/2015, fruït d’una ILP que fou
promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i
l’Observatori DESC.
Aquesta Llei és l’instrument més important amb el que compten les administracions públiques per a
garantir la protecció de les persones que no poden fer front al pagament de les seves hipoteques,
quotes de lloguer del seu domicili habitual o al cost dels subministraments bàsics d’aigua i energia.
La Llei contempla que les administracions públiques han de garantir els serveis bàsics d'aigua, gas i
electricitat. Abans d'un tall de subministrament es precisa d'un informe dels serveis socials municipals,
s'ha de garantir el subministrament i l'aplicació dels ajuts necessaris.
Com ja he dit, el 7 d’octubre de 2015 el Ministeri va notificar a la Generalitat la seva voluntat de
recórrer davant el Tribunal Constitucional la Llei 24/2015 pel que disposava de nou mesos per a fer
efectiva la seva amenaça i recórrer dita Llei davant del Tribunal Constitucional, i aquest termini
s’exhaureix el proper dijous 5 de maig, com tothom sabem.
El passat 12 d’ abril el Govern en funcions de Mariano Rajoy es va reunir, en comissió bilateral, amb la
Generalitat per discutir la constitucionalitat de la Llei 24/2015.
Dimecres 20 d’abril tots els partits amb representació al Congrés dels Diputats, tots excepte el PP, van
signar un document on es comprometen a defensar la Llei 24/2015.
El passat dijous 28 d’abril la vicepresidenta Sáenz de Santamaría i el vicepresident Junqueras van tenir
una nova reunió bilateral per intentar aconseguir evitar el recurs, però tal i com he dit abans, divendres
es va anunciar aquest recurs parcial.
D’altra banda en el passat 9 i 10 de març va celebrar-se al Parlament de Catalunya un Ple monogràfic
per debatre, analitzar i aprovar mesures concretes per fer front a les situacions de pobresa. En dit PLE
es va aprovar destinar 10 milions d’euros a combatre la pobresa energètica.
Per aquests motius, davant de la greu situació d’emergència habitacional i els continus atacs del
Govern del Partit Popular envers les lleis aprovades pel Parlament en aquest sentit, amb aquesta moció
volem:
Ú, instar al Govern de l’Estat en funcions a que no interposi cap recurs d’inconstitucionalitat per tal de
demanar la suspensió de les mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica previstes a la
Llei 24/2015.
Dos, donar suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a l’Aliança per la Pobresa Energètica i
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l’Observatori pels Drets Econòmics, Socials i Culturals –Observatori DESC– en la seva defensa de la Llei.
Instar al Govern de la Generalitat a constituir un fons amb un mínim de 10 milions d'euros per fer front a
la pobresa energètica, tal com es va acordar al Ple monogràfic sobre pobresa celebrat recentment al
Parlament de Catalunya. I demanar que siguin les institucions locals les que gestionin aquestes ajudes,
ja que són els ens als quals, majoritàriament, acudeixen les famílies que estan patint casos de pobresa
energètica a les seves llars.
Des del el nostre grup municipal hem apostat sempre pel dret a l’habitatge digne i hem fet costat als
afectats per la hipoteca.
En l’àmbit municipal hem presentat diverses mocions per al reconeixement del dret a l’habitatge com a
dret social, la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i acabar amb el problema dels
pisos desocupats.
La situació actual és molt preocupant i l’esforç de les administracions públiques ha d’anar acompanyat
d’un marc legal que permeti aprofundir en aquests tipus de polítiques públiques de lluita contra la
pobresa energètica.
Aquest marc legal que cal protegir és la Llei 24/2015 de 29 de juliol, i per això no podem permetre
actituds com les del Partit Popular que van en contra dels ciutadans i ciutadanes que pitjor ho estan
passat per culpa de les seves polítiques neoliberals.
Perquè com va afirmar la portaveu del grup parlamentari socialista, l’Eva Granados, va dir: “Allà on la
dreta espanyola deixa a la ciutadania desatesa, el Govern de Catalunya té l’obligació de garantir i
d’atendre”
En aquest sentit, i a proposta de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ha convocat alcaldes i entitats a una cimera demà a la tarda com a resposta a la
decisió de recórrer i demanar la suspensió de part de la Llei 24/2015.
Ja han confirmat la seva assistència l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'alcaldessa de l'Hospitalet,
Núria Marín, la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i la de Badalona, Dolors Sabaté. I també
tenen previst participar entitats com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l'Associació Catalana de
Municipis, la Federació Catalana de Municipis i la Taula del Tercer Sector i, per tant, esperem que en
aquest sentit la unitat amb la que el president Puigdemont ha actuat serveixi per fer front a la
insensibilitat del Govern de Rajoy respecte a aquells que han perdut la casa. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, senyores regidores,
senyors regidors, bé, jo si m’ho permet, senyor alcalde, contestaré l’estrofa d’aquella nova cançó
catalana que va omplir la nostra joventut al “no és això, companys, no és això”, jo li puc contestar i li
podré contestar en altres més “més lluny, hem d’anar més lluny”.
Dit això, jo l’únic que diria –i no amagaré el que és evident, i ho acaba de dir el senyor Roig i és un tema
seriós, lògicament, vamos, totalment seriós, no?– i és que Catalunya està greument afectada per la crisi
econòmica, un exemple és que hi ha 200.000 llars on tots els seus membres estan a l’atur, i 95.000
d’aquestes llars no perceben cap ingrés.
Ens trobem davant d’una veritable situació d’emergència social, i especialment en l’àmbit de
l’habitatge. El sobre endeutament hipotecari a Catalunya genera un gran nombre d’execucions
hipotecàries i de desnonaments.
Segons el Consell General del Poder Judicial, del 2008 al 2013 es van iniciar a Catalunya 98.040
procediments d’execució hipotecària, comportant no sols la pèrdua de la vivenda habitual, sinó també,
en alguns casos assolir un deute extraordinari amb les entitats financeres.
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Per altra part, apareixen les dificultats per afrontar el pagament dels lloguers i, segons dades judicials,
el 67% dels 16.008 desnonaments produïts, per exemple, al 2013 a Catalunya són per aquest mateix
motiu: de no poder pagar el lloguer.
Vostès, senyor Roig, i prengui-s’ho en bonhomia, eh, no ho dic en mala intenció, ja em coneixen, vostès
diuen: “des del nostre grup” en la moció. Això els honora, els honora ja que cal recordar que una
ministra i ..., ho llegiré per a que quedi clar el plantejament de la meva contestació quan diuen: “des del
nostre grup.....”, bé, no ho trobo però “des del nostre grup –diuen– estem en defensa i enfrontats contra
el que és la crisi hipotecària, els desnonaments”. Em pareix correctíssim i jo crec que això honora el
grup que vostè representa i és portaveu, ja que cal recordar que una ministra i destacadíssima
socialista –que avui en dia també està en tots els periòdics, la senyora Carme Chacón– va ser una
impulsora d’una reforma de la Llei d’enjudiciament civil per agilitzar els desnonaments que, finalment,
vostès van aprovar essent ministra la senyora Beatriz Corredor, amb la justificació de que així es
combatia els morosos professionals. O entesa, aquesta reforma que vostès van tirar endavant i van
aprovar, com els desnonaments exprés. O, per exemple, la creació a Madrid de 10 jutjats per agilitzar
aquests desnonaments.
Bé, senyor Roig, en bonhomia, faci memòria i no facin política, eh. Jo, com vostè ha dit, estem aquí per
fer política, jo volia afegir: per fer bona política perquè no és tot qüestió de quantitat, sinó que és qüestió
també de qualitat.
Per altra part, és alarmant el creixement de la pobresa energètica, és l’altra part d’aquesta Llei que
vostè ha agafat per presentar la moció. Pobresa energètica entesa com a les dificultats per pagar els
subministraments bàsics de la llum, del gas i de l’aigua.
Des del 2008 la llum ha pujat un 60% i l’aigua, per la seva banda, un 66%, amb els conseqüents
impactes socials, evidentment gravíssims, derivats de les alçades que acabo de dir. I no solament
impactes socials, sinó també sanitaris i mediambientals.
Una dada: a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– que no poden assumir la despesa de
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. Aquesta situació d’emergència social i d’escassetat
dels ajuts contrasta –i tot hi ha que dir-ho– amb els beneficis obtinguts per entitats financeres i per les
companyies subministradores.
Vostès en la primera proposta d’acord insten al Govern estatal a no interposar cap recurs
d’inconstitucionalitat per a que no s’apliquin les mesures contra els desnonaments i la pobresa
energètica que inclosa la Llei que estem estudiant.
Ens crida l’atenció en que no recorre tota la norma, deixant totalment intacta, és a dir, no s’ha impugnat
pel Govern de l’Estat tot el que fa de la Llei que estem mirant, tot el que la Llei estableix envers la
pobresa energètica. Una cosa és el problema de la vivenda habitual i el desnonament, i l’altra és la part
que la Llei també regula sobre la pobresa energètica.
En aquest tema, el de la pobresa energètica, el Partit Popular o el Govern de l’Estat –com vulguin dir-li–
no ha recorregut res de res i ha deixat totes les mesures allí. En canvi, vostè a la moció diu que tot ja
s’ha recorregut i que tot està molt malament. Home, informi’s un poquet abans de fer la moció i de
presentar-la.
I els hi crido també l’atenció en el sentit que la impugnació de la part referida als desnonaments –i no
tota la part d’ella– és una decisió jurídica basada en un informe del Consell d’Estat del passat 21
d’abril, que es basa en la inconstitucionalitat d’alguns –i repeteixo, d’alguns– dels articles de la Llei que
estem comentant referida al tema dels desnonaments.
I el Consell d’Estat, no el Tribunal Constitucional, per preservar l’ordre constitucional i la igualtat entre
els ciutadans i els drets de tots a ser propietaris o a no ser-ho i a llogar o a no llogar, no accepta
determinats articles –no tots, torno a dir, no tots–. No han estat, per exemple, recorreguts les ajudes

- Pàg. 48 / 67 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

que, en cas de llançament, les administracions deuen de garantir per l’adequat reallotjament de les
persones en risc d’exclusió residencial que estiguin en un procés de ser desnonades de la seva vivenda
habitual. Aquesta part de l’articulat no l’ha recorregut el Govern de l’Estat.
El Govern de l’Estat ha recorregut, per exemple, la mediació entre el propietari i el llogater, la mediació,
per una raó que és evident i des del punt de vista de la Justícia està claríssim perquè es considera que
jurídicament es dóna a un procediment extrajudicial, com és la mediació entre propietari i llogater, unes
facultats molt àmplies i que no poden llevar-se de l’autoritat de l’Estat. O també s’impugnen
determinats articles que es considera que vulneren el dret a la propietat.
En definitiva, el problema és greu i el problema requereix un estudi i el problema requereix les mesures
que facin falta, tant tècniques com jurídiques, però no requereix un tractament polític com estem
últimament fent-ho tot. Massa política, poca gestió i poca tècnica.
En aquest sentit, jo també vull dir: per què a la resta d’Espanya no hi ha pobresa energètica o
aparentment no hi ha pobresa energètica? Doncs, perquè a la resta de les comunitats han adoptat
mesures des de l’àmbit social, ja fa temps, i sense buscar conflictes jurídics ni modificar lleis ni
enfrontaments polítics. Han anat a la feina, han anat a solucionar el problema, no hi ha problemes per
aquest motiu, no?
És pervers utilitzar el patiment de la gent com una munició partidista i com una coartada d’una situació
que no és. Per exemple, a Catalunya s’han adoptat una sèrie de mesures que no han tingut el resultat
suficientment positiu que tindrien que tenir. Parlo, per exemple, del Decret 6/2013 que va ser anul·lat i
després tornat a aprovar, que en el seu primer any només va arribar a 800 famílies. El Govern va
aprovar al 2014 un Fons Contra la Pobresa Energètica però no va ser aplicat més que un 20%, etc., etc.,
etc.
No és tema de política, és tema d’un problema gravíssim que té la societat nostra, tant de Catalunya
com d’Espanya, i que hi ha que afrontar amb principis tècnics i de gestió, no polítics. Gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, m’agradaria
començar dient que crec que sobren aquestes ironies en relació a estrofes de la nova cançó catalana
quan s’està parlant d’un tema que afecta a moltíssima gent, desgraciadament, i que s’hauria de tractar
amb més seriositat perquè, com s’han ben dit aquí, estem en una situació d’emergència social on
moltes famílies, i també a la nostra ciutat i al nostre territori, tenen dificultats per tenir un habitatge
digne i tenen dificultats per poder pagar cada mes la llum, que és una cosa bàsica per a la nostra
societat.
Dit això, senyor Dalmau, és que abans de contestar-li al senyor Roig li tinc que contestar a vostè perquè,
sincerament, jo no sé a quin planeta viu vostè.
Vostè diu que aquí a Catalunya s’està fent tot això per política. Una altra vegada vostè criticant a la
política, intentant substituir la política per la gestió i per la qüestió tècnica, com si darrera de totes les
decisions que hi ha del Partit Popular no hi hagués política. No sé si es pensa que som astronautes o
que estem a un altre planeta o s’ho creu, sincerament no ho sé, però l’informo: si a Catalunya es va
aprovar aquesta Llei per intentar ajudar a totes les famílies que estan en una situació d’emergència
social, va ser perquè va haver una iniciativa legislativa popular, va sortir no de cap partit polític sinó de
la gent que està patint. I després de milers de firmes que es van recollir –també a la nostra ciutat, per si
no ho sap– va arribar al Parlament i es va fer un debat al Parlament de Catalunya. I es va fer un debat i
en aquest Parlament de Catalunya tots els grups, inclús el Partit Popular de Catalunya, van aprovar
aquestes lleis per intentar mitigar aquesta situació que està vivint tantíssima gent.
Per tant, és absolutament indigne que el Govern del Partit Popular a Madrid porti aquestes lleis al
Tribunal Constitucional, en contra d’una decisió que han pres des de Catalunya i que, a més a més, el
seu partit polític també va votar-la favorablement.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 49 / 67 -

JACE / sbh

Per tant, suposo que això que ens diu a tots de fer política també els ho hauria de dir als del Partit
Popular de Catalunya perquè la van aprovar. La van aprovar, senyor Dalmau i, per tant, si la van aprovar
amb tots els articles, que després el Govern de Madrid –del seu color polític– la porta, li presenta un
recurs d’inconstitucionalitat, vostè mateix, però la incoherència que demostra vostè aquí és màxima.
En tot cas, per reforçar la idea i, evidentment, anunciar que votarem favorablement aquesta moció que
presenta el grup socialista, estem totalment d’acord amb aquesta moció perquè pensem que no hem de
perdre cap ocasió en ajudar a la gent que ho està passant malament, en ajudar a la gent que està
patint aquests desnonaments, en ajudar a la gent que està vivint la pobresa energètica.
I sí, en un context de crisi econòmica, però en una crisi econòmica que s’ha convertit en una estafa per
a moltíssima gent, perquè hem de recordar que s’està salvant amb diners públics als bancs. Els bancs
que després desnonen a les famílies.
S’ha de recordar que els impostos no són progressius, que qui més té no paga. S’ha de recordar com
està sortint cada vegada més que el frau fiscal a Catalunya i a l’Estat és indigne. Que la gent que té
diners no paga com la resta, no és que no pagui més, és que no paga el que toca, que ens estan robant
cada dia diners, segons –i això, senyor Dalmau, vostè ho hauria de saber– els tècnics d’Hisenda, el
Sindicat de Tècnics d’Hisenda.
Per tant, poca broma, més treball i més ajudar a la gent, perquè si ens dediquem a la cosa pública és
precisament per a això.
Per tant, des del nostre grup votarem favorablement a la moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Puigdomènech
Tot seguit pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Hola, bona tarde.
Bé, una de les principals conseqüències de la crisi econòmica dels darrers anys es dóna en l’accés a
l’habitatge.
Segons l’informe d’emergència habitacional a Catalunya de l’Observatori DESC i la PAH, els impulsos de
la iniciativa legislativa popular que va portar la Llei que estem parlant en aquest moment, fins al 2015
hi havia hagut 115 execucions hipotecàries al nostre país amb més de 54.000 desnonaments.
L’emergència habitacional és un problema intrínsecament relacionat amb la pobresa energètica i les
dues problemàtiques comporten tot tipus de conseqüències en les famílies afectades, també a nivell de
salut o, fins i tot, de resultats escolars en els infants, on es noten diferències abismals en aquests
casos. Això, evidentment, té una conseqüència en la igualtat d’oportunitats, no només dels adults, sinó
també dels menors.
Per això el Parlament de Catalunya ha intentat buscar-hi solució amb legislació que sistemàticament ha
estat impugnada al Tribunal Constitucional.
Avui, aquesta moció ens la presenta el PSC però, com ja s’ha comentat abans, ho podia haver presentat
qualsevol altre grup d’aquest Ajuntament, perquè la Llei 24/2015 va ser aprovada per unanimitat i,
repeteixo, perquè s’ha dit per tots els grups però crec que s’ha de repetir, per tots els grups del
Parlament de Catalunya, inclòs el Partit Popular, senyor Dalmau. També va ser amb els seus vots que es
va aprovar aquesta Llei.
El mateix PP en Consell de Ministres de divendres passat va portar diversos d’aquests articles de la
24/2015 al Constitucional, suspenent automàticament mesures com el lloguer social obligatori per part
de les entitats financeres o la cessió de pisos buits aplicant l’article 7 de la Llei.
Des del nostre punt de vista aquest és un exemple més de la necessitat que Catalunya esdevingui un
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país independent, però mentre no el tinguem –i no insistirem més, en aquest punt evidentment.
Insistirem cada dia, però no insistiré més en aquesta moció– cal unir forces perquè tots els que vam
aprovar aquesta legislació, siguem independentistes o no ho siguem –i en aquest cas veig que hi ha
una bona entesa en les dues parts– cal unir forces, repeteixo, per tal que aquesta legislació aprovada
per unanimitat del Parlament de Catalunya es defensi i es pugui garantir la seva aplicació.
No pot ser que aquestes mesures aprovades, repeteixo, inclús pe Partit Popular, pensades per millorar
les condicions de vida dels més febles del nostre país siguin tombades sistemàticament al Tribunal
Constitucional. Fins i tot, el més partidari de la unitat d’Espanya hauria de reflexionar per aquesta
situació.
I, evidentment, el nostre vot serà favorable a la moció. Gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, malauradament
aquesta moció arribar tard perquè el divendres passat ja es va recórrer aquesta Llei per part del Govern
de l’Estat. Es van recórrer un bon nombre d’articles, principalment la part que afecta a habitatge
d’aquesta Llei 24/2015, deixant la part energètica, però el que està clar és que si no hi ha la part
d’habitatge, tampoc servirà la part energètica i, per tant, és evident que al final és un atac molt directe
a l’essència de la Llei.
Una Llei que, com en vaig ser ponent, li tinc un especial carinyo entendran i, a més a més, pel que va
costar portar-la a terme i perquè va ser un acord de les formacions polítiques, però sí que no va comptar
amb cap vot en contra, tampoc ens enganyem aquí, el Partit Popular no la va votar a favor tota la moció,
tota la Llei, perdó, perquè es va abstenir en uns determinats articles, precisament aquests articles que
s’han recorregut per part del Govern de l’Estat. Per tant, no va comptar amb cap vot en contra, però sí
que va comptar amb abstencions.
Tot i això, tal i com ha dit el president Puigdemont, després de que es recorregués aquesta Llei el
passat divendres, si algú necessita un habitatge a Catalunya o es troba en una situació de
vulnerabilitat, aquesta persona, aquesta família continuarà essent atesa per l’Administració, perquè en
això tenim aquest compromís per part del Govern de la Generalitat i també un compromís que ve
refermat per aquesta mateixa Llei del Parlament de Catalunya. I per aquest motiu ha convocat, el
mateix president, aqueta cimera per a demà al Palau de la Generalitat per tal de reunir-se amb els
promotors d’aquesta ILP de pobresa energètica i d’habitatge i també amb els representants dels dos
móns locals –l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis– per tal de poder
fer un front comú davant d’aquest nou atac del Govern de l’Estat.
És a dir, ens trobem en una situació que ni fa ni deixen fer perquè ens diuen que, com que arreu de
l’Estat no tenen aquesta situació, no se’ls està podent donar aquestes garanties, tampoc es pot donar a
Catalunya. El que no pot ser és que mentre aquí s’estigui actuant, s’estigui legislant i s’estigui protegint
a les famílies que més ho necessitin i a la resta de l’Estat no, aquí se’ns hagin d’impugnar i se’ns hagin
de recórrer aquestes lleis.
Per tant, continuarem, davant d’aquests atacs de l’Estat que ens trobem cada divendres al Consell de
Ministres, continuarem, com a Govern de l’Estat i també des del món local, des de l’Ajuntament ajudant
a aquelles famílies que més ho necessitin.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per concloure el debat té la paraula el
senyor Roig. Perdó, sí, m’he equivocat. No per concloure el debat, veig que em demana ara...., és que
estic molt enlluernat, perdoni’m senyor Dalmau, però li toca primer intervenir al senyor Roig i després
vostè obri segon torn. Té la paraula el senyor Roig.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.
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Entenc que, després del discurs que ens ha fet, el seu vot és contrari. Perquè de vegades vostè és un
“verso suelto” i de vegades fa discursos d’una manera i vota el contrari, però entenc que és contrari.
Miri, senyor Dalmau, què són bones o males mocions? Jo entenc que tots els que aquí presentem
mocions –que no és el seu cas– presenten mocions per tal de millorar la vida dels nostres
conciutadans, de la gent de Tortosa i de la gent del nostre país, de vegades encertadament, de vegades
no tant, però jo no voldria parlar de bones o males mocions.
I perversió cap, aquí no estem utilitzant ningú. Com molt bé li han dit els que ara m’acaben de precedir
en la paraula, aquesta Llei és una iniciativa legislativa popular que es debat al Parlament de Catalunya
a instàncies d’uns col·lectius ciutadans que el que demanen és més justícia envers el tema del seu dret
a l’habitatge. I el que ha fet el Partit Popular és absolutament tot el contrari. Vostè em diu “és que hi ha
coses que no les ha tombat”. No, no, miri, ha mantingut, o sigui, el que ha anat és l’obligació de les
entitats financeres de facilitar l’habitatge de lloguer digne i les lleis de segona oportunitat per a
persones en situació d’endeutament. Clar, no em digui el contrari. Protegeix els bancs una vegada més,
els protegeix una vegada més, tant directament pel tema del lloguer com pel tema dels diners que la
gent deu. És que clar, l’únic que volen vostès és que els bancs, una vegada més –com aquí s’ha dit ja–,
als quals s’ha salvat en aquest país moltes vegades, resulta que vostès el que fan amb aquesta
declaració és tornar-los a protegir una vegada més.
Perversió cap. Ironia, senyor Jordan, em sembla que jo no he parlat, en quan he parlat del contingut de
la moció, sinó que he parlat de la ironia de la cançó, i em sembla que és lícit. I ojalà, ojalà, tant de bo en
aquest plenari, quan de vegades s’han dit coses de calat, gruixudes i de vegades inclús fortes
personals, també haguessin sortit també amb tanta defensa. Jo en quant he dit “no és això companys,
no és això”, i ho torno a dir, és en el sentit de que els senyors del Partit Popular, a cop d’impugnació i a
cop de recursos així no construïm res en aquest país. I és el que he volgut dir, perquè he fet la relació
de totes aquestes lleis o apartats de la llei o aspectes de lleis que el Parlament de Catalunya ha vist
com reiteradament en els dies anteriors el Partit Popular ha tirat a terra, no?
I en aquest sentit dir que, bé, que afortunadament, penso que la majoria de regidors i regidores i partits
que estem en aquest plenari estem al costat de les persones i volem treballar per garantir i atendre a la
ciutadania desatesa per aquesta dreta que esperem que en aquestes pròximes eleccions generals
poguéssim canviar.
En aquest sentit, agrair el vot favorable, sincerament, de tots els grups municipals que així ho han fet.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo voldria dir-li al
senyor Jordan que, bé, la demagògia que vostè utilitza és total i absoluta, no?
Em diu “poca broma, poca broma en rebatre la moció, en el que està dient d’uns versos i tal”. Escolti, jo
he dit molt clarament que el tema era punyent per a la societat catalana, que era gravíssim, era
dramàtic, això ho he dit. He posat uns números per ressaltar el dramatisme de la situació. No faci
demagògia, per favor, no vulgui canviar el que és veritat amb altres paraules i donar un sentit diferent al
que jo he dit, eh.
Jo he demanat permís al senyor alcalde per dir-li uns versos, que ara mateix el senyor Roig també li ha
tirat en cara, uns versos, una broma, però després el tema de fons és un tema seriosíssim. Vostè vol fer
demagògia?, que vostè és el dolent perquè no sé què i tal, bé, val, però és vostè un demagog, bon
demagog.
També ho és el senyor Roig quan diu i utilitza també un tema que és veritat, que és cert, el dels bancs,
es veritat i jo he dit també, eh, que grans d’aquests problemes vénen dels beneficis que s’estan ficant
les entitats financeres i les companyies de subministres, jo també ho he dit. Ara, una cosa és dir-ho per
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exposar clarament una situació i l’altra és dir-ho per demagògia, com és el que el senyor Roig ha
utilitzat el dels bancs. Clar, tothom està en contra dels bancs pel..., val, però no féssim, no utilitzéssim
els temes per a demagògia.
Demagògia és dir, per exemple, que aquesta Llei 24/2015 que té dos grans apartats: un que parla de
l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica i l’altra que parla de l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge, el que és refereix a l’emergència en la pobresa energètica, el Partit Popular, el Govern de
l’Estat no ho ha recorregut. Totes les mesures que hi ha a la Llei s’han respectat i s’aplicaran, d’acord?
No volguéssim confondre a la gent de que tota la Llei “oh, oh, és que ha recorregut”. No, no, no ha
recorregut.
I després, del que es refereix a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, tampoc ha recorregut tots els
articles que fan referència a aquest gravíssim problema. Ha referit dos articles i el demés no. I ho ha
recorregut en base, ho he dit, a un informe jurídic del Consell de l’Estat que el dia 21 d’abril li va dir al
Govern “escolta, aquests dos articles són anticonstitucionals”. I mentre la Constitució funcioni ens hem
de regir per ella, escolti, o sinó què passa?, que tampoc? Ja no és el Tribunal Constitucional, és el
Consell d’Estat qui ho diu.
I en base a això el Govern ha dit “nosaltres, donada la situació i tot això, per això varem votar a favor al
Parlament, ho varem votar tot a favor amb tota la resta de partits, llevat dos articles que no els varem
votar, que varem votar en contra, val? I és així, no féssim demagògia, no en féssim perquè no pot ser
que anéssim sempre fent aquest tipus de demagògia.
Després diuen, bé, simplement que no enganyéssim a la gent. Torno a insistir: el Govern de l’Estat –i ho
vull tornar a insistir per a que quedi clar– de la Llei 24/2015, que tots dos grans àmbits –l’emergència
en l’habitatge i l’emergència en la pobresa energètica– el que és la pobresa energètica no ha recorregut
res. Ha dir “apliqueu totes les mesures per a que la gent pugui tenir aigua, llum, tots els mínims vitals
coberts, com Déu mana”. Inclús ha dit a les entitats com els ajuntaments i altres institucions socials
“vosaltres sou els que heu de tenir un paper fonamental i prioritari en la lluita contra aquesta pobresa
energètica.
I en l’altra gran part, que és el problema de la pobresa habitacional, la crisi en l’àmbit de l’habitatge,
simplement s’ha limitat a recórrer dos temes perquè són anticonstitucionals i ho he dit. Un és el tema
de la mediació entre inquilí i propietari, perquè el Consell d’Estat considera que aquesta mediació, si
s’aprova com diu la Llei, serà una mediació fora de l’àmbit jurídic que li pertoca i, per tant, ha dit “no ho
aprovéssiu”. I després l’altre, que diu “escolti, el dret a la propietat”, l’amo d’un pis és amo d’aquell pis i
això ho hem de tenir clar, que el dret a la propietat és un dret constitucional i mentre no es canviï la
Constitució, el dret a la propietat, xeics, està aquí. Però sinó què volem fer, d’acord?
Bé, simplement això.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, perdó, senyor Roig, veig que tornem a..., bé,
continuem amb el torn obert. Té la paraula el senyor Jordan.
Jo els hi pregaria, bé, ja saben que no els interrompré i vostès poden parlar tantes vegades com vulguin,
mentre això no estigui regulat, aquí barra lliure, però si ens podem anar cenyint al tema casi els hi
agrairia.
Jo sé que hi ha eleccions properament, com poden entendre, però en tot cas, si som concisos, ho
agrairan tots.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, molt breu seré. I jo no li
diré que vostè és demagògic, la gent pot jutjar si qui fa demagògia és vostè o jo o al revés, no li diré,
però sí que desitjo.......
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Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Parlament de Catalunya.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, senyor Dalmau, jo, després si volen tornin a
obrir un altre torn, però no s’interrompin, sobretot.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Simplement, desitjo que a les properes eleccions el Partit
Popular marxi d’una vegada per totes de la Moncloa i llavors sí que no hi hagi cap tipus de dubte de que
tenim un Govern al servei de la gent i, especialment, dels qui més estan patint. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Intentaré ser breu.
Crec que la senyora Roigé li ha dit molt clar. Diu “clar, no, no toquem aquells temes d’emergència
social, no, no”, però clar, és que el que toquen també afecta a l’economia de les persones que en
aquests habitatges hi viuen. Potser no tocarem el tema de que puguem pagar la llum, no tocarem el
tema que puguem pagar l’aigua o com subsanar els problemes, però clar, en quant el banc els tira fora
de casa –perquè són els grans tenedors, que és el problema–, aquí no estem en contra de posar en
qüestió la propietat privada, no estem en contra, però són els grans tenedors, que són els que tenen els
bancs. Si vostès justament recorren això....
I vostè diu “és que és anticonstitucional”. Ah, que vostè ja ho ha pressuposat, no?, perquè en teoria
vostès han fet un recurs perquè creuen que és anticonstitucional per a que el Tribunal Constitucional ho
defineixi. Vostè diu “no, no, això és anticonstitucional”, vostè ho ha dit. Vull dir, per tant, de moment el
recurs s’ha presentat i ja veurem què passa.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: No, no, no, no, no.... el Consell d’Estat és el que ha fet el....
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Dalmau, si us plau. Senyor Dalmau i senyor Roig, es
poden interpel·lar però no parlin entre vostès. Senyor Dalmau, si apaga el micro li agrairia, ara té la
paraula el senyor Roig.
Jo, si volen després li torno a cedir la paraula, però no entrin en un diàleg com si estiguessin en un cafè,
que no aclarirem res. Té la paraula, senyor Roig.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: A mi em sembla, senyor alcalde, que m’he mantingut correcte,
responen al meu torn de paraula.
Vostè diu “el dret a la propietat és un dret constitucional”. I el dret a l’habitatge també. El dret a
l’habitatge és un dret constitucional i així l’hem de tenir, i nosaltres entenem que sí. I per això, als llocs
on el Partit Socialista està governant, als ajuntaments, ho han entès així i estan fent les mesures
oportunes.
I miri, amb recursos com aquests que estan presentant fa pocs dies, l’únic que fan és anar en contra
dels ciutadans i, per tant, mostren aquesta insensibilitat que nosaltres entenem que cal canviar. I per
tant, cada vegada veig més clar la necessitat de canviar el Govern d’Espanya i espero, com ha dit el
senyor Jordan fa un moment, que el 26 de juny siguem capaços entre tots de que hi hagi un canvi real a
les polítiques espanyoles. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig.
És que no em resisteixo a dir-ho, doncs a veure si es fiquen d’acord allà a Madrid els uns i els altres i no
ens caldria haver fet eleccions.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo, simplement, dir-li al senyor Roig que lo de “insensibilitat”,
escolti, anem a veure, un Govern que davant d’una Llei que té dos grans marcs, eh, a un d’entrada diu
“jo no recorre res d’això perquè estic d’acord amb totes les mesures que ajuden a eliminar la pobresa
energètica del ciutadà que està en condicions precàries”, xeic, més sensibilitat..., jo encara no ho
entenc.
I en l’altra part, que és el de l’emergència habitacional, diu “tot d’acord menys en dos temes”, que un, a
més, és purament jurídic, que és la mediació. Xeic, doncs si això és falta de sensibilitat, apaguem i
anem-se’n.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Això estaria bé. En tot cas, té la paraula el senyor Roig.
Els hi recordo que clourà el debat el senyor Roig perquè és el proposant de la moció, per tant, podem
estar així tota la nit.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Crec que ha quedat molt ben entès aquí qui defensa i qui està
a favor de la gent que ho està passant malament.
I si tan simples són els temes, no entenc perquè ho han recorregut, i és així mateix. I, per tant,
insensibilitat, em mantinc en el mateix. I entenc que d’aquesta manera vostès volen separar certs
aspectes de la Llei, no és el que toca donat que, com aquí s’ha dit ja, tots aquests aspectes afecten a la
gent que viu als habitatges i la gent que ho està passant més malament per tirar la seva vida i la dels
seus fills endavant en aquest país. 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 del PSC-CP (3), CiU (8), ERCAM (4) i MT-E (4); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.

19 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT I IMPULS
MUNICIPAL AL COMERÇ DE TORTOSA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el comerç de Tortosa està immers en una situació força difícil a conseqüència de factors
interns d’adaptació i modernització i factors externs provocats per la implantació de grans superfícies i,
especialment, a la situació de crisi econòmica general.
Atès que, de la mateixa manera, el comerç de Tortosa està passant per una greu crisi en la que s’ha
aturat el creixement i la facturació, en el que s’estan perdent llocs de treball i en la que, cada dia més,
existeix un risc de tancament de moltes botigues, a més a més de les que ja han tancat.
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Atès que darrerament estem assistint al tancament de botigues històriques a causa de la jubilació dels
seus propietaris i que no continuen degut a una manca de comerciants que se’n puguin fer càrrec.
Atès que l’activitat econòmica generada pel comerç absorbeix un important percentatge de l’ocupació
de Tortosa.
Atès que, tanmateix, l’activitat generada pel comerç representa un recolzament fonamental per al
sector turístic de la nostra ciutat.
Atès que el comerç a la nostra ciutat té una importància històrica per al municipi, basat en que és
garantia de comerç de proximitat de tot tipus de productes, assegurant així el consum de la població.
Atès que els diferents eixos i zones comercials són punts de trobada i de relacions humanes, més enllà
de l’intercanvi estrictament comercial, i que el configura com a tret diferencial de la cultura i forma de
vida del nostre municipi.
Atès que el municipi disposa de determinades polaritats o centralitats comercials amb caràcter molt
diferenciat, des dels grans eixos o zones comercials a les petites concentracions dels barris i pobles.
Atès que des del grup municipal socialista sempre hem defensat la necessitat d’apostar pel comerç,
amb la presentació de mocions de suport al petit comerç i al comerç de proximitat.
Atès que en aquest sentit, el nostre programa electoral incorpora un Pla de Comerç amb 4 objectius, 40
mesures i 178 accions al voltant del comerç a Tortosa, i que creiem que constitueix una eina de treball
que pot ajudar a impulsar i millorar el comerç.
Atès que la proposta número 324 del programa electoral del PSC contempla la creació de la Taula del
Comerç de Tortosa, per donar suport a l’associacionisme i als projectes específics, recolzar el
cooperativisme en matèria comercial i contribuir a la sostenibilitat econòmica de les entitats del món
del comerç.
Atès que creiem que des de l’Ajuntament cal impulsar polítiques actives envers els professionals i
empresaris del comerç, així com per donar suport a les diferents associacions de comerciants i la seva
Federació.
Atès que la manca d'un espai de trobada dels principals agents que conformen l'estructura del teixit
comercial del municipi de Tortosa va donar lloc a la posada en marxa, l’any 2009, de la Taula de
Comerç Gil de Frederic com a òrgan consultiu del comerç tortosí, tot basant-se en els principis de
participació ciutadana i de defensa dels interessos generals de la distribució comercial.
Atès que aquesta Taula de Comerç, amb un àmbit d'aplicació a tot el municipi de Tortosa, té com a
principals objectius potenciar el comerç de la ciutat i els pobles, impulsar la participació de tots els
comerços i serveis associats del municipi, potenciar-ne les avantatges competitives i ser una plataforma
d'intercanvi d'informació en temes referents al comerç.
Atès que no tenim constància de que, des de la seva constitució l’any 2009, la Taula de Comerç hagi
desenvolupat la seva activitat per a la creació de polítiques municipals de desenvolupament econòmic i,
que entenem que és una eina bàsica per a l’impuls de l’activitat comercial des de l’Ajuntament amb
independència de les dinàmiques de les diferents associacions comercials i de la seva Federació.
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. L’Ajuntament de Tortosa reconeix el comerç del municipi com a sector estratègic i d’interès
socioeconòmic a potenciar i desenvolupar des de l’àmbit municipal.
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SEGON. Impulsar la Taula del Comerç de Tortosa com a veritable Consell Sectorial de Participació per
tal de:
1. Configurar un marc d’anàlisi i debat de la realitat comercial del municipi per tal de buscar i
determinar les solucions més adients per al sector.
2. Debatre els assumptes que l’Ajuntament o els altres membres de la Taula sotmetin a la seva
consideració, proposta, consulta i assessorament.
3. Elevar recomanacions i propostes referents a aquest sector a qualsevol administració o institució,
mitjançant l’àrea que tingui competències en matèria de comerç, el Govern Municipal o el Ple de
l’Ajuntament de Tortosa.
4. Impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents agents implicats en la promoció
del comerç local.
5. Fomentar la participació dels comerciants en els programes i activitats que tinguin com a finalitat la
promoció del comerç local.
6. Potenciar i garantir la formació continua del sector, en col·laboració amb diferents àrees de
l’Ajuntament de Tortosa en el camp del foment de l’ocupació i de la formació professional específica.
TERCER. Redactar, conjuntament amb el responsables del sector, un Pla Estratègic de Comerç que,
entre d’altres, tingui en compte els següents aspectes:
1. Realitzar una diagnosi de l’estat actual del teixit comercial i elaborar propostes conjuntes per donar
un impuls als comerços del municipi per a la seva regeneració i dinamització.
2. Establir les zones prioritàries d’actuació comercial.
3. Proposar les intervencions urbanístiques necessàries per treure el màxim profit a la proposta
comercial de ciutat.
4. Incrementar les afluències als establiments comercials.
5. Definir una estratègia de gestió comercial de la ciutat que permeti incrementar el nombre d’usuaris
interns i externs.
QUART. Treballar des dels serveis de l’Ajuntament per gestionar a mig i llarg termini, que tots els
comerços i zones comercials de la ciutat disposin dels elements necessaris i homologats per a tal de
poder prestar el seu servei en condicions d’igualtat per a totes les persones.
CINQUÈ. Estudiar la possibilitat d’establir un mecanisme directe de finançament per a la promoció
comercial del municipi mitjançant un percentatge de la recaptació de l’IBI comercial.
SISÈ. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, dels acords a les associacions i entitats comercials i de
restauració de la ciutat així com a la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa, a la Cambra de
Comerç de Tortosa, a l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre i a la Federació d’Associació
de Veïns. “
*-*-*
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Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, la situació econòmica
actual que està patint aquest país, en general, i les Terres de l’Ebre i la ciutat de Tortosa, en particular,
ens obliga a haver de replantejar-nos cadascuna de les activitats econòmiques que es desenvolupen a
la ciutat.
El comerç de Tortosa, és una d’aquestes activitats econòmiques que els socialistes pensem que
necessitem potenciar. No podem negar que el comerç tortosí és una de les activitats econòmiques més
importants de la ciutat. És un sector estratègic d’interès socioeconòmic a potenciar i desenvolupar i
també des de l’àmbit municipal i públic.
El nostre comerç crea espais de relació social que garanteixen la convivència ciutadana i faciliten la
participació en la vida activa de la ciutat.
Per això entenem que, des de l’àmbit municipal, els ajuntaments hem de desenvolupar actuacions per
impulsar i donar el màxim suport al comerç local i de proximitat, que constitueix una part
importantíssima de la base de l’economia i dels llocs de treball de la nostra ciutat.
El comerç està immers en una situació força difícil a conseqüència de factors interns d’adaptació i
modernització, factors externs provocats per la implantació de grans superfícies i, especialment, a la
situació de crisi econòmica general.
Així mateix, el comerç de Tortosa està passant per una greu crisi en la que s’ha aturat el creixement i la
facturació, segons dades de la Confederació de Comerç la facturació del comerç català s’ha reduït en
tot el país un 10% des del 2008, s’estan perdent llocs de treball i existeixen, cada dia més, un risc de
tancament de moltes botigues, a més de les que ja han tancat.
Darrerament hem assistit al tancament a Tortosa de botigues històriques a causa de la jubilació dels
seus propietaris i que no continuen degut a una manca de comerciants que puguin fer-se’n càrrec.
A més l’activitat econòmica generada pel comerç absorbeix un important percentatge de l’ocupació de
Tortosa i representa un recolzament fonamental per al sector turístic de la nostra ciutat.
El comerç a la nostra ciutat té una importància històrica per al municipi, basat en que és garantia de
comerç de proximitat de tot tipus de productes, assegurant així el consum de la població.
Aquesta importància va donar lloc el 2009 a que es constituís per part del Govern municipal una taula
de comerç que es va anomenar Taula de Comerç Gil de Frederic.
Com diu a la premsa de l’època, es tracta d’un òrgan consultiu del comerç tortosí, tot basant-se en els
principis de participació ciutadana i de defensa dels interessos generals de la distribució comercial.
Tot i això, hem preguntat alguna vegada a les comissions informatives pel seu funcionament i se’ns ha
dit que existeixen associacions i federacions per tractar aquests temes de comerç.
La proposta 324 del nostre programa electoral ja contemplava la creació d’una taula del comerç de
Tortosa per donar suport a les associacions i als projectes específics per recolzar el cooperativisme en
matèria comercial, perdó, i contribuir a la sostenibilitat econòmica de les entitats del món del comerç.
D’altra banda la nostra preocupació pel comerç s’ha vist reflectida en diverses accions i propostes com
un pla de foment de l’ocupació per a joves amb microcrèdits i joves emprenedors; mesures per impulsar
l’activitat comercial per part dels emprenedors joves; campanyes de promoció comercial destinades a
incentivar el consum; la gratuïtat de la primera hora d’estacionament de vehicles durant campanyes
determinades; creació del consell municipal de comerç i d’un pla d’actuació sobre el petit comerç;
creació d’una taula per a l’impuls d’Expoebre i de Fira; o propostes d’ordenances municipals per
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aconseguir bonificacions en taxes i impostos a les activitats de nova creació.
A més, de presentar un pla de comerç amb 4 objectius, 40 mesures i 178 accions al voltant del comerç
a Tortosa, i que creiem que constitueix una eina de treball i que pot ajudar a impulsar i millorar el
comerç i que està inclòs en el nostre programa electoral.
Davant d’això entenem que amb la nostra proposta el que volem és que es reconegui el comerç del
municipi com a sector estratègic i d’interès socioeconòmic a potenciar i desenvolupar en l’àmbit
municipal; que s’impulsi la taula del comerç de Tortosa com a veritable consell sectorial de participació
en el marc del Reglament de Participació Ciutadana; que es redacti conjuntament amb els responsables
del sector un pla estratègic de comerç que, entre altres, tingui en compte aspectes com la diagnosi,
l’estat actual, zones prioritàries, intervencions urbanístiques necessàries, incrementar afluències,
definir una estratègia de gestió comercial a la ciutat i treballar des de l’Ajuntament per gestionar, a mig i
llarg termini, que tots els comerços i zones comercials de la ciutat disposin dels elements necessaris i
homologats per tal de poder prestar el seu servei en condicions d’igualtat per a totes les persones.
Novament, amb aquesta moció volem aconseguir la màxima pressió davant d’aquest problema i que
des de l’àmbit municipal es posi fil a l’agulla i s’intervingui per solucionar un problema tan greu com és
la situació que pateix el comerç a Tortosa.
Tortosa, com a capital de les Terres de l’Ebre, ha de mostrar-se com el motor socioeconòmic del
territori, una ciutat amable i habitable per a tothom, plena de serveis que aportin una dinamització
econòmica important a la ciutat. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, regidores, regidors,
bé, la moció, senyor Roig, en defensa del petit i mitjà comerç, doncs la veritat, té l’olor de l’oportunisme
polític. I a més, un oportunisme repetitiu. Li explico els tipus, no?
Dic això perquè aquest tipus de mocions són políticament agraïdes en la mesura en què, defensant un
fet real, es busca determinada rendibilitat política, com fa molt poquet el senyor Jordan ens parlava del
tema del Palau de Justícia. Correcte.
En segon lloc, és repetitiu. Jo li vull recordar que fa un temps una formació que ja no està present en
aquest Ple va fer la defensa dels productes de la terra, dels productes de la casa, del petit comerç de
tota la vida –Ple del 4 de novembre de 2013– i vostè i altres, pel motiu que sigui, jo ja no m’hi posaré,
ho va valorar totalment en contra. Es va ficar, es va oposar i va dir que no.
A més, fa molt poquet, el 2 de febrer del 2015 va presentar una moció molt pareguda, amb paràgrafs
iguals o similars a la que presenta avui. Bé, val, doncs és repetitiu, és política, aquí està.
Llevades aquestes acotacions, és un fet real i fora de qualsevol debat la importància que té el petit
comerç, bé contribuint a vertebrar els barris, bé contribuint a vertebrar els pobles, bé garantint la
proximitat entre les botigues i els consumidors o bé aportant un millor servei postvenda i/o, en el seu
cas, una major seguretat pels carrers o bé garantint i creant llocs de treball, col·laborant també al
foment del turisme o desenvolupant l’esperit de l’emprenedoria, entre altres molts aspectes.
Avui, el petit comerç s’enfronta a una situació difícil derivada d’una crisi econòmica que estem patint en
molts d’àmbits –avui és un Ple que s’estan tocant molts àmbits afectats per la crisi– junt amb la
necessitat d’adaptació i modernització –és important que el petit comerç s’adapti i es modernitzi als
requeriments de la vida comercial actual– i, a la fi també, perquè han d’afrontar la competitivitat i la
força per part de les grans superfícies.
I qualsevol mesura de recolzament fa falta. I qualsevol esforç per ajudar al comerç, petit comerç tortosí,
fa falta, eh. I nosaltres, en la mesura en què poguéssim, l’hem de crear i les hem de recolzar i les hem
d’oferir al petit comerç.
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Cal, com ja es fa –perquè, la veritat, és que hi ha mesures que l’Ajuntament avui en dia ja està fent,
no? – cal donar, per exemple, suport a la Federació de Comerç de la ciutat i també cal donar suport a
les associacions de comerç del municipi, col·laborant amb elles i amb les seves campanyes comercials
o en millorar i agilitzar l’obertura de comerços, o també bonificant les llicències d’obertura, per exemple,
al casc antic –que el senyor Jordan és un gran propulsor d’elles– o la reducció de les taxes
d’escombraries.
Evidentment, nosaltres estem a favor...., no estem a favor d’aquesta moció per un sentit molt clar, i és
que tot això fa olor a oportunisme polític, és repetitiu i és un fet que, evidentment, ja s’està,
l’Ajuntament de Tortosa, en molts aspectes ja està potenciant el petit comerç de la ciutat.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, sigui repetitiu o no, el
que sí que és evident és que Tortosa necessita polítiques d’impuls al comerç i, en aquest sentit, des de
Movem Tortosa considerem que el comerç és i ha de continuar essent un dels puntals, un dels eixos
bàsics de la nostra economia.
Com a ciutat comercial des de fa milers d’anys, Tortosa ha de continuar, evidentment, apostant pel
comerç. Hem de tenir clar quin és el model de comerç que volem per a la nostra ciutat i, en aquest
sentit, des de Movem Tortosa pensem que en aquests moments el que cal és potenciar i cuidar,
sobretot, el petit i el mitjà comerç, que és el que ho està passant més malament, no només per la crisi
econòmica, sinó perquè s’ha instaurat un model de comerç a nivell de l’Estat, on les grans superfícies
cada vegada van menjant-se els petits comerços.
En aquest sentit pensem que Tortosa precisament té com a valor afegit, a diferència d’altres ciutats,
una gran quantitat de botigues, de comerços, petites i mitjanes que ens dóna personalitat, que ens
dóna aquesta tradició i que ens dóna aquesta idiosincràsia i que fa que molta gent de les comarques
veïnes vinguin a comprar aquí.
Per tant, considerem que la moció en el seu conjunt busca actuar per millorar el comerç de Tortosa,
entenem que és necessari un pla estratègic per revitalitzar el comerç a la nostra ciutat, tal i com
demana la moció, i entenem que es podrien buscar, per exemple, millores o pràctiques que estan fent
altres ciutats de la mida de Tortosa, mitjanes, i poder-les, poc a poc, aquí anar implementant, més enllà
de les que ja s’estan tirant endavant, però posant ordre, prioritzant-les i, per tant, definint aquestes
línies estratègiques que pensem que ens ha d’impulsar a Tortosa com a capital comercial no només de
les Terres de l’Ebre –com s’ha dit–, sinó també del Baix Aragó i del nord del País Valencià.
Per tant, des de Movem Tortosa donarem suport a aquesta moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Martínez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, senyor alcalde, al municipi de Tortosa els
establiments de roba, calçat, productes alimentaris, llibres, articles per a la llar o el mercat municipal,
entre altres, formen des de fa temps històrics un centre o xarxa comercial estratègica a nivell
supracomarcal amb un alt percentatge d’ocupació laboral.
Però tots sabem que aquesta activitat comercial ha minvat darrerament degut a diferents motius, com
ara, entre altres, tenim la crisi actual que estem patint, que fa que, bé, tots sabem que molts de
consumidors hagin retallat la despesa familiar de forma considerable.
Tenim la implantació –com s’ha dit– d’hipermercats i grans centres comercials degut a la centralitat i
volum d’habitants de Tortosa. Tenim els elevats lloguers dels locals on molts, per diferents motius, no
s’han adaptat a la situació econòmica actual que estem patint. També tenim el comerç en xarxa o
Internet i també tenim la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Llei catalana d’horaris
comercials i de mesures per activitats de promoció al comerç, tot això entre altres.
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Des del grup d’Esquerra Republicana a Tortosa som conscients d’aquesta situació que està passant el
comerç de Tortosa i creiem que s’ha de donar tot el suport a tots els comerços i a totes les agrupacions
i associacions comercials de Tortosa, i també s’ha d’afavorir i potenciar el comerç de proximitat ja que
aquest representa un gran benefici no tan sols per al comerç, sinó també per als ciutadans, ja que
disposen de productes de molta més qualitat i, a la vegada, suposa una millora mediambiental al
minvar considerablement els costos de transport.
Per tot plegat, el grup d’Esquerra Republicana a Tortosa va incloure al programa electoral de les
darreres eleccions municipals la implantació de l’Oficina Integral del Comerç, oficina que ha de ser
eficaç, activa, potenciadora, resolutiva i de referència per a l’impuls del comerç de Tortosa.
Posteriorment, als 37 punts d’acord de governabilitat actual, el nostre grup municipal va incloure la
implantació d’aquesta esmentada Oficina. I, per últim, al darrer PAM es va incloure, al punt 31, com
creació de l’Oficina Integral per al Comerç, junt amb altres punts de dinamització del comerç de Tortosa
com ara, entre altres, creació de l’Oficina d’Atenció a l’Emprenedor, ampliació de col·laboració amb la
Federació de Comerç, consolidació dels convenis amb totes les associacions de comerç, campanyes
específiques de promoció comercial al nucli antic, ampliació de la zona de vianants comercial, etc., etc.
Per tot plegat, nosaltres ja som conscients i hem actuat a tal efecte. I, en conseqüència, el nostre grup
votarà desfavorablement en aquesta proposta.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció tampoc
comptarà amb el nostre suport, en primer lloc perquè no s’adiu amb el que des del Govern estem fent,
estem portant a terme juntament amb el sector.
I, a més, si no recordo malament, ja varem tractar d’aquest tema en un Ple passat de fa no sé quants
mesos a instàncies també del senyor Roig, que varem parlar d’aquest mateix tema de comerç. Per tant,
jo crec que és un debat que ja varem parlar en el seu moment i, per tant, no m’allargaré massa.
La taula de comerç que es feia anteriorment es feia quan no existia la Federació de Comerç. I una de
les claus o del objectius que portava la taula de comerç era constituir la Federació de Comerç de
Tortosa. Un cop es constitueix la Federació de Comerç de Tortosa hi ha una eina, hi ha un lloc que
aglutina les diferents associacions i que, per tant, és on es debat i on es tracten els temes de comerç,
és a partir d’aquí on existeix la Federació i on estem treballant conjuntament amb la Federació en les
diferents accions que es fan des del Govern municipal.
Per tant, la nostra aposta pel comerç, el nostre suport a la Federació és una evidència, tant a la
Federació com a les diferents associacions de la ciutat, amb les accions que fem conjuntament al llarg
de l’any, que en són unes quantes.
Igual que és cert que s’han tancat, malauradament, alguns comerços, també seria bo que recordés o
que expliqués que se n’obren dia a dia de nous i que, per tant, poc a poc es van obrint comerços i es va
potenciant encara més la nostra ciutat, que torna a ser un punt de confluència i d’atracció per part de
diferents entorns de les comarques veïnes, que tornen a venir cada vegada més –i això ens ho estan
dient els comerciants– a la ciutat de Tortosa.
Per tant, no creiem que aquesta moció porti enlloc, perquè l’eina que ens està dient a dia d’avui no
serveix, és una altra, és la Federació i, per tant, considerem que no pot comptar amb el nostre suport.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, començaré pel final. La Federació de Comerç ja existia abans de que es creés aquesta taula,
justament a la nota de premsa –i no faci “no, no, no”, no faci això, que és així– ja existia, al 2009 ja hi
havia la Federació de Comerç, per tant, no digui que no és així.
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En aquest sentit, enteníem el sentit que tenia aquesta Taula de Comerç Gil de Federich per impulsar
des de l’Ajuntament polítiques d’activació econòmica envers el comerç.
Ho tornaré a dir –ja ho hem dit–, vostès constantment, aquelles mocions que toquen directament a
Tortosa i tal: això ja ho fem, ja ho fem, tot ho fem. Les que són generals o anem contra el Partit Popular,
aquestes sí que ens donen suport, però ara tornem a assistir una vegada més que el Partit Popular,
Esquerra Republicana i Convergència tornen a tombar una moció, conjuntament els tres partits, que
afecta a la vida econòmica de la nostra ciutat.
Com aquí s’ha dit molt bé, el senyor Marià Martínez, els factors són molts, molts, i seria un debat
llarguíssim. Per això el que pensem és que s’ha de poder debatre i si vostès tan clar ho tenen, doncs bé,
doncs seient-nos, fem la taula sectorial dins el Reglament de participació ciutadana i, per tant, tirem
endavant, perquè realment, de quan varem presentar la moció fins ara, a mi m’ha arribat que la
situació és pitjor. Vostès diuen que no, que ha millorat. A mi els comerciants no em diuen això, em
diuen que la situació és pitjor.
Per tant, jo no sé en quin món vivim uns i els altres, potser les distàncies fan que es vegin les coses
diferents, el seu món potser és un món de color de rosa, però a mi no m’arriba això.
En quant al senyor Dalmau, dir-li: escolti, clar que hem presentat mocions, un munt. Ja ho he dit abans:
un Pla de foment per a l’ocupació, mesures per impulsar l’activitat per a joves emprenedors,
microcrèdits, el Consell de comerç..., clar, evidentment, i tornarem a presentar-les perquè entenem que
hem de posar de palès aquí en aquest fòrum de debat que és el Ple municipal aquelles visions que des
del nostre partit creiem que s’han de fer, que és impulsar des de l’àmbit públic –no només deixar en
mans de l’àmbit privat– tota la promoció a nivell comercial que calgui, perquè realment és bàsic per a la
nostra economia que realment el comerç torni a ser aquella potència que era en els anys i que ara,
malauradament, com aquí s’ha dit, per moltes raons però sobretot per aquesta greu crisi econòmica,
està davallant.
Per tant, agrair a Movem Tortosa, una vegada més, el seu vot favorable a la nostra moció i pensar que,
bé, que la resta de partits: Partit Popular, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, una vegada més
no crec que estiguin al costat d’aquella gent que cal que hi estiguéssim. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSD (3) i MT-E (4); i tretze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM
(4) i PP (1).

PART DE CONTROL
20 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 13/2016, de 22/03/2016 (sessió extraordinària).
- 14/2016, de 29/03/2016
- 15/2016, de 04/04/2016
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- 16/2016, de 11/04/2016
- 17/2016, de 18/04/2016
b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 176/2016 a la 454/2016
Seguidament el senyor alcalde diu: En quant a resolucions d’alcaldia, donem compte específicament en
aquest Ple, de la 176/2016 a la 454/2016. Però tanmateix vull explícitament, perquè així ho diu la
norma, donar compte de dos resolucions d’Alcaldia: la 938/2016 per la qual s’aprova la promoció d’una
consulta popular no referendària d’iniciativa institucional de l’àmbit local. I el decret 955/2016, publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 27 d’abril del 2016, pel qual es fa una convocatòria
d’una consulta popular no referendària envers al monument a la Batalla de l’Ebre.
*-*-*
El consistori en queda assabentat.

21 - INFORMES DE L’ALCALDIA.
No n’hi ha.
22- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
01 - INTERVENCIÓ DE LA SRA. GALIANA
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, senyor alcalde, la meva pregunta fa referència a la moció
que el grup de Movem Tortosa va presentar sobre l’estudi de la possible creació d’un cementiri de
cendres i la ubicació de columbaris en el cementiri municipal.
Se’ns va rebutjar la proposta dient que no s’aprovava perquè aquesta proposta constava al PAM. Jo
m’he revisat punt per punt el PAM i he trobat 4 punts que fan referència explícitament a qüestions sobre
el cementiri municipal i les seves rodalies.
Com que vostè fa un rato ha dit que no es podia a la veritat, i ha dit textualment “és bo que al Ple no es
deixin a l’acta coses com a certes que són incertes”, jo, el meu prec és fer constar que en cap dels
punts del PAM consta explícitament la creació de columbaris ni l’estudi sobre un cementiri de cendres.
En el 148 consta pintar les façanes de les seccions més antigues; a la 149 consta la impermeabilització
de les teulades –llegeixo molt resumit–; i a la 154: millora del carrer Camarles i pujada al cementiri; a la
337 –i amb molt bona voluntat genèrica– fica: millorar el serveis funeraris de la ciutat, que podria
englobar moltes coses, però com que especifiquen “pintar”, “impermeabilitzar” i no surt en cap cas la
creació de columbaris ni l’estudi de crear un cementiri de cendres, doncs, voldria que constés que el
que es va contestar –que no s’aprovava perquè estava al PAM– falta a la veritat, com he dit abans, el
senyor alcalde i s’hauria de rectificar a l’acta. Moltes gràcies.
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. És una pregunta, no?, senyora Galiana?
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Ah, m’ha dit “pregunta”. Bé, és un prec, però li ....
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Perdoni, li he dit que era un prec que volia, simplement,
que constés a l’acta que no constava això en cap punt del PAM. No és una pregunta.
Tot seguit continua el Sr. Alcalde: En tot cas, com vostè....., però jo li respondré al prec. Com vostè molt
bé ha dit, figura un punt que és la millora dels serveis funeraris, que inclou –com vostès ho saben,
perquè s’ha informat en comissió i s’ha informat al Consell d’Administració de GESAT en diferents
ocasions– aquest punt concretament va vinculat a la licitació del nou..., bé, al nou no, de l’antic tanatori
de Jesús, que es vinculava a totes les millores que s’havien de fer al cementiri, inclús la possibilitat
d’implementar també un nou crematori públic a Tortosa, que no n’hi ha cap.
Sabem que aquest concurs ha quedat –es feia a curt termini– ha quedat descobert en diferents
ocasions i que es tornarà a fer una licitació global que inclourà totes aquestes millores dels serveis
funeraris.
Això en relació al PAM de l’any passat, de l’any anterior, sap que hi havia una diferència perquè hi havia
l’adquisició d’un elevador, que això va fer l’Ajuntament malgrat també estava previst de fer-ho al sistema
anterior.
Per tant, recepciono el seu prec i no s’ha de rectificar res perquè com vostè ha dit, figura al PAM tal i
com deia.
Bé, però és que és un prec. Si vol jo ara li cedeixo la paraula, però......
A continuació pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, li contesto, li contesto perquè.....
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Abans de contestar-me m’escoltarà, senyora Galiana.
Tot seguit la senyora Galiana diu: Per suposat.
Continua el senyor alcalde: Un prec és un prec. Una pregunta té repregunta i, per tant, encara així,
malgrat vostè ha fet un prec quan deia que feia una pregunta i vol utilitzar el torn de la pregunta, jo li
torno a cedir la paraula, però sabrà que el debat, en la part de precs i preguntes –i ho saben
perfectament– el conclou el Govern, no el que pregunta, a diferència de les mocions. Té la paraula
senyora Galiana.
Seguidament pren la paraula la senyora Galiana: Sí senyor. Sí, en el mateix prec, com que vostè em diu
que ja constarà genèricament en això, doncs jo li agraeixo moltíssim, però la veritat és que el meu prec
era simplement que constés que no hi havia cap paraula que fiqués “columbari” o “cementiri de
cendres”.
Vostè em diu que entrarà dins la millora dels serveis funeraris. Com que hi ha punts tan específics com
pintar tal cosa o tal altra o impermeabilitzar tal cosa i tal altra, simplement volia que constés això. És el
prec, el mateix que abans.
Si m’explica coses genèriques jo ja me les crec, i me les crec en benefici de la ciutadania, però no em
digui coses genèriques dintre de coses que són tan específiques. Gràcies.
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: En quant a ....., és que jo li he de tornar a explicar. Una cosa són les
qüestions específiques no en serveis, sinó en actuacions concretes de millora, però no en serveis i la
implantació de nous serveis a la ciutat. Però com que vostès sempre tenen la raó, i si es fa alguna cosa
és gràcies a vostès, doncs no es preocupi, que tot el que es farà al llarg dels propers tres anys ha sigut
gràcies a les aportacions de la senyora Galiana i el seu grup municipal.
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02 - INTERVENCIÓ DEL SR. VALLESPÍ
Tot seguit pren la paraula el Sr. Vallespí: Bé, moltes gràcies senyor alcalde.
És una pregunta que sincerament li dic que no sé la resposta, vull dir que aquesta vegada no estic tan
ben informat, és a dir, necessito que vostè m’ampliï la resposta.
I també entenc perfectament que l’hauríem d’haver fet en comissió, aquestes preguntes són de
comissió i potser també m’ho dirà.
Però com que aquesta part de la pregunta, vostès –i quan dic vostès em refereixo a vostès i als
republicans o als senyors que tinc enfront meu– ens l’han tirat per cara algunes vegades, vostès dos
exactament consta en acta, i els senyors republicans un cop.....
A continuació el Sr. Alcalde diu: Senyor Vallespí, perdoni que l’interrompi, està al torn de precs al Govern,
per tant, no faci al·lusions a un grup que ara no pot intervenir en aquest moment del debat.
Per tant, si vol em pregunta a mi, però els altres grups municipals en aquest torn d’interpel·lacions al
Govern no poden intervenir, per tant, els hi està generant indefensió.
Critiqui al Govern municipal i no es preocupi que ja ens defensarem.
Seguidament pren la paraula el Sr. Vallespí: Ho tiro atràs, perdoneu.
I per fer-li la pregunta em permetrà que usi...., jo li defineixo el llibre de la saviesa, és el PAM, aquests
424 punts que tothom..., avui ha sortit el 251, el 31, i aquest és el 314 que figura, exactament, que es
farà al 2015, al 2016, al 2017, al 2018 i al 2019 i que textualment llegeixo. Diu així: Campus per a joves
en períodes no lectius, incloent menjador”.
La meva pregunta, i és aquesta que no sé la resposta, senyor alcalde, és: A Nadal i a Setmana Santa es
va fer, que eren períodes no lectius, s’ha inclòs menjador per a aquests joves?
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: S’inclourà menjador, senyor Vallespí.
Vull recordar que aquesta no era una demanda de Movem Tortosa. Movem Tortosa estava demanant el
mes d’agost. Però fixi-se’n, jo en aquest Ple els hi vaig dir “i nosaltres treballarem per a que hi hagi en
tot el període vacacional”, però vostès no ho havien demanat. Amb totes les seves mocions, jo els hi
vaig tirar per cara. Dic: van sempre a recules, a rebufo del que fa el Govern municipal i ara ho tornen a
fer.
Vostès no ho havien demanat i jo, al Ple consta a l’acta, de que jo vaig ser el que els hi vaig dir, dic: i a
més a més.....Consta a l’acta, eh, això és tan fàcil, miri’n, vagi’n a la pàgina web de l’Ajuntament de
Tortosa, allí estan totes les actes que anem aprovant i que corresponen a tots els plens i allí consta,
conta –sí, després li donaré la paraula, no es preocupi– consta a l’acta i, per tant, això es va incorporar
als pressupostos municipals amb la versatilitat de que al llarg d’aquest exercici pressupostari estigui
implementat, però no al mes d’agost, sinó al mes d’agost, a les vacances de Nadal i podrem incorporar
a partir de l’any que bé o l’altre Setmana Santa, malgrat Setmana Santa estem parlant d’un període
exclusivament de 4 o 5 dies i, per tant, estem valorant des dels serveis tècnics si realment això té sentit
o no, perquè també hauríem de cobrir altres ponts, etc., etc., i veurà –em penso que demà mateix
firmem un conveni, està convocat, em penso que ja està convocada la premsa– en relació a això. Per
tant, sí que es farà, però aquesta vegada no es farà a demanda de Movem.
A continuació pren la paraula el Sr. Vallespí: Bé, si repassa una miqueta jo ja li he dit que vostès ens ho
han dit vàries vegades això, per tant, no és que agafi el que vostè ens ha dit per a que sigui bumerang
contra vostès. Jo l’únic que li he dit és que no sabia la resposta i encara no ens ha dit públicament que
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no han donat menjar a Nadal i a Setmana Santa, ha dit que ho faran, per tant.....No, aquí posa que al
2015, 2016, 2017 i 2018. El 15 ja l’hem passat –els Nadals– i no es va donar menjar, digui que no
n’han donat. El 16 hem passat Setmana Santa i digui que no n’han donat.
Però jo ja li he dit que l’arma aquesta ja ens la van dir de que nosaltres no ho havíem demanat, que
només havíem demanat juliol. Li he dit i ho reconec, senyor Bel. Jo l’únic que li demano és que em digui
sí o no. Res més. Moltes gràcies.
Seguidament respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. És que no ho tinc davant, senyor Vallespí. Me podria
llegir aquest punt 314, la textualitat?
Tot seguit pren la paraula el Sr. Vallespí: Sí, lo llibre aquest el porto sempre.
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Fa bé perquè sempre pot aprendre alguna cosa.
Seguidament pren la paraula el Sr. Vallespí: N’estic aprenent moltes.
És el 314, a l’apartat de Joventut: “Campus per a joves en períodes no lectius –els que li he anomenat–,
incloent menjador”. Més fàcil la pregunta no pot ser.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Doncs miri, li respondré: 2015 i 2016 s’ha ampliat el que hi
havia. S’ha ampliat el que hi havia perquè es van doblar les places al campus del 2015. S’han doblat les
places, per tant, s’està complint el PAM, al 2015 es va ampliar, es van doblar el número de xiquets i
xiquetes que durant el mes de juliol se’ls hi oferia aquest servei, per tant, s’està complint.
Al 2016 tornarà a passar exactament el mateix. I al 2016 incorporarem també el Nadal. I també
incorporarem el 2017 Setmana Santa i Nadal. Per tant, s’està complint aquest llibre que li resulta.... Sí,
jo li tornaré a donar la paraula, però vostè entendrà que el debat el conclouré jo. Li explico lo de la
senyora Galiana, jo no em cansaré de donar-los tantes vegades la paraula, siguin precs o siguin
preguntes, utilitzin o no utilitzin el ROM però, en tot cas, jo mateix conclouré el debat. Té la paraula el
senyor Vallespí.
A continuació pren la paraula el Sr. Vallespí: Ja ho sé que vostè ha de fer la conclusió.
És que digui “no” al Nadal del 15 i a la Setmana Santa del 16 “no hem donat menjar” i punt. Moltes
gràcies.
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, però això ja ho sap, senyor Vallespí. Ho sap, ho sap..... sí,
a la càmera, sobretot la càmera, que li preocupa molt la càmera. Miri’m a mi quan em parli i no miri la
càmera, li resultarà més útil, li resultarà més útil. Jo ja sé que les càmeres estan allà, però...., sí, sí, sí
senyor Vallespí, ja sé que li agrada molt la càmera, jo que vol que li digui, això va com va.
En tot cas, el que li vaig dir s’està complint explícitament. S’està complint explícitament. I que al 2015
no es donava menjar a Nadal, això mateix jo li vaig dir al Ple on em vaig comprometre a això, per tant,
en tot cas està clar. Està clar el que fan uns, el que demanen...., algú li deia “és que m’han copiat a mi”,
no sé qui li deia al Roig, algú li deia “m’han copiat a mi i jo això ho volia dir jo, ho vaig dir jo primer”,
doncs, aquí van darrera des del primer dia. Moltes gràcies.
*-*-*
El senyor alcalde continua i diu: Abans d’acomiadar el Ple, jo cediria la paraula al senyor Marc
Puigdomènech, que es vol adreçar a tots nosaltres. Té la paraula senyor Puigdomènech.
A continuació pren la paraula el senyor Puigdomènech: Bé, bona tarda companyes i companys. He
demanat la paraula perquè he de fer un anunci de caràcter personal que té implicacions en aquesta
institució.
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El d’avui ha estat el meu últim Ple a l’Ajuntament, en el plenari de l’Ajuntament de Tortosa, ja que en els
propers dies presentaré la renúncia en el càrrec de regidor.
La ciutat viu moments políticament intensos però no són causa d’aquesta decisió. Aquesta és una
decisió estrictament personal. Per motius professionals i familiars, a partir del mes de setembre, em
serà impossible exercir el càrrec perquè hauré de traslladar el meu domicili habitual fora de la ciutat.
Per aquest motiu i d’acord amb el grup municipal d’Esquerra, amb els meus companys, en els propers
dies farem efectiu el relleu.
Des d’aquí vull agrair als companys i companyes de militància i, sobretot, als ciutadans i ciutadanes de
Tortosa l’oportunitat que em van donar per representar-los. Ha estat una satisfacció poder ser útil des
d’aquest lloc i estic convençut que la meva tasca serà continuada per part de la persona que em
substituirà.
Esquerra Tortosa som un equip i així continuarà essent. Moltes gràcies a tothom.
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Puigdomènech. Si em permet també
adreçar-li unes paraules d’agraïment de la feina feta al llarg d’aquests mesos a l’Ajuntament de Tortosa
com a regidor, moltíssimes gràcies i crec que parlo en nom de tots els companys i companyes, desitjar-li
molta sort en aquest nou moment vital que vostè inicia prop de les seves terres gironines, prop de la
seva comarca del Pla de l’Estany i en la qual espero que, tant vostè com tota la seva família, doncs,
tingui un bon desenvolupament i, en tot cas, estic segur de que estigui on estigui continuarà treballant
per aquest país i continuarà preocupant-se, encara que sigui òbviament des de la distància, també per
aquesta ciutat que durant molts anys l’ha estat acollint. Moltes gràcies.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint hores i trenta-tres
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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