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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
14 / 2016

ASSISTENTS

Tortosa, essent les divuit hores del dia quatre
de juliol 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 SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO
GALIANA LLASAT, CINTA
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM
QUERALT MORESO, DOLORS
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS
Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència:
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER

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

Ordinària 4/2016, de 07 de març.
Extraordinària 5/2016, de 21 de març.
Ordinària 6/2016, de 4 d’abril.
SERVEIS AL TERRITORI
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02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la convalidació de les despeses
econòmiques derivades de les certificacions núm. 10 i 11 de l’obra “Millora de la capacitat de
desguàs del barranc de la Llet, 1a fase, entre la via del ferrocarril i el canal de l’Esquerra de
l’Ebre”.
SERVEIS A LES PERSONES
03 - Dictamen de proposta de l’acord d’aprovació del conveni amb la URV per als anys 2016 i
2017 així com l'aprovació de la plurianualitat de la subvenció a atorgar, tot previ aixecament de
les objeccions formulades per la Intervenció.
04 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a entitats esportives per a
l'any 2016.
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
05 - Dictamen de proposta d'acord d'establiment de dos dies festius addicionals d'obertura
comercial autoritzada a Tortosa per a l'any 2017.
SERVEIS CENTRALS
06 - Dictamen de proposta d’acord d’autorització d’endeutament a llarg termini a l’Empresa
Municipal de Serveis Públics, SL per import de 800.000 € i concessió d’aval pel 51,07% de
l’import.
07 - Dictamen de proposta d’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci
per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
08 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a les associacions de veïns per
a l’any 2016.
09 - Dictamen de proposta d’acord de les festes locals per a l’any 2017.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
10 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya d’adhesió a la campanya
“No Puc Esperar”.
11 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per demanar la dimissió del
ministre de l’Interior en funcions Jorge Fernández Díaz i del director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, Daniel de Alfonso.
12 - Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de
Catalunya per un nou país lliure de corrupció d’Estat.
13 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per arranjar i millorar la
senyalització dels camins i xarxa viària del terme municipal de Tortosa.
14 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per garantir el correcte
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servei i atenció de les oficines de turisme a la ciutat de Tortosa.
15 - Proposta del grup municipal Partit Popular per la creació d’una partida pressupostària
d’inversions “ciutadana”.
16 - Proposta del grup municipal Partit Popular per a la rehabilitació del monument a la Batalla de
l’Ebre.
PART DE CONTROL
17 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i
Resolucions de l’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
23/2016, de 30 de maig.
24/2016, de 6 de juny.
25/2016, de 9 de juny (extraordinària i urgent).
26/2016, de 13 de juny.
27/2016, de 20 de juny.
28/2016, de 22 de juny (extraordinària i urgent).
b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 707/2016 a la 1023/2016
18 - Informes de l’Alcaldia.
19 - Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
SECRETARIA
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES:
−
−
−

Ordinària 4/2016, de 07 de març.
Extraordinària 5/2016, de 21 de març.
Ordinària 6/2016, de 4 d’abril.
*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores,
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senyors regidors, el nostre grup s’abstindrà a l’aprovació de les actes 4/2016 de març i
6/2016 d’abril per un tema que ja fa temps que li vam comentar i que no ens han donat
resposta, i és que no s’incorpora la documentació gràfica que nosaltres presentem a les
nostres mocions.
Concretament, en la moció de la plaça d’Alfons, diu: “tenint en compte a través de les fotos que
s’adjunten a continuació” i no s’incorporen les fotos. O bé en la de les escales de l’Hospital
també “es pot veure a les fotografies adjuntes”.
És un tema que ja sé que fa temps que vostè ens va dir que miraria si era un tema legal o no,
però entenem que per al nostre entendre no podem dir que l’acta no és correcta, però tampoc
ens satisfà que no estigui incorporada aquesta documentació.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar les actes núm.
4/2016 i 6/2015 i ordenar la transcripció al llibre d’actes, 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 3 abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal del
PSC-CP.
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar l’acta
núm. 5/2016 i ordenar la transcripció al llibre d’actes.

SERVEIS AL TERRITORI
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONVALIDACIÓ DE LES DESPESES
ECONÒMIQUES DERIVADES DE LES CERTIFICACIONS NÚM. 10 I 11 DE L’OBRA “MILLORA DE LA
CAPACITAT DE DESGUÀS DEL BARRANC DE LA LLET, 1a FASE, ENTRE LA VIA DEL FERROCARRIL I
EL CANAL DE L’ESQUERRA DE L’EBRE”
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vistes les factures núm. 15003 (31.747,45 €) i núm. 15004 (22.095,92 €) emeses per la UTE
Tortosa (CIF U25758137), corresponents a les certificacions 10 bis i 11 bis de l’obra “Millora de
la capacitat de desguàs del barranc de la Llet, 1a fase, entre la via del ferrocarril i el canal de
l’Esquerra de l’Ebre”
Vist l’informe del tècnic director de les obres emès amb data 19 de maig de 2016.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès amb data 16 de juny de 2016.
Vist l’informe de fiscalització núm. 433/2016 emès per l’interventor amb data 20 de juny de
2016.
Considerant que, a tenor de l’informe de l’arquitecte municipal, els excessos d’obra executada
han estat motivats per les prescripcions introduïdes per ADIF i que les partides que conformen
les certificacions núm. 10 i 11 de l’obra “Millora de la capacitat de desguàs del barranc de la
Llet, 1a. fase, entre la via del ferrocarril i el canal de l’Esquerra de l’Ebre” han estat executades
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pel contractista sota la direcció del director de l’obra.
Considerant que, malgrat els incompliments de la normativa contractual produïts, es
compleixen els requisits determinats per la jurisprudència per a l’aplicació de la doctrina de la
interdicció de l’enriquiment injust de l’Administració, i que per tant escau la convalidació dels
efectes econòmics derivats de les despeses efectivament realitzades, mitjançant el
procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits regulat en l’article 60.2 del RD
500/1990, de 20 d’abril.
Dictamina la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori
celebrada en data 27 de juny de 2016.
Es proposa el Ple l’adopció del següent acord:
Primer - Convalidar els efectes econòmics de les factures núm. 15003 (31.747,45 €) i núm.
15004 (22.095,92 €), emeses per la UTE Tortosa (CIF U25758137), corresponents a les
certificacions 10 bis i 11 bis de l’obra “Millora de la capacitat de desguàs del barranc de la
Llet, 1a fase, entre la via del ferrocarril i el canal de l’Esquerra de l’Ebre”.
Segon - Autoritzar i comprometre la despesa, així com reconèixer les obligacions derivades de
les esmentades factures i certificacions d’obra executada, degudament verificades i
conformades, a favor del contractista de les obres, la UTE Tortosa (CIF U25758137), amb càrrec
a l’aplicació pressupostaria IMA-15100-61911 del projecte 201-IMA-30.
Tercer - Notificar el presenta acord a l’empresa UTE Tortosa.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, és per manifestar 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.

SERVEIS A LES PERSONES
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA URV PER ALS
ANYS 2016 I 2017 AIXÍ COM L'APROVACIÓ DE LA PLURIANUALITAT DE LA SUBVENCIÓ A
ATORGAR, TOT PREVI AIXECAMENT DE LES OBJECCIONS FORMULADES PER LA INTERVENCIÓ.
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Relació de fets
Vist que en data 20 de març de 2006 es va subscriure un primer conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili que va ser vigent fins el 6 de juliol de
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2010, data en la que es signà un segon conveni de col·laboració amb vigència fins l'any 2013.
Posteriorment es signà un tercer amb vigència durant 2014 i 2015.
Atès que l'Ajuntament i la URV han manifestat, vist el resultat favorable en benefici de la
ciutadania de Tortosa, l'interès en continuar la col·laboració iniciada fa uns anys mitjançant la
signatura d'un nou conveni, el quart, amb vigència durant 2016 i 2017.
Atès que la subscripció d'aquest nou conveni comportarà l'atorgament per l'Ajuntament de
Tortosa d'una subvenció, que es quantifica en 73.000,00€ per cada una de les anualitats de
2016 i 2017, import anual que haurà de resultar aprovat en els corresponents pressupostos de
l'Ajuntament de Tortosa de forma nominativa en la partida ENS 32600 45390.
Vist que la planificació plurianual de la despesa amb càrrec a la partida ENS 32600 45390 és
la següent:
Anualitat de 2016: 73.000,00€
Anualitat de 2017: 73.000,00€
Vist l’article 174.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals (TRLRHL), relatiu als compromisos de despesa de caràcter
plurianual, que estableix que el nombre d’exercicis a que pot aplicar-se les despeses de
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les corporacions locals amb
altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre no serà superior a quatre i que la
despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la
quantitat que resulti d’aplicar el crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va
comprometre els següents percentatges: en l’exercici següent el 70%, en el segon exercici el
60%, i en el tercer i quart el 50%. No obstant, en casos excepcionals el Ple podrà ampliar el
nombre d'anualitats i elevar els percentatges anteriors, tal com estableix l’article 174.5 TRLRHL.
Vista la proposta de la regidora de Cultura i Universitats de data 4 de març.
Vist l’informe del cap d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Tortosa de data 15 de
març.
Vist l’informe del secretari acctal. de l’Ajuntament de Tortosa núm. 24 de data 17 de març.
Vista la proposta de conveni així com l’annex que conté la proposta dels programes a realitzar
al Campus de les Terres de l’Ebre de la URV durant 2016 amb el següent detall:
Activitat
Aules gent gran

APORTACIÓ
AJUNTAMENT
410,00€

Organització de jornades i activitats culturals, projecció exterior o altres projectes
singulars

55.590,00€

Càtedra d’Economia Local i Regional

17.000,00€

Total

73.000,00€

Vist l'informe de la Intervenció municipal de data 23 de juny de 2016 i número 448/2016 on es
planteja una discrepància amb la tramitació de l'expedient i on resulta fiscalitzada amb nota
d'objeccions i suspesa a l'empara de l'article 216.2c) del TRLRHL. Pel següent motiu (literal):
“Nota d'objeccions:
A) Els programes d'activitat proposats per la URV consistents en aules gent gran i en
l'organització d'activitats culturals, projecció exterior i altres projectes singulars, poden
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emmarcar-se dins de la competència prevista com a pròpia a l'article 25.2.m) de la LRBRL
(promoció de la cultura).
Al contrari, ni l'article 25.2. de la LRBRL ni la normativa sectorial estatal o autonòmica no
preveuen cap competència pròpia municipal en la matèria sobre la qual versa el programa a
realitzar per la URV mitjançant la Càtedra d'Economia Local i Regional. Tampoc consta que
s’hagi produït cap delegació expressa per part de l'Administració titular. Així doncs, ens trobem
davant d’una competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, l’exercici de
la qual resta condicionat a l’acompliment dels requisits establerts pels articles 7.4 i 116 bis de
la LRBRL:
Que no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d’acord
amb els requeriments de la Llei orgànica de l’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat
financera.
Que no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb altra
Administració
Informes previs, preceptius i vinculants de l’Administració competent per raó de la matèria, que
assenyalin la inexistència de duplicitats, i de la que tingui atribuïda la tutela financera entorn la
sostenibilitat financera de les noves competències.
En conclusió, l’Ajuntament no pot cofinançar la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV,
atès que per a l’exercici de l’acció administrativa de foment (l’atorgament de subvencions)
sobre qualsevol matèria és ineludible comptar-hi amb la corresponent competència:”
Atès que la Càtedra d’Economia Local i Regional esdevé una important eina de promoció
econòmica del territori, i que té la missió de fomentar el coneixement sobre l'economia local i
regional, especialment la de les Terres de l'Ebre, els seus territoris i el seu teixit productiu, a
partir d'un enfocament multidisciplinar i per mitjà d'accions de formació, d’investigació, de
transferència tecnològica i de divulgació.
Atès que la Càtedra d’Economia Local i Regional va pilotar el Pla estratègic de les Terres de
l’Ebre que pretén ser una eina de diagnosi i promoció econòmica per tal de liderar el pas d’una
economia eminentment agrícola cap a un nou escenari econòmic més diversificat i més d’acord
amb la perspectiva de futur.
Atès que aquesta actuació concreta s'ha desenvolupat al municipi durant els darrers anys (des
del curs 2006-2007, sent molt satisfactori el resultat d'aquesta col·laboració), i participant
sempre l'Ajuntament al seu finançament donat que respon a l’interès dels tortosins i tortosines
en concret i al dels ciutadans de les Terres de l’Ebre en general.
Vist l’informe - proposta del cap d’Ensenyament i Universitats de data 26 de juny.
Fonaments de dret
•

Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim local.

•

Reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
d’hisendes locals.

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

Bases d'execució del pressupost 2016.

Atès el dictamen favorable de la Comissió de l'àrea de Serveis a les Persones, emès en sessió
del 30 de juny de 2016, al Ple d'aquest Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:
Primer - Resoldre la discrepància plantejada en l'informe de fiscalització número 448/2016
emès per l'interventor municipal, aixecant les objeccions formulades en l'esmentat informe.
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Segon - Aprovar la despesa plurianual que es deriva del conveni de col·laboració entre la URV i
l’Ajuntament de Tortosa pel qual s'instrumenta una subvenció directa de l'ens local a favor de la
URV d'acord amb el següent detall:
Any

Despesa

% respecte 1a anualitat

2016

73.000,00 €

100,00%

2017

73.000,00 €

100.00%

Tercer - Adoptar el compromís d'aportar els imports detallats als pressupostos corresponents
per fer front a la despesa de la subvenció.
Quart - Aprovar el conveni, amb el seu annex, que s'adjunta.
Cinquè - Facultar l’alcalde per a la seva signatura.

CONVENI

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PEL QUAL
S'INSTRUMENTA UNA SUBVENCIÓ DIRECTA DE L'ENS LOCAL A FAVOR DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI.
Tortosa (Terres de l’Ebre), 4 de març de 2016
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, Alcalde - President de l’Ajuntament de Tortosa, amb
NIF 40924249G, ens local amb domicili a plaça Espanya, 1, 43500 Tortosa, amb CIF
P4315700G.
De l'altra, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant,
URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de
maig de 2014), que representa aquesta institució d’acord amb les competències que preveu
l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de
8 de setembre de 2003) i modificat per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de
2 d’abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de
Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A.
Intervé en qualitat de fedatari el secretari accidental de l’Ajuntament de Tortosa, Sr. Josep
Antoni Chavarria i Espuny.
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica i d’obrar suficient per obligar-se
mitjançant l'atorgament d'aquest Conveni,
EXPOSEN:
1. Que en data 20 de març de 2006 es va signar un primer conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili, per incentivar accions de dinamització
cultural i econòmica vinculades amb el municipi de Tortosa i amb les Terres de l’Ebre.
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2. Que en data 6 de juliol de 2010 es signà un segon conveni de col·laboració per als anys
2010,2011,2012 i 2013. I un tercer per als anys 2014 i 2015 en data 4 de desembre de
2013.
3. Que l’Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili tenen interès en continuar la
col·laboració iniciada en 2006 mitjançant la signatura d'un nou conveni, el quart, per als anys
2016 i 2017.
4. Que la URV, a través del Campus de les Terres de l’Ebre, du a terme una tasca acadèmica i
de recerca en els diversos àmbits de la seva competència, la qual repercuteix positivament
en el desenvolupament cultural, econòmic i social de l’entorn del territori.
5. La Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Tortosa formalitzaran una proposta dels
programes a realitzar, amb un pressupost de la despesa estimada a càrrec de l’Ajuntament.
Aquest programa s’inclourà com a annex del conveni (i com addenda a 2017), i per tant serà
aprovat conjuntament amb el propi conveni. Les subvencions atorgades es destinaran
exclusivament a la realització de les activitats contemplades en l'esmentat programa
d'activitats. En aquesta proposta de programes a realitzar s'haurà d'incloure necessàriament
la Càtedra d’Economia Local i Regional, que, com a eina de promoció econòmica, tindrà la
missió de fomentar el coneixement sobre l'economia local i regional, especialment la de les
Terres de l'Ebre, els seus territoris i el seu teixit productiu, a partir d'un enfocament
multidisciplinar i per mitjà d'accions de formació, d’investigació, de transferència tecnològica
i de divulgació.
6. Per formalitzar la participació en les diverses activitats i facilitar la planificació i la concreció
dels objectius fixats, acorden establir aquest conveni de col·laboració, pel qual l’Ajuntament
de Tortosa farà una aportació econòmica anual a la Universitat Rovira i Virgili.
7. L'Ajuntament de Tortosa manifesta que, dintre de les seves competències, pot promoure, en
exercici de l'acció de foment, l'atorgament de subvencions o altres ajuts de contingut
econòmic, en favor d'entitats públiques o privades, per a la realització d'activitats de
promoció cultural i econòmica que resultin d'utilitat pública o interès social.
En virtut de l'exposat, l'Ajuntament de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili, amb ple respecte
als principis i normes que inspiren ambdues institucions, acorden subscriure aquest conveni,
que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA: OBJECTE.
L'objecte d'aquest conveni és l'establiment del marc jurídic que regula l'atorgament, per part de
l'Ajuntament de Tortosa i en favor de la Universitat Rovira i Virgili, d'una subvenció per a dur a
terme accions de promoció de la cultura i de l’economia locals vinculades amb el municipi de
Tortosa i amb les Terres de l'Ebre.
SEGONA: IMPORT DE LA SUBVENCIÓ.
La subvenció en favor de la Universitat Rovira i Virgili es quantifica en 73.000,00€ per
cadascuna de les anualitats corresponents a 2016 i 2017.
Als pressupostos generals de l'Ajuntament de Tortosa per als exercicis 2016 i 2017 estaran
previstes nominativament les aportacions econòmiques corresponents a aquests exercicis.
TERCERA: COMPATIBILITAT.
La subvenció atorgada és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que
obtingui la Universitat Rovira i Virgili per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra
Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
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internacionals. En qualsevol cas, l'import del total de les subvencions, ajuts, ingressos o
recursos percebuts per l'entitat beneficiària per a la mateixa finalitat no podrà ser superior al
100 % del cost total de l'activitat subvencionada.
QUARTA: COMPROMISOS DE LES PARTS.
L'Ajuntament de Tortosa es compromet a fer efectiu el lliurament a la Universitat Rovira i Virgili
l'import de la subvenció indicat en la clàusula segona.
L’Ajuntament de Tortosa lliurarà a la URV l’aportació econòmica anual en tres parts:
- El primer pagament (30.000,00€) un cop la URV hagi presentat el programa d'activitats a
realitzar i el consegüent pressupost previst de despesa i s’hagi formalitzat per les dos parts.
-El segon (la quantitat que hagi estat justificada correctament durant el primer semestre)
després de la justificació de les activitats dutes a terme durant els primers 6 mesos de l'any.
- I el tercer i últim (la quantitat restant del total de la subvenció), que s'entén com una
liquidació, al desembre un cop justifiquin les activitats dels 6 darrers mesos de l'any i presentin
la memòria anual final corresponent.
Les aportacions segona i tercera es lliuraran una vegada justificades les despeses, amb la
documentació i els requisits que s’especifiquin en les bases d’execució del pressupost, amb
una memòria de cadascuna de les activitats realitzades, i un certificat detallat dels ingressos i
despeses de les mateixes.
A efectes de l'ingrés de la subvenció, la Universitat Rovira i Virgili designa el número de compte
2013-0074-36-0110237491.
CINQUENA: JUSTIFICACIÓ.
La Universitat Rovira i Virgili es compromet a presentar anualment a l’Ajuntament de Tortosa
una proposta dels programes a realitzar, amb un pressupost de la despesa estimada a càrrec
de l’Ajuntament. Les subvencions atorgades es destinaran exclusivament a la realització de les
activitats contemplades en l'esmentat programa d'activitat.
La Universitat Rovira i Virgili es compromet a justificar davant l'Ajuntament de Tortosa la
despesa per import del 100% de la subvenció que li hagi estat anualment atorgada, d'acord
amb les normes establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu Reglament
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i les bases d'execució del pressupost
municipal.
La justificació es durà a terme mitjançant la presentació de les factures originals o còpia
compulsada d'aquestes per l'Ajuntament de Tortosa a la vista dels seus originals. Juntament
amb les factures, la Universitat Rovira i Virgili presentarà una memòria de les activitats
desenvolupades en cada exercici d'acord amb el programa anual prèviament presentat, així
com el total de la despesa realitzada i les subvencions totals rebudes per a aquesta activitat.
La justificació del conveni s’haurà de realitzar mitjançant el compte justificatiu regulat a l'art.
75 del Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/226, de 21 de juliol) . El compte
justificatiu haurà de contenir la següent informació:
a) Una memòria d'actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament.
c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seva procedència.
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L’Ajuntament podrà sol·licitar documentació justificativa d’aquests ingressos i despeses per
poder comprovar la adequada aplicació de la subvenció.
La justificació de la subvenció es presentarà com a data màxima el 15 de desembre de
l’exercici corresponent.
Es podran justificar activitats compreses entre el dia 1 de gener i el 15 de desembre de
l’exercici corresponent.
En cas que no es dugués a terme la justificació la URV hauria de fer front al reintegrament a
l'Ajuntament de Tortosa de les quantitats percebudes, en el termini d'un mes comptat a partir
de la data en què està prevista la presentació de la justificació, sense perjudici de les altres
responsabilitats que s'escaiguin.
SISENA: PUBLICITAT.
En tota la documentació relacionada amb les activitats conjuntes, es farà constar degudament
el logotip de l’Ajuntament de Tortosa com a institució col·laboradora.
SETENA: VIGÈNCIA DEL CONVENI.
El present conveni té una durada de dos anys, corresponents als exercicis pressupostaris 2016
i 2017. El conveni serà vigent a partir del dia en què es procedeixi a la seva signatura i
conclourà en el moment en que, per part de l'Ajuntament de Tortosa es procedeixi a l'aprovació
dels justificants presentats de les anualitats 2016 i 2017 i l'abonament de l'import total de la
subvenció compromesa.
VUITENA: LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
Aquest conveni queda subjecte a la normativa establerta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, les bases d'execució del pressupost municipal, les normes vigents de l'ordenament
jurídic local, la resta de normes de l'ordenament administratiu, havent de solucionar-se els
possibles conflictes que poguessin sorgir en base al criteri de la bona fe, si bé en el supòsit de
que sorgissin controvèrsies insalvables serà competent per a la resolució d'aquestes, previ
esgotament de la via administrativa, la jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia
expressa de les parts respecte qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per duplicat exemplar a un
sol efecte, en la data esmentada a l'encapçalament.
Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

Josep Anton Ferré Vidal
Rector de la Universitat Rovira i Virgili

En dono fe,
Josep Antoni Chavarria i Espuny
Secretari accidental de l'Ajuntament de Tortosa

ANNEX
PROPOSTA DELS PROGRAMES A REALITZAR PEL CAMPUS DE LES TERRES DE L’EBRE DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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ANY 2016
Programa d’activitats: línies generals

1. Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran: La URV continuarà potenciant a la ciutat

de Tortosa la realització de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, per ajudar
a donar una alternativa al temps de lleure dels principals implicats i protagonistes de la
iniciativa, la gent gran, i propiciar que estiguin al dia de nous coneixements en àmbits molt
diversos i sobre els quals manifesten interès.

2. Organització de jornades i activitats culturals, projecció exterior i altres projectes singulars:
en aquesta partida s’encabeixen:

- les activitats organitzades per l’Antena Cultural de Tortosa, que programa activitats culturals
de qualitat (exposicions, concerts, presentacions de publicacions, clubs de lectura etc.), amb
l’objectiu de fer una aportació a la vida cultural i artística de Tortosa.
- jornades organitzades pels ensenyaments del campus, a iniciativa del campus i/o
col·laboracions en jornades que la universitat considera d’interès (per exemple jornades
d’economia, de magisteri, d’infermeria, i altres)
- activitats i despeses encaminades a projectar, publicitar i promocionar la universitat, el
campus i les seves activitats a la ciutadania del territori i també a l’exterior.
- altres projectes singulars que sorgeixen al llarg de l’any i que per la seva naturalesa o per la
seva planificació en el temps no tenen cabuda en cap de les altres partides.
Totes les activitats d’aquesta partida col·laboren directa o indirectament a promocionar la
universitat i les seves activitats i el municipi de Tortosa com a ciutat universitària de
referència, i són obertes a la ciutadania en general.

3. Càtedra d’Economia Local i Regional: aquesta càtedra té la missió de fomentar el

coneixement sobre l'economia local i regional , especialment la de les Terres de l'Ebre, els
seus territoris i el seu teixit productiu, a partir d'un enfocament multidisciplinar i per mitjà
d'accions de formació, d’investigació, de transferència tecnològica i de divulgació. Entre
les activitats que té previstes realitzar la càtedra durant el 2016 hi ha entre d’altres
jornades de divulgació econòmica, la confecció de butlletins de l’economia de les Terres
de l’Ebre, fitxes econòmiques de les diferents poblacions del territori i la redacció de
l’informe d’economia local de les Terres de l’Ebre de l’any 2016.

Previsió de despesa estimada:
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Tortosa a la Universitat Rovira i Virgili – Campus
Terres de l’Ebre, per l’any 2016, es preveu distribuir per programes d’activitat segons el detall
adjunt:

ACTIVITAT
1. Aules de la Gent Gran

APORTACIÓ
AJUNTAMENT
410,00 €

2. Organització de jornades i activitats culturals, projecció exterior i altres projectes singulars

55.590,00€

3. Càtedra d’Economia Local i Regional

17.000,00 €

TOTAL

73.000,00 €

(*) S’adjunten annexos amb una previsió més detallada, per cadascun dels programes
d’activitat.
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AULES DE LA GENT GRAN

CONCEPTE

IMPORT
PRESSUPOSTAT
INICIAL

PONENTS

410,00

SALVADO POY, ROC

82,00

FERNÁNDEZ GARCÍA, ANTONIO

82,00

SABATÉ BOSCH, JOSEP MARIA

82,00

COLLAZOS, JOSEP ANTONI

82,00

REQUENA, AURORA

82,00

TOTAL

410,00

JORNADES, PROJECCIÓ EXTERIOR, ACTIVITATS CULTURALS I PROJECTES SINGULARS
CONCEPTE
COORDINACIÓ I SUPORT JORNADES , PROJECCIÓ EXTERIOR, ACTIVITATS CULTRUALS I
PORJECTES SINGULARS

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
12.450,00

COORDINACIÓ ACTIVITATS CULTURALS - NÚRIA GIL

6.000,00

SUPORT ADMINISTRATIU A JORNADES, PROJECCIÓ EXTERIOR, ACTIVITATS CULTURALS I
PROJECTES SINGULARS GENER- NOVEMBRE (27,5% DE JORNADA)

6.450,00

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

VIII JORNADA D'EDUCACIÓ INFANTIL

1.919,00

COORDINACIÓ JORNADA- JOSEP HOLGADO

1.250,00

PARTICIPACIÓ PONENT - MIRÓ CUBIAS, M. TERESA

100,00

PARTICIPACIÓ PONENT - GARCÍA VIZCARRO, M. TERESA (PROFESSORA ASSOCIADA URV)

60,00

PARTICIPACIÓ PONENT - SEPULCRE VIDAL, LLUNA

60,00

PARTICIPACIÓ PONÈNCIA COL·LEGI MONTSERRAT

177,00

DESPLAÇAMENTS PONENT - MIRÓ CUBIAS, M. TERESA

117,00

DESPLAÇAMENTS PONENT - SEPULCRE VIDAL, LLUNA

155,00

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

VI JORNADES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1.530,00

COORDINACIÓ JORNADA- JOSEP HOLGADO

1.250,00

PARTICIPACIÓ PONENT - DOMÈNECH FRANCESC, JOAN MANEL

100,00

PARTICIPACIÓ PONENT - RIBA GAUXACHS, GUILLEM

60,00

PARTICIPACIÓ PONENT

60,00

PARTICIPACIÓ PONENT

60,00
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CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

CICLE DE CONFERÈNCIES ENSENYAMENT DE MESTRES

3.474,46

COORDINACIÓ JORNADA- JOSEP HOLGADO CURS 2015-16

1.250,00

GRUP COMM -SESSIONS FORMACIÓ PDI CURS 2015-16

1.464,46

COFERÈNCIA - CLUA BORRÀS, IMMACULADA
UNESCO - XERRADA 1 LA DIVERSITAT CULTURAL COM ENRIQUIMENT

CONCEPTE

60,00
700,00

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

JORNADA DE FIBROMIÀLGIA - FATIGA CRÒNICA

300,00

PARTICIPACIÓ PONENT -MOLA, ENRICO

150,00

PARTICIPACIÓ PONENT - CUBÍ GUILLEN, M. TERESA

150,00

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

DIA DE LA CIÈNCIA NOVEMBRE

800,00

ORGANITZACIÓ ACTIVITATS DIA DE LA CIÈNCIA

900,00

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

TROBADA D'ECONOMIA DE LES TERRES DE L'EBRE

600,00

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

JORNADES D'INFERMERIA DE LES TERRES DE L'EBRE

200,00

1R PREMI CATEGORIA PÒSTER

200,00

CONCEPTE
PREMIS DE RECERCA

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
2.150,00

SEGON PREMIS RECERCA CURS 14-15 (EDICIÓ ANY 2015)
PREMIS CURS 2015-16 (EDICIÓ 2016) - MÍNIN 0 EUROS EN PREMIS I MÀXIM 4000
EUROS EN PREMIS

CONCEPTE
PIRAGUADA CAMPUS

150,00
2.000,00

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
800,00

CONCEPTE
ALTRA PROJECCIÓ EXTERIOR CAMPUS

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
20.790,22

EBRE DIGITAL.CAT - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS MARÇ

605,00

EBRE DIGITAL.CAT - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS JUNY

605,00
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605,00

IMAGINA RÀDIO - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS MARÇ

1.000,00

IMAGINA RÀDIO - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS JUNY

1.000,00

IMAGINA RÀDIO - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS OCTUBRE

1.000,00

L'EBRE - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS MARÇ

1.665,00

L'EBRE - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS JUNY

1.665,00

L'EBRE - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS OCTUBRE

1.670,00

SURTDECASA - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS

1.826,41

CANAL 21 - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS MARÇ

907,50

CANAL 21 - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS JUNY

907,50

CANAL 21 - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS OCTUBRE

907,50

DOBLE COLUMNA - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS MARÇ

544,50

DOBLE COLUMNA - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS JUNY

544,50

DOBLE COLUMNA - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS OCTUBRE

544,50

CADENA SER - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS OCTUBRE

1.277,76

MÉS EBRE - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS MAIG

1.089,00

CONCEPTE
MÉS EBRE - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS NOVEMBRE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
1.089,00

AGUAITA.CAT - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS JULIOL

580,80

AGUAITA.CAT - SERVEIS PUBLICITARIS I PROMOCIONALS OCTUBRE

580,80

PUBLICITAT CAMPUS LLIBRE RENAIXEMENT

175,45

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

URVIART - ACCIÓ 6 "DELEBRE" SEBASTIÀ JOAN ARBÓ

185,25

HONORARIS ARTESÀ

100,00

MATERIAL

85,25

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

PRESENTACIÓ LLIBRE "OIKONOMIÍA. CUIDADOS, REPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN"

70,30

DESPLAÇAMENT AUTORA

70,30

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

JORNADA "ESCOLA I PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL: AULA, RECERCA I PROJECCIÓ"

451,00

PARTICIPACIÓ PONENT

125,00

PARTICIPACIÓ PONENT

125,00

DESPLAÇAMENT PONENT

117,00

DESPLAÇAMENTS

84,00
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CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

EXPOSICIÓ "1911. SOBREVIURE A LA TEMPESTA"

150,00

TRANSPORT

150,00

CONCEPTE
ACTE 10 ANYS URV AL CTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
1.400,00

ARTISTA SERIGRAFIA

800,00

ALTRES DESPESES, MATERIAL, ETC.

600,00

CONCEPTE
PROJECTE "A CEL OBERT"

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
1.500,00

HONORARIS PARTICIPANT 1

500,00

HONORARIS PARTICIPANT 2

500,00

HONORARIS PARTICIPANT 3

500,00

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

URVIART - ACCIÓ 7

430,25

HONORARIS FILÒSOF

150,00

HONORARIS ARQUITECTA

150,00

MATERIAL

100,00

IMPRESSIÓ CARTRÓ-PLOMA

30,25

CONCEPTE
CONCERT ORQUESTRA URV

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
675,00

CONCEPTE
EDICIÓ DEL LLIBRE "ELS ESCRIPTORS LLEGEIXEN AL RIU"

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL
1.500,00

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

EXPOSICIÓ OLIVERES MIL·LENÀRIES I LA GENT DE L'OLIVA

20,00

TRANSPORT

20,00

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

CONCERT DE NADAL

3.230,50

ORQUESTRA

2.500,00

MINUTA SOPRANO

500,00

IMPRESSIÓ CARTELLS

100,00
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DISTRIBUCIÓ CARTELLS

50,00

AIGÜES

20,00

PUBLCITAT RÀDIO

60,50

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

ACCIONS PENDENTS DE DEFINIR, PROJECTES SINGULARS I /O DESVIACIONS
PRESSUPOSTÀRIES CAMPUS

964,02

TOTAL

55.590,00

CÀTEDRA D'ECONOMIA LOCAL I REGIONAL
CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT INICIAL

PERSONAL

17.000,00

HONORARIS PROFESSORS COL·LABORADORS - INFORME D'ECONOMIA 2016

9.000,00

HONORARIS PROFESSORS COL·LABORADORS - ENQUESTA CLIMA EMPRESARIAL 1R
SEMESTRE

1.000,00

HONORARIS PROFESSORS COL·LABORADORS- FITXES LABORALS

3.000,00

HONORARIS PROFESSORS COL·LABORADORS- BUTLLETINS

4.000,00

TOTAL

17.000,00

”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre
grup s’abstindrà en aquest punt, no pel que es defensa aquí, sinó per tema d’Intervenció i, per
tant, per això ens abstenim.
I aprofito per dir-li que en el següent punt també ens abstindrem.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb
setze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8),
ERC-AM (4), PSC-CP (3), i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la
corporació del grup municipal de MT-E.

04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN
DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
ENTITATS ESPORTIVES PER A L'ANY 2016.
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
Vist l’expedient per a l’aprovació de les Bases específiques que han de regir la convocatòria del

www.tor tosa.cat
- Pàg. 17 de 103 –

JACE / sbh

procediment per a la concessió de subvencions a les entitats esportives per a l'any 2016, que
inclou l’informe de l’interventor municipal.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones de data
30 de juny de 2016.
Atès allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament de
Tortosa.
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Aprovar les Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a
la concessió de subvencions a les entitats esportives per a l'any 2016, quin text íntegre s’inclou
com annex al present acord.
Segon - Publicar les Bases al BOPT.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES PER A L’ANY 2016

1. OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, per a l'any 2016, a
aquelles entitats esportives que duguin a terme, a Tortosa, activitats dins d'aquest any en
l'àmbit esportiu, que completin o supleixin els serveis de competència municipal en aquest
àmbit, o siguin d'interès públic esportiu local.
2. PROCEDIMENT
S’aplicarà el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
3. BENEFICIARIS
3.1. Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les
Associacions esportives i Clubs esportius de Tortosa -entitats sense finalitat de lucre- inscrites
al registre d’entitats de l'Ajuntament de Tortosa, al registre d'entitats esportives de la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i a la Federació corresponent.
3.2. Les entitats esportives sense finalitat de lucre que l'any 2016 signin amb l'Ajuntament de
Tortosa un conveni regulador d'una subvenció nominativa inclosa en el pressupost municipal de
2016 per portar a terme les seves activitats anuals ordinàries, no podran obtenir subvenció en
aquesta convocatòria per aquestes activitats.
4. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:
Els beneficiaris estaran obligats a:
- Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
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- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents,
aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les
activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tant aviat com es
conegui, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons percebuts.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits recollits en l'article 37 de la Llei general de
subvencions.
- Utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per les activitats
subvencionades i també durant la realització d'aquestes activitats.
- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que se
subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acte haurà de constar
la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Tortosa" o organisme autònom corresponent,
amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Tortosa i
que serà facilitat per la Secció d'Imatge. En el cas que col·laborin dos o més organismes
autònoms hi figurarà exclusivament el logotip de l'Ajuntament.
- Les associacions i fundacions, estar inscrites en el registre públic corresponent.
- No es podrà subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de
la subvenció excepte en el cas que així ho prevegin les clàusules específiques.
- No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorri
alguna de les circumstàncies recollides e l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de les subvencions.
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases particulars, de les bases
generals o d'altres disposicions generals vigents.
5. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES:
Poden ser objecte de subvenció les següents activitats o programes:
A.1. Programes per activitats anuals.
A.2. Organització d'esdeveniments esportius:
6. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS:
6.1 La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució del crèdit pressupostari de la
partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció dels criteris de l’annex II.
6.2 La quantia individual per entitat de la subvenció no podrà excedir l’import de 3.000,00
euros.
6.3 Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.
6.4 En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de l’actuació.
7. SOL·LICITUDS:
7.1 Documentació:
Les sol·licituds segons Models Annex I, degudament complimentades, s’hauran de presentar al
Registre General de l'Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització
per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar:
- Pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l'any 2016.
- Pressupost de l’activitat a subvencionar.
- Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
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- Declaració jurada de que els estatuts i el CIF de l'entitat estan dipositats en el registre
municipal d’entitats i són els vigents.
- Declaració jurada de totes les subvencions sol·licitades i/o atorgades en relació a l'activitat per
la qual es sol·licita la subvenció.
- Declaració jurada de no incórrer en cap de les circumstàncies de l'article 13.2 i 3 de la Llei
General de Subvencions.
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
- Relació actualitzada dels membres de la junta directiva (model JD).
- Model Memòria explicativa programa A.1.
- Relació de participants (model EI)
7.2 En aquelles sol·licituds per activitats puntuals (model A.2) s'haurà d'afegir:
- Explicació detallada de l’activitat.
- Àmbit de la competició i participants
- Pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat
- Organigrama organitzatiu de l’activitat a subvencionar.
- Model de Memòria explicativa A.2.)
8. CRITERIS DE VALORACIÓ I PONDERACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
8.1 En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris arbitraris o de total lliberalitat. La
distribució dels fons i l’atribució de la quantia de la subvenció a cada entitat s’establirà en
funció dels criteris següents, ponderats en la forma que s’indica a l’annex II de les presents
bases: la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat pública, la capacitat
econòmica i els ajuts que reben d’altres instàncies.
8.2 Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria
presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.
1. Els criteris de valoració s'aplicaran d'acord amb el quadre que figura com Annex II.
9. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS.
VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ.
9.1 L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions
previstes en aquestes bases serà la Gerència d’esports. La proposta de resolució del
procediment serà elaborada d'acord amb l'informe emes per una comissió tècnica
qualificadora, un cop estudiades i valorades les sol·licituds presentades, d'acord amb els
barems de valoració indicats a l’annex II.
9.2 La Comissió serà formada per les persones que es detallen o les persones en qui deleguin:
- El tinent d’alcalde d’Esports, qui la presidirà
- Un/a funcionari/a de l’Ajuntament, nomenat per l’alcalde.
- Actuarà de secretària el/la funcionari/a que designi l’alcalde.
9.3 Per formular la proposta, la Comissió podrà sol·licitar els informes tècnics que estimi
adient.
10. CONCESSIÓ I ACCEPTACIÓ.
10.1 Correspon la concessió de les subvencions a l’alcalde, previ dictamen de la comissió
informativa competent.
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10.2 El beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de l’acord de concessió
de la subvenció, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a
l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.
11. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ.
11.1. El beneficiari de la subvenció haurà de presentar, degudament emplenat, l’expedient de
justificació de subvenció, al que s’hi acompanyarà exclusivament la documentació següent:
a) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades al concedir la
subvenció, indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts;
b) Memòria econòmica justificativa del compliment del cost de les activitats realitzades (Annex
III), que contindrà:
- Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
- Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa incorporats en la relació a la qual es fa referència en el paràgraf
anterior i la documentació acreditativa del seu pagament, el qual s’acreditarà preferentment
per transferència bancària i només excepcionalment per altre mitjà de prova fefaent en Dret
que deixi constància del cobrament de la factura pel proveïdor.
- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència.
- També s’hi haurà d’adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas
que s’hagi produït. La presentació de la justificació de la subvenció comporta l’acceptació
d’aquesta.
- 11.2. El termini màxim per a presentar la documentació justificativa del 100% de les
despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 9 de desembre de
2016.
- 11.3. Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les
quantitats atorgades s’hauran de reintegrar –amb els interessos corresponents– previ
l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent revocant la subvenció atorgada,
llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa
excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment
establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
12. PAGAMENT.
Les subvencions objecte d’aquestes Bases tenen caràcter prepagable. El seu pagament es farà
de forma conjunta a les beneficiaries, un cop adoptat l’acord atorgant-les.
13. RÈGIM JURÍDIC.
En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de
subvencions de l'Ajuntament Tortosa.
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ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Dades del/de la representant
Cognoms i nom
En qualitat de
Dades del sol·licitant
Sol·licitant
Adreça
Telèfon

NIF

CIF
Municipi
Adreça Postal

Fax

Dades bancàries: número compte corrent i número IBAN
C/C.
-

-

-

IBAN

_______________________________________________________________
SOL·LICITO
una subvenció d’acord amb la convocatòria de subvencions corresponents al(s)
programa/es A.1. A.2. per a la realització de activitats de promoció i participació esportiva
durant l’any 2016, d ’acord amb les bases específiques reguladores (per cada activitat cal
omplir els formularis corresponents)
Dades de l’actuació per a la qual es demana subvenció
Denominació:
Previsió total d’ingressos de l’actuació per a la qual es demana la subvenció:
(inclosos altres ajuts i subvencions i la qual es sol·licita):
Previsió total de despeses de l’actuació per a la qual es demana la subvenció:

euros
euros

Ajut sol·licitat:

euros

AUTORITZO
El/la sotasignat autoritza l’Ajuntament de Tortosa a sol·licitar de l’Agència Estatal
d’administració Tributària (AEAT) les dades relatives al compliment de les seves obligacions
tributàries per a comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i
mantenir la subvenció sol·licitada.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes de reconeixement, seguiment i
control de la subvenció i/o ajut esmentat, i en aplicació d’allò que disposa la Disposició
Addicional quarta de la Llei 40/1998 de 9 de setembre, mitjançant la qual, prèvia
autorització de la persona interessada, es permet la cessió de les dades tributàries i de la
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Seguretat Social que necessitin les administracions públiques per al desenvolupament de
llurs funcions.

I DECLARO RESPONSABLEMENT:
Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que
l’acompanyen.
Que compleixo i accepto tots el requisits exigits a les bases específiques reguladores de la
convocatòria de subvencions.
Que aquesta entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i en matèria de
seguretat social amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social, respectivament.
Tortosa,

de

de 2016

AJUNTAMENT DE TORTOSA.- Plaça Espanya, 1 , 43500 TORTOSA

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de
tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa, Plaça
Espanya 1, Tortosa.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la
relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament Tortosa
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició,
d’accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l’Ajuntament de Tortosa.
Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades
personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en
qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei orgànica.

Model JD
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RELACIÓ DE PERSONES QUE FORMEN LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ENTITAT ESPORTIVA
DENOMINADA:____________________________________________________
Elegides en data:________________
PRESIDENT/A

SOTS-PRESIDENT/A

SECRETARI/A

TRESORER/A

VOCALS

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

C.P.

C.P.

C.P.

C.P.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.

C.P.

C.P.

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

Sr/a.
Domicili:
Població:
Signatura:

Telf.;
D.N.I.

T 977 58 58 00
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C.P.

C.P.

Tortosa, __ de __________ de 2016
El/La secretari/a

Vist i plau
El/La president/a
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PRESSUPOST GENERAL D’INGRESSOS i DESPESES PREVIST PEL 2016

Nom de l’entitat esportiva sol·licitant:

Nombre de socis de l’entitat a 31 de desembre de l’any anterior :

INGRESSOS
Quotes de socis ....................................................... ______________________________
Rendiment de capital.............................................. ______________________________
Altres ....................................................................... ______________________________
Subvencions:
Generalitat .............................................................. ______________________________
Diputació.................................................................. ______________________________
Ajuntament .............................................................. ______________________________
Consell Comarcal .................................................... ______________________________
Benestar Social ....................................................... ______________________________
Patrocinadors .......................................................... ______________________________
Venda de productes (entrades espectacles,
samarretes, pins, loteria.....) .................................. ______________________________
Donacions ............................................................... ______________________________
Altres ....................................................................... ______________________________
Total Ingressos .....................................................

______________ Euros

DESPESES
1.- Funcionament
Lloguer .......................................................... ___________________________________
Llum ..............................................................____________________________________
Telèfon .......................................................... ___________________________________
Aigua ............................................................ ____________________________________
Material d’oficina......................................….____________________________________
Altres (detallar)...........................................… ___________________________________
... / …

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

Pàg. 2

2- Infraestructura
Obres de reforma, pintura, etc....................... __________________________________
Adquisicions mobiliari, equipament, etc.….____________________________________
Altres (detallar).......................................…. ____________________________________
3.- Activitats culturals
…………………………………......................... _______________________________________
……………………………………………....…. __________________________________________
………………..........................................…...... ____________________________________
4.- Festes
Festes…….……………............................... _______________________________________
Audicions musicals, orquestra, etc. …....…. __________________________________
Altres (detallar) ........................................…. ___________________________________
5.- Esports
Activitats esportives (esport de base )________________________________________
Activitats esportives (campionats) ___________________________________________
Activitats esportives (altres activitats) ________________________________________
Activitats de lleure (colònies, excursions, etc.) _________________________________
Altres (detallar) ........................................................ ______________________________
Total despeses previstes : .......................

__________________ €

Tortosa, ___ de ________________ de 2016
EL PRESIDENT
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ENTITAT ESPORTIVA ____________________________________________________
PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT ____________________________________________
Previsió de despeses i ingressos
DESPESES
Concepte

INGRESSOS (*)
Import

Concepte

Personal administratiu

Quotes d’inscripció

Personal Tècnic

Aportacions entitat
organitzadora

Treballs a realitzar per
empreses externes

Esponsorització

Arbitratges

Subvencions públiques
(especificar)*

SUBVENCIÓ SOL.LICITADA
Import

Subministraments
Material i/o vestuari esportiu
Lloguers
Comunicacions

Altres ingressos (especificar )

Desplaçaments
Premis
Altres (especificar)
Total despeses

Total ingressos Total subvenció
sol·licitada

(*) Dins dels ingressos cal detallar si es rep alguna altra subvenció i el seu import.
L’entitat ha d’estar degudament inscrita al Registre d’entitats esportives, i les dades han
de ser vigents d’acord amb les últimes eleccions.
Cal adjuntar a aquesta sol·licitud fotocòpia del DNI del sol·licitant i de la targeta del NIF de
l’entitat i una memòria de l’activitat o actuació sol·licitada, així com declaració responsable
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social amb
l’agència estatal d’administració tributària i de la tresoreria general de la seguretat social.
Tortosa, ___ de ___________ de 2016
Signatura del/de la President/a

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

Memòria explicativa de l’activitat.
Programa: A.1.
Nom de l’entitat:

T 977 58 58 00
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Any 2016
Nº registre CCE:

Denominació de l’actuació:

Descripció de l’activitat:

Tipus d’actuació, activitat o esdeveniment:
Nombre de participants:
Homes:
Dones:
Nombre de tècnics esportius: Homes:
Dones:
Titulació del tècnics que porten a terme l’activitat anual
Llicenciats o Tècnic Esportiu - Nivell III
Diplomat (magisteri e.f.) o Tècnic Esportiu - Nivell II
Tècnic Esportiu - Nivell I
Titulació federativa de Monitor (autonòmic - provincial)
Abast territorial de l’activitat:
Local Comarcal Català Estatal Internacional
Breu descripció de l’actuació, activitat o esdeveniment:

Objectius que es pretenen assolir:

Tortosa, ___ de ______________ de 2016
El/La President/a
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Memòria explicativa de l’activitat.
Programa: A.2.
Nom de l’entitat:

Denominació de l’actuació:

Descripció de l’activitat:

Tipus d’actuació, activitat o esdeveniment:
Nombre de participants:
Homes:
Dones:
Nombre de tècnics esportius: Homes:
Dones:
Abast territorial de l’activitat:
Local Comarcal Català Estatal Internacional
Breu descripció de l’actuació, activitat o esdeveniment:

Organigrama organitzatiu de l’activitat (exemple):

Tortosa, ___ de ______________ de 2016
El/La President/a

Any 2016
Nº registre CCE:
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ANNEX II: Criteris de valoració
Programa A.1
a) Qualitat del projecte d’activitat anual presentat (Memòria)
Valoració de fins al 15% del total
Es tindrà en compte els paràmetres següents:
- Estructura tècnica de la nova temporada
- Ampliació d'equips o seccions
- Utilització de les TIC's
- Vinculacions amb les federacions esportives catalanes
- Imatge corporativa.
b) Foment de l’esport base mitjançant el desenvolupament, promoció i execució de
programes per a esportistes en edat escolar mitjançant convenis amb escoles, consell
esportiu, federacions esportives o administracions públiques.
Valoració de fins al 15% del total.
c) Tècnics amb titulació de l’activitat. Valoració de fins al 20% del total
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i Esports (CAFE),
llicenciat en educació física (INEF) o Tècnic Esportiu - Nivell III.........10
Diplomat en educació física (magisteri e.f.)
o Tècnic Esportiu Nivell II......................................................................8
Tècnic Esportiu Nivell I.......................................................................6
Titulació federativa de Monitor (autonòmic - provincial)...................4
Cal adjuntar fotocopia de la titulació dels tècnics a la sol·licitud
d) El nivell de competició i nombre de participants amb llicencia esportiva. Valoració de fins
al 30% del total.
Caldrà relacionar el nombre d’equips participants, llicències esportives i les categories dels
mateixos, així com indicar el nombre total d’esportistes, àmbit de competició, etc. segons el
model i d’acord amb les següents valoracions.
Categories competitives
Pre-benjamí /Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Júnior/ juvenil
Sènior

Local
0’25
0’25
0’50
0'50
0’75
0'75

Comarcal
0’50
0’75
1
1’50
2
2’50

Nivell de competició
Provincial
Catalunya
0’75
1
1
1’50
1’50
2
2
2’50
2’50
3
3
3’50

Estatal
1’50
2
2’50
3
3’50
4

Internacional
2
2’50
3
3’50
4
5
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Ampliació de la informació relacionada amb l’aplicació del subprograma A1.4.
L’objectiu general del punt A1.4 és l’obtenció de paràmetres que permetin quantificar, amb
un valor numèric final, la meritació total presentada per part de l’entitat esportiva en quan
a la quantitat d’esportistes, categories i nivells esportius que té en la seva activitat
esportiva. La concreció obtinguda per cada entitat ens donarà un referent comparatiu entre
entitats per tal d’administrar el percentatge del 30 % sobre el total de la valoració final que
es pot arribar a obtenir en aquest punts concrets.
Per a la estimació del punts A1.4 caldrà que les diferents entitats esportives presentin una
relació de tots els seus esportistes, tan sigui en les competicions d’esport escolar (Jocs
Esportius de Catalunya) com en les competicions d’esport federat (Federacions Esportives).
Aquesta relació haurà de ser fidedigna i presentar una enumeració clara dels esportistes,
fent constar com a mínim les següents dades: nom, cognoms, edat, categoria esportiva en
la que es competeix i nivell o àmbit competitiu màxim en el qual s’ha desenvolupat
l’esportista durant la temporada o any en curs.
Les dades incloses en les relació d’esportistes, categories i nivells de competició hauran de
ser demostrables mitjançant qualsevol tipus de document acreditatiu com pot ser la fitxa o
inscripció federativa. Aquesta documentació acreditativa podrà ser requerida, en qualsevol
moment, per part de la Comissió Tècnica Qualificadora, i en el cas de no existir acreditació
suficient no serà considerada en el còmput global d’aquest punts.
e)

Resum-memòria d’activitats de l’any / temporada anterior...................fins un 10%

f)

Implantació social de l’entitat. .................................................................fins un 10%

Es tindrà en compte els paràmetres següents:
- Participació en actes municipals no esportius: Renaixement, Festes de la Cinta, Reis, o
altres esdeveniments.
- Dinamització esportiva a barris, pobles i AAVV.
- Col·laboració activitats benèfiques d'impacte social: Lliga contra el càncer, Parkinson,
Alzehimer, altres similars.
- Esport i gènere / Esportistes amb NEE.
- Esport Universitari: Pràctica i competició.
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Programa A.2

Quan es tracta de la organització d’events es valoraran:
Àmbit territorial de competició i/o participants .........................fins un 40%
Garanties de realització (organigrama organitzatiu)..................fins un 20%
Pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat ........................fins un 15%
Concurrència d’altres fonts de finançament..............................fins un 10%
Resum-memòria d’activitats de l’any / temporada anterior.......fins un 10%
Implantació social de l’ entitat......................................................fins un 5%
Es tindrà en compte els paràmetres següents:
- Participació en actes municipals no esportius: Renaixement, Festes de la Cinta, Reis, o
altres esdeveniments.
- Dinamització esportiva a barris, pobles i AAVV.
- Col·laboració activitats benèfiques d'impacte social: Lliga contra el càncer, Parkinson,
Alzehimer, altres similars.
- Esport i gènere / Esportistes amb NEE.
- Esport Universitari: Pràctica i competició.
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ANNEX 4

ÒRGAN GESTOR: Alcaldia / Gerència d’esports
EXPEDIENT
DE JUSTIFICACIÓ
DE DESPESES

BENEFICIARI/ÀRIA: _________________________
_________________________________________

CONCEPTE SUBVENCIONAT : __________________
________________________________________

DATA DE L’ACORD DE CONCESSIÓ :__________________
IMPORT CONCEDIT : ______________________ €
ÒRGAN CONCEDENT :
Ple
Junta de Govern Local
Decret de l’Alcaldia

FORMA DE CONCESSIÓ:
Convocatòria de Bases
Concessió directa
Conveni de col·laboració
............................

Plaça Espanya, 1
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DECLARACIÓ
La persona signant declara :
1. que la subvenció s’ha destinat al/s concepte/s pel qual es va concedir i les activitats
s’han realitzat tal com es detalla a continuació:
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ : Objectius , grau de compliment dels objectius i resultats
obtinguts, incidències o observacions remarcables :

2. que els justificants que es relacionen a continuació han servit per a l’objecte de
la subvenció
Núm.
factura

Data
Factura

Proveïdor

Concepte

Data
Pagament

Import

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
COGNOMS I NOM : ………………………………………………………………………………… NIF :…………………………
EN QUALITAT DE : ………………………………………………………………………………………………………………….
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NOM DE LA INSTITUCIÓ O ENTITAT : …………………………………………………………….

CIF : …………………….

DADES BANCÀRIES PER INGRESSAR L’IMPORT DE L’AJUT O SUBVENCIÓ
Entitat bancària (cal emplenar tots els dígits): COMPTE CORRENT – IBAN –

-

-

-

-

CERTIFICO:
1. Que l’Ajuntament de Tortosa va atorgar a aquesta entitat/associació una subvenció
per import de............................€ per a ..............……...................……………………….
2. Que l’entitat/associació ha dut a terme el programa o les activitats objecte de la
subvenció, que presenten el següent balanç econòmic:
Detall dels Ingressos

Import, en €

Detall de Despeses
Import, en €
(especifiqueu cada concepte o activitat)

1. Ingressos obtinguts de l’activitat o conceptes
subvencionats :
__________________________________
2. Aportacions i Subvencions :
__________________________________
2.1 . Subvenció Diputació
___________________________________
2.2 . Subvenció ………..
___________________________________
2.3. Subvenció ……….
___________________________________
2.4 .Subvenció ………
__________________________________
3. Altres Ingressos:
__________________________________
Total Ingressos : _____________________ €

1. Personal (nòmines, ass. socials…)
.................... ……………
___________
2. Funcionament (llum, electricitat, telèfon..)
......................………….
___________
3. Infraestructura (reparacions, mobiliari....)
....................... …………
___________
4. Lloguers locals………..
___________
5. Despeses financeres.......
___________
6. Despeses de les activitats ___________
1. Publicitat i propaganda
___________
2. Compres i serveis de tercers __________
3. Despeses de transport
_________
4.……………….........……
___ _______
5 …………………….........
___________
Total Despeses :
________________ €.

Balanç econòmic del programa/activitat subvencionat : Superàvit:_________________ €
Dèficit: _________________ €
3. Que aquests entitat/associació es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
I, perquè consti davant l’Ajuntament de Tortosa i tingui efectes per a la justificació de la
despesa relativa a la subvenció o ajut de referència, signo aquest certificat.
Tortosa, a ......... de ............................. de ..........
Vist i plau
El president

El secretari
Segell de l’entitat
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MODEL EI

Full Valoració Esports
Esports
categoria nom i cognom(s)

Entitat:
llicencia

Model
EI
Àmbit de la competició

Total

escolar federat Comarcal Provincial Catalunya Estatal Internacional Punts

Total
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ANNEX 3
DECLARACIÓ JURADADA
____________________________________ amb DNI núm.________________ i
domicili
a
______________c.________________________________
núm.___________, amb CIF núm. ____________________, s'adjunta fotocòpia, i
domicili
social
a
_______________________,
CP___________
carrer
__________________ núm._______.
DECLARO:
Que els estatuts i el CIF de l'entitat es troben dipositats en el Registre Municipal
d'Entitats i que són els vigents.
Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________

ANNEX 4
DECLARACIÓ JURADA
________________________amb DNI núm. ____________ i domicili a
______________c.________________________________ núm.___________, amb
CIF núm. ____________________, s'adjunta fotocòpia, i domicili social a
__________________________, CP___________ carrer __________________
núm._______.
DECLARO:
Que les subvencions sol·licitades per a aquesta activitat són les següents:
Organisme

Import

De les quals ja s'han atorgat les següents:
Organisme

Import

Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________
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ANNEX 5

________________________amb DNI núm._________________ domiciliat a
______________c.________________________________ núm.___________, en
representació d ____________________, amb CIF núm._______________, en
qualitat d_____________________, amb CIF núm. _________________, s'adjunta
fotocòpia, i domicili social a ________________________, CP__________ carrer
_______________ num. ____________________
DECLARO
Que l'entitat que represento està al corrent de totes les obligacions fiscals i amb la
Seguretat Social per tal de poder tenir dret a la subvenció que demanem.
Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________

ANNEX 6

________________________amb DNI núm._________________ domiciliat a
______________c.________________________________ núm.___________, en
representació d ____________________, amb CIF núm._______________, en
qualitat d_____________________.
CERTIFICO:
Que no es dóna cap cap de les circumstàncies enumerades a l'apartat 2 i 3 de l'article
18 de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre:
“2 No podran obtenir la condició de beneficiaris o entitat col·laboradora de les
subvencions regulades per aquesta llei les persones o entitats en qui concorri alguna
de les circumstàncies següents, llevat que, per la naturalesa de la subvenció,
s'exceptuï per la seva normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció
judicial o haver estat inhabilitat conforme a la Llei Concursal, sense que hagi acabat el
període d'inhabilitació fixat per la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte signat amb l'Administració.
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d) Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o
aquells que ostentin la representació legal d'altres persones, en algun dels supòsits de
la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del govern de la nació i
dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, en els termes establerts en aquesta o a la
normativa autònoma que reguli aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrents en l'acompliment de les obligacions tributàries o vers la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de
subvencions en els termes que reglamentàriament es determinen.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions segons aquesta Llei general tributària.
No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon
paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta llei, quan hi concorri alguna de les
prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions regulades en aquesta llei les associacions sotmeses a les causes de
prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d'associació.
Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les
associacions de les quals s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció
per trobar-se indicis recionals d'il·licitud personal, en aplicació del que disposa a
l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, mentre no s'emeti resolució judicial ferma en
virtut de la qual es pugui practicar la inscripció la inscripció al corresponent registre.
Tortosa (Terres de l'Ebre), _________d____________d ______________.”

*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És la mateixa concessió i les mateixes
bases que s’han fet en anys anteriors.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, és per manifestar la nostra abstenció.
*-*-*
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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).

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
05 - PROPOSTA D'ACORD D'ESTABLIMENT DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS D'OBERTURA
COMERCIAL AUTORITZADA A TORTOSA PER A L'ANY 2017.
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ El departament competent en matèria de comerç, amb l'audiència prèvia del Consell Assessor
de la Generalitat en matèria de comerç, va establir, mitjançant l'Ordre EMO/156/2015, de 22
de maig, el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als
anys 2016 i 2017.
Els vuit dies festius en que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al
públic per a l'any 2017 són: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre. 6, 8, 10, 17 i 24 de
desembre.
Segons l'article 1, apartat c) de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de
mesures per a determinades activitats de promoció, “El nombre de diumenges i festius en què
poden romandre oberts els establiments comercials és de vuit l'any. Cada ajuntament ha de
fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb
el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de comerç”.
Vist el dictamen de la Comissió de Promoció de la Ciutat de data 27 de juny de 2016.
Al Ple es proposa adoptar els següents acords:
Primer – Aprovar l'establiment dels dies 23 de juliol i el 31 de desembre de 2017 com els dos
dies festius addicionals d'obertura comercial a Tortosa per a l'any 2017 d'acord amb l'Ordre
EMO/156/2015 de data 22 de maig.
Segon - Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Comerç. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És d’acord amb el criteri de la Federació
de Comerç i Serveis de Tortosa, es fixen els dos dies per al diumenge de la Festa del
Renaixement i el dia 31 de desembre.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la
corporació.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 41 de 103 –

JACE / sbh

SERVEIS CENTRALS
06 - DICTAMEN D'ACORD D'AUTORITZACIÓ D'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI A L'EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS SL PER IMPORT DE 800.000,00 EUROS I CONCESSIÓ D'AVAL
PEL 51,07% DE L'IMPORT.
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ L'Empresa Municipal de Serveis Públics SL, és una empresa mixta de amb una participació de
l'Ajuntament de Tortosa del 51,07% del capital social.
El Consell d'Administració de la societat en data 20 de juny de 2016 ha acordat sol·licitar
autorització al Ple de l'Ajuntament per a la concertació d'un préstec a llarg termini per import de
800.000,00 euros destinat a finançar inversions efectuades en els anys 2011 a 2015 i que no
han disposat del corresponent finançament, amb avals mancomunats de l'Ajuntament i Aigües
de València SA en proporció a les seves respectives participacions en el capital social.
Les condicions del préstec són les següents:
Import: 800.000,00 euros.
Termini: 10 anys.
Període d'amortització: trimestral.
Tipus d’interès: Euribor anual + 1,75%.
Comissió d'obertura: 0,25%.
Comissió per amortització anticipada: 0,5%.
Comissió per cancel·lació anticipada: 1%.
Avals mancomunats de l'Ajuntament de Tortosa (51,07%) i AVSA (48,93%) en proporció a les
seves respectives participacions el en capital social.
A la sol·licitud s'adjunta informe econòmic financer signat pel gerent de l'Empresa Municipal de
Serveis Públics SL on es detallen les condicions del préstec i les previsions financeres dels
propers 10 anys, per tal de justificar la capacitat financera de la societat per fer front a les
obligacions derivades de l'operació de préstec per la qual se sol·licita autorització, així com les
inversions dels anys 2011 a 2015 que finança el préstec.
Vist el que disposen els articles 48 a 55 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i especialment l'article 54 on estableix que les societats mercantil dependents
necessitaran la prèvia autorització del Ple de la corporació i informe de la Intervenció per la
concertació d'operacions de crèdit a llarg termini, i tenint en compte que la societat mixta
Empresa Municipal de Serveis Públics SL és una societat sectoritzada per la IGAE com a
societat no financera.
Vist l'informe de l'interventor núm. 460/2016 de data 28 de juny de 2016 i vist el dictamen de
la Comissió Informativa de Serveis Centrals,
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent ACORD:
Primer: Autoritzar a l'Empresa Municipal de Serveis Públics SL a concertar una operació de
crèdit a llarg termini per import de 800.000,00€ per al finançament de les inversions
realitzades als anys 2011-2015 que es detallen a l'informe econòmic financer.
Segon: Concedir a l'esmentada societat un aval pel 51,07% de l'import de l'operació de préstec
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(408.560,00 euros), equivalent al percentatge de participació en el capital social. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde, és per manifestar també la nostra
abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, manifestem també la nostra abstenció en aquest
punt.
*-*-*
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).

07 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ L’Assemblea General del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en la seva
sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els Estatus que regeixen aquesta
entitat. Posteriorment, per acord de l’Assemblea de data 23 de desembre de 2008 es va
procedir a la modificació del document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per incorporació
de nous municipis i per tal d’atendre diversos requeriment del Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya. També l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de
2012 va aprovar una modificació al text inicial per adaptació a la realitat actual de
funcionament.
En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els Estatuts a les disposicions
d’obligat compliment, durant tot el període de programació, a l’article 32 b) del Reglament (UE)
núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, on diu que
els GAL han d’estar formats per representants dels interessos socioeconòmics locals públics i
privats, en els quals, ni les autoritats públiques, definides de conformitat amb les normes
nacionals, ni cap altre grup d’interès concret representi més del 49% dels drets de vot en la
presa de decisions.
Aquesta Directiva es tradueix en la necessitat d’adaptar la composició de la Junta General i de
l’Assemblea en el sentit que el nombre de membres consorciats de caire privat ha de ser
superior als públics i la seva representativitat en la Junta Directiva ha de ser també superior.
Per tot l’exposat, l’Assemblea General del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià, en la sessió de data 17 de juny de 2016, ha acordat inicialment la modificació dels
Estatuts del Consorci.
Atès que l’Ajuntament de Tortosa és membre del Consorci, d’acord amb el que disposa l’article
322 del Reglament d’obres, activitats i serveis, cal ratificar la modificació aprovada.
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Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió de
data 30 de juny de 2016.
Al Ple es proposa adoptar els següents ACORDS:
PRIMER. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià aprovada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en la sessió de data 17 de
juny de 2016 i que preveu:
Article 8 Assemblea General
Nou paràgraf:
8.6 El sistema de vot al si de l’Assemblea General serà mitjançant el següent sistema de vot
ponderat:
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot.
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de membres
(públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació percentual: 49 %
als vots públics i 51 % als vots privats.
Article 9 Junta Executiva
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci i la seva actuació se
sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un nombre de 17 entitats
membres de l’Assemblea General.
a) 8 entitats locals, que seran :



els consells comarcals del Baix Ebre i del Montsià.
6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant proposta de
la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea General, tenint en
compte la representació i proporcionalitat política majoritària en el conjunt dels ens locals
membres del Consorci.

b) 9 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de
l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres:



la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci.
la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, terciari, de
serveis i social.

El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats, mitjançant el
seu representant designat, per a la seva acceptació expressa.
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar titular i
suplent a efectes de convocatòria i assistència a les sessions.
El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de vot ponderat:
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot.
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de membres
(públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació percentual: 49 %
als vots públics i 51 % als vots privats.
SEGON. Traslladar aquest acord a la secretaria del Consorci per tal que procedeixi a la
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publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delega de forma expressa. Si no es
produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord
i es procedirà a la publicació íntegra del nou text. ”
*-*-*
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.

08 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN
DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS PER A L’ANY 2016.
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’expedient per a l’aprovació de les Bases especifiques que han de regir la convocatòria
del procediment per a la concessió de subvencions a les associacions de veïns per a l’any
2016, que inclou l’informe de l’interventor municipal.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en data 30 de
juny de 2016.
Atès allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i les
Bases generals de subvencions de l’Ajuntament de Tortosa.
Al Ple es proposa adoptat el següent ACORD:
Primer - Aprovar les Bases especifiques que han de regir la convocatòria del procediment per a
la concessió de subvencions a les associacions de veïns per a l’any 2016, quin text íntegre
s’inclou com annex al present acord.
Segon - Publicar les Bases al BOP de Tarragona.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS PER A L’ANY 2016
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de
Tortosa a les associacions de veïns, durant l’any 2016, perquè es duguin a terme activitats que
promocionin la cultura i promoguin l’ocupació del temps lliure, competències previstes com a
pròpies del municipi a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
modificada arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
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1.2 La finalitat dels ajuts és dinamitzar les associacions de veïns de la nostra ciutat per tal que
duguin a terme activitats de promoció de la cultura i que promoguin l’ocupació del temps lliure, amb
la finalitat de millorar la cohesió social i la cooperació entre el sector públic i privat.
2. Activitats subvencionables
La finalitat de la subvenció és contribuir al finançament del desenvolupament, durant l’any 2016,
de les activitats de les associacions de veïns, segons la corresponent memòria, el programa i el
pressupost de les activitats a realitzar en aquest període, sempre i quan s’ajustin a les activitats
objecte de les subvencions.
3. Finançament de les actuacions
La quantia de la subvenció serà el resultant de la distribució del crèdit pressupostari de la partida
corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible, en el benentès
que en cap cas l’import a atorgar a cada associació podrà superar la quantitat de 3.000,00 euros.
4. Beneficiaris, requisits per a sol·licitar la subvenció
4.1. Podran acollir-se a aquestes bases totes les associacions de veïns del terme municipal de
Tortosa.
4.2. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions: Els beneficiaris de les
subvencions hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o
informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb les
normes gràfiques per ell establertes.
5. Sol·licituds i documentació a acompanyar
5.1 A la sol·licitud, segons model normalitzat, degudament emplenada i signada, en el benentès que
en la sol·licitud s'inclou la declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària o, en el seu cas, d’estar-ne exempt, i de trobar-se al
corrent de les obligacions en matèria de seguretat social amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social,
a) Memòria explicativa i pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst pel 2016,
segons Annex 2.
b) Fotocòpia del document del CIF de l’Associació i fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant.
c) Còpia compulsada dels estatuts vigents, i del document acreditatiu de la seva inscripció al
registre públic corresponent.
d) Certificació del/a secretari/a de l’Associació, amb el vistiplau del/a president/a, acreditatiu del
nombre de socis a 31 de desembre de 2015.
5.2. No cal adjuntar els documents assenyalats en els anteriors apartats b) i c) si ja van ser aportats
en els dos exercicis anteriors i no han sofert cap variació en el seu contingut.
6. Criteris de valoració de les sol·licituds
6.1. L’import a atorgar es determinarà en funció dels següents criteris:
a) Si s’escau, es valorarà la especial situació de dificultats socials i urbanístiques del barri, atribuint
per aquest concepte 750,00 euros a cada barri així valorat.
b) Minorat el crèdit pressupostari corresponent per l’aplicació del criteri anterior, el 100,00% de
l’import resultant s’atribuirà en funció del nombre d’associats de cada associació a 31 de desembre
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de l’any anterior al de la sol·licitud, d’acord amb el certificat que emetrà el/la secretari/a de cada
associació, en funció de la suma dels imports resultants de l’aplicació de les regles següents:
- Import fix: el resultant d’aplicar el següent barem:
Nombre de socis
Fins a 100
De 101 fins a 200
De 201 fins a 250
De 251 fins a 400
De 401 fins a 500
Més de 500

Import, en euros
200,00
300,00
800,00
900,00
1.000,00
1.500,00

- Import variable: la quantitat restant es repartirà en funció del nombre de socis.
6.2. Quedarà a càrrec de la beneficiària l’aportació de la resta del cost, bé directament o per
cofinançament de tercers (ens públics o privats).
6.3. Es podran desestimar les sol·licituds que, a criteri de l’alcalde, vist el dictamen de la Comissió
Informativa competent, i a la vista de la documentació presentada, es consideri que el seu grau de
viabilitat econòmica no queda acreditat.
6.4. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions
previstes en aquestes bases serà el Gabinet de l’Alcaldia. La proposta de resolució del procediment
serà elaborada d'acord amb l'informe emes per una comissió tècnica qualificadora, un cop
estudiades i valorades les sol·licituds presentades, d'acord amb els criteris fixats per aquestes
bases.
6.5. La Comissió estarà formada per les persones que s’indiquen a continuació o aquelles en qui
deleguin:
- El tinent d’alcalde d’Hisenda, qui la presidirà
- Dos funcionaris/es de l’Ajuntament, nomenats/des per l’alcalde.
- Actuarà de secretària el/la funcionari/a que designi l’alcalde.
6.6. Abans de formular la seva proposta, la Comissió podrà sol·licitar els informes tècnics que estimi
convenient.
7. Acceptació
El beneficiari, en el termini màxim de sis mesos des de la notificació de la concessió, ha de
comunicar la seva acceptació expressa (annex 3) o renúncia de la subvenció, a l’efecte del
compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau. En tot cas, la presentació
de la documentació justificativa de la subvenció portarà implícita l’acceptació d’aquesta.
8. Gestió i justificació
8.1. Realitzada l’activitat objecte de subvenció, el beneficiari de la mateixa resta obligat a presentar
davant d’aquest Ajuntament la justificació de l’activitat subvencionada. La presentació d’aquesta
justificació comporta l’acceptació tàcita de la subvenció atorgada.
8.2. La justificació ha de ser pel cost total de l’activitat/s subvencionada/es d’acord amb el
pressupost presentat i es farà mitjançant la presentació de l’expedient de justificació (Annex 4), que
comprèn:
a) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades al concedir la
subvenció, indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts;
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b) Memòria econòmica justificativa del compliment del cost de les activitats realitzades, que
contindrà:
- Relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
- Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa incorporats en la relació a la qual es fa referència en el paràgraf anterior
i la documentació acreditativa del seu pagament, el qual s’acreditarà preferentment per
transferència bancària i només excepcionalment per altre mitjà de prova fefaent en dret que
deixi constància del cobrament de la factura pel proveïdor.
- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada,
amb indicació de l’import i la seva procedència.
- També s’hi haurà d’adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas
que s’hagi produït.
8.3. La justificació de la despesa es farà pel cent per cent de l’import de la subvenció atorgada, atès
el caràcter social de les activitats socials de les entitats beneficiàries.
8.4. S’hi haurà d’adjuntar també un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas
que s’hagi produït, de les activitats subvencionades on hi ha de constar la participació de
l’Ajuntament de Tortosa en el seu finançament.
8.5. El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses serà fins el 10
de desembre de 2016.
8.6. Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats
atorgades s’hauran de reintegrar –amb els interessos corresponents– previ l’acord exprés
corresponent per part de l’òrgan competent revocant la subvenció atorgada, llevat dels casos en
què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà
resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
9. Pagament
Les subvencions objecte d’aquestes Bases tenen caràcter prepagable. El seu pagament es farà de
forma conjunta a les beneficiaries, un cop adoptat l’acord atorgant-les, mitjançant transferència
bancària al compte corrent o d’estalvi designat per cadascuna d’elles.
10. Règim jurídic
En tot allò que no disposen aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori les Bases generals de
subvencions aprovades per l'Ajuntament, publicades al BOP de Tarragona núm. 206 de 4.9.2008, i
la resta de disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat de les administracions
públiques.
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ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
............................................................................................, amb DNI núm. ................................. i
domicili a ..............................., c/pl. ............................................................., núm. ......................, en
representació de ............................................................................................…................. en qualitat de
.......................………...., amb CIF núm. .…………….....................….., i domicili social a CP .............., població
.................................., carrer ................................................. núm. .........., telèfon/ns (fix) .......…............. mòbil
.........……............. fax .......………...... i les dades bancàries següents: Núm. Compte corrent i IBAN:
-

-

-

-

-

-

SOL·LICITA
Que, a l’empara de la convocatòria de subvencions per a Associacions de Veïns, any 2015, concediu a
aquesta Associació una subvenció, per import de ............................................... €, essent la previsió
d’ingressos

(incloses

altres

subvencions

i

aquesta

subvenció

que

ara

es

demana)

de

......................................................... € i essent les despeses previstes per al present exercici de
......................................................... € i amb aquesta finalitat presenta la documentació següent, d’acord
amb les bases reguladores:

 ANNEX 2. El pressupost general d’ingressos i despeses de l’entitat.
 Còpia del NIF del representant i del CIF i dels Estatuts de l’Associació de Veïns sol·licitant.
 Certificat del nombre d’associats a 31.12.2015, emès pel secretari de l’Associació i amb el vistiplau
del seu President.
I DECLARA
1. Que l’entitat que representa ja ha presentat la documentació següent a les dependències de
l’Ajuntament de Tortosa indicades i que no s’han produït modificacions en el seu contingut:
_________________________________________________________________________________
Document
Dependència
Objecte
Data i núm. de registre
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2. Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que s’acompanyen a la
mateixa.
3. Que l’entitat que representa:

 Es troba exempta d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
4. Que l’entitat que representa es troba al corrent de les obligacions en matèria de seguretat social amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
5. Que l’entitat que representa no es troba incursa en cap de les circumstàncies de l’article 13.2. i 3 de la
Llei general de subvencions.
6. Que l’entitat que representa compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases específiques
reguladores de la convocatòria de subvencions.
7. En cas que s’atorgui la subvenció que es sol·licita, es compromet expressament a:
a) Acceptar l’import de la subvenció atorgada.
b) Destinar l’import atorgat a la finalitat per al qual s’hagi concedit.
Tortosa (Terres de l’Ebre), ___ de _________________ de 2016

Signat: Nom i cognoms .....................................................................
En qualitat de ....................................................................................

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és
responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa, amb domicili a Plaça d’Espanya, núm. 1, de Tortosa.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la relació i la comunicació
administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament de Tortosa.
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de
cancel·lació dirigint un escrit a l’Ajuntament de Tortosa (a l’adreça postal assenyalada).
Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les condicions
esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes
establerts per l’esmentada Llei orgànica.
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ANNEX 2

PRESSUPOST GENERAL D’INGRESSOS i DESPESES PREVIST PEL 2016

Nom de l’Associació de Veïns sol·licitant:

Nombre de socis de l’Associació a 31 de desembre de 2015 :

INGRESSOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quotes de socis............................................. _______________________________
Rendiment de capital.................................... _______________________________
Altres ............................................................. _______________________________
Subvencions:
Generalitat .................................................... _______________________________
Diputació ....................................................... _______________________________
Ajuntament .................................................... _______________________________
Consell Comarcal ......................................... _______________________________
Benestar Social ............................................. _______________________________
Patrocinadors ................................................ _______________________________
Venda de productes (entrades espectacles,
samarretes, pins, loteria.....) ........................ _______________________________
Donacions ..................................................... _______________________________
Altres ............................................................. _______________________________

Total Ingressos ........................................................

__________________ €

DESPESES
1.- Funcionament
•
•
•
•
•
•

Lloguer .......................................................... _______________________________
Llum .............................................................. _______________________________
Telèfon .......................................................... _______________________________
Aigua ............................................................ ________________________________
Material d’oficina......................................…. _______________________________
Altres (detallar)...........................................… _______________________________

... / …
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Pàg. 2
2- Infraestructura
•
•
•

Obres de reforma, pintura, etc. ...................... ______________________________
Adquisicions mobiliari, maquinària, etc. ...…. ______________________________
Altres (detallar).........................................…. _______________________________

3.- Activitats culturals
•
•
•
•
•
•

…………………………………....................... ____________________________________
……………………………………………....…. ______________________________________
………………..........................................…. ___________________________________
…………………………………....................... ____________________________________
……………………………………………....…. ______________________________________
………………...........................................…. __________________________________

4.- Festes
•
•
•
•
•
•

Festes del barri ………………....................... _________________________________
Castanyada ……………………………....…. ____________________________________
Festes Nadalenques ...............................…. _______________________________
Altres Festes…….……………....................... __________________________________
Audicions musicals, orquestra, etc. …....…. ______________________________
Altres (detallar) ........................................…. _______________________________

5.- Esports /Esplai
•
•
•
•

Activitats esportives (futbol, campionats, etc.) _____________________________
Activitats de lleure (colònies, excursions, etc.) _____________________________
Festivals infantils ……….. .......................... …. _______________________________
Altres (detallar).............................................. _______________________________
Total despeses previstes : ..........................

__________________ €

Tortosa (Terres de l’Ebre), ___ de ________________ de 2016
EL PRESIDENT
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Annex 3

Certificat de l’acord d’acceptació de la subvenció concedida

NOM : ....................................................................................................................................................
EN QUALITAT DE : .................................................................................................................................
DE L’ENTITAT .........................................................................................................................................
MUNICIPI ..............................................................................................................................................

CERTIFICO QUE L’ÒRGAN COMPETENT D’AQUESTA ENTITAT, EN DATA ………………………………, HA ACORDAT:
1. ACCEPTAR la subvenció concedida per l’Ajuntament de Tortosa
per import de : ………………...........…….€
pel concepte : .............................................................................................................................
concedida per resolució de l’alcalde de data……………………….

2. COMPROMETRE’S a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat
3. COMPROMETRE’S a complir totes les obligacions establertes a les bases de la convocatòria i les
condicions fixades, si escau, a l’acord de concessió de la subvenció
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del/a senyor/a President/a.
...................................,....... de .................................. de .............
(Signatura i segell)
Vist i plau

(Nom i cognoms)
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Annex 5

Certificat nombre de socis

............................................................................................, amb DNI núm. ................................. i
domicili a Tortosa, c/pl. ………………………………….................., núm. ......................, en representació de
l’Associació de Veïns ................................................…................. en qualitat de secretari/a,
CERTIFICO:
Que en data 31 de desembre de 2015, l’Associació de Veïns .............................................
....................................................., tenia un total de ..................... socis.
I perquè consti als efectes de sol·licitar la subvenció corresponent a l’any 2016, expedeixo aquest certificat,
amb el vistiplau del president de l’Associació.
Tortosa (Terres de l’Ebre), .................................

Signat:
Secretari/a

Signat:
President/a
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ANNEX 4

ÒRGAN GESTOR : Gabinet de l’Alcaldia
EXPEDIENT
DE JUSTIFICACIÓ
DE DESPESES

BENEFICIARI/ÀRIA: _________________________
_________________________________________

CONCEPTE SUBVENCIONAT : __________________
________________________________________

DATA DE L’ACORD DE CONCESSIÓ :__________________
IMPORT CONCEDIT : ______________________ €
ÒRGAN CONCEDENT :




Ple
Junta de Govern Local
Decret de l’Alcaldia

FORMA DE CONCESSIÓ:





Convocatòria de Bases
Concessió directa
Conveni de col·laboració
............................
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DECLARACIÓ
La persona signant declara :
1. que la subvenció s’ha destinat al/s concepte/s pel qual es va concedir i les activitats
s’han realitzat tal com es detalla a continuació:
MEMÒRIA D’ACTUACIÓ : Objectius , grau de compliment dels objectius i resultats obtinguts, incidències o
observacions remarcables :

2. que els justificants que es relacionen a continuació han servit per a l’objecte de
la subvenció
Núm.
factura

Data
Factura

Proveïdor

Concepte

Data
Pagament

Import
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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COGNOMS I NOM : ………………………………………………………………………………… NIF :…………………………
EN QUALITAT DE : ………………………………………………………………………………………………………………….
NOM DE LA INSTITUCIÓ O ENTITAT : …………………………………………………………….

CIF : …………………….

DADES BANCÀRIES PER INGRESSAR L’IMPORT DE L’AJUT O SUBVENCIÓ
Entitat bancària (cal emplenar tots els dígits): COMPTE CORRENT i IBAN
-

-

-

-

-

-

CERTIFICO:
1. Que l’Ajuntament de Tortosa va atorgar a aquesta entitat/associació una subvenció
de............................€ per a ..............……...................……………………….

per import

2.
Que l’entitat/associació ha dut a terme el programa o les activitats objecte de la subvenció, que
presenten el següent balanç econòmic:
3.
Detall dels Ingressos

Import, en €

Detall de Despeses
Import, en €
(especifiqueu cada concepte o activitat)

1. Ingressos obtinguts de l’activitat o conceptes
subvencionats
:
__________________________________
2.
Aportacions
i
Subvencions
:
__________________________________
2.1. Subvenció Diputació
___________________________________
2.2 . Subvenció ………..
___________________________________
2.3. Subvenció ……….
__________________________________
2.4 .Subvenció ………
__________________________________
3. Altres Ingressos:
_________________________________
Total Ingressos : ___________________ €

1. Personal (nòmines, ass. socials…)
.................... …………… ___________
2. Funcionament (llum, electricitat, telèfon..)
......................………….
___________
3. Infraestructura (reparacions, mobiliari....)
....................... …………
___________
4. Lloguers locals………..
___________
5. Despeses financeres.......
___________
6. Despeses de les activitats ___________
1. Publicitat i propaganda
___________
2. Compres i serveis de tercers __________
3. Despeses de transport
_________
4.……………….........……
__________
5 …………………….........
___________
Total Despeses :
________________ €.

Balanç econòmic del programa/activitat subvencionat : Superàvit:_________________ €
Dèficit: _________________ €

3. Que aquests entitat/associació es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
I, perquè consti davant l’Ajuntament de Tortosa i tingui efectes per a la justificació de la despesa relativa a la
subvenció o ajut de referència, signo aquest certificat.
Tortosa, a ......... de ............................. de ..........
El secretari

Vist i plau
El president

Segell de l’entitat
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*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Igual que en l’apartat de les entitats esportives,
les bases específiques són les de cada any i, a més a més, consensuades amb la pròpia Federació
d’Associacions de Veïns de la ciutat de Tortosa.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. També per manifestar la nostra
abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: També manifestem la nostra abstenció.
*-*-*
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 DE PROPOSTA D’ACORD DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.
Per l’alcalde, senyor Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la comunicació dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en la qual es requereix la designació de les dues festes locals
corresponents al municipi de Tortosa per a l'any 2017.
Vistes les comunicacions dels diversos representants de l'Alcaldia als nuclis de població i dels
presidents de les EMD de Bítem, Campredó i Jesús, i atès el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 30 de juny de 2016, al Ple proposo adoptar el
següent ACORD:
Primer - Fixar com a festes locals del municipi de Tortosa per a l'any 2017, les següents:
Tortosa:
5 de juny de 2017, Pasqua Granada.
4 de setembre de 2017, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa.
Reguers:
5 de juny de 2017, Pasqua Granada.
4 de setembre de 2017, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa.
Vinallop:
5 de juny de 2017, Pasqua Granada.
4 de setembre de 2017, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa.
EMD de Bítem:

- Pàg. 58 / 103 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

4 de setembre de 2017, dilluns següent de la festivitat de la Verge de la Cinta, patrona de Tortosa.
15 de setembre de 2017, festes majors.
EMD de Campredó:
5 de juny de 2017, Pasqua Granada.
25 de juliol de 2017, Sant Jaume.
EMD Jesús:
5 de juny de 2017, Pasqua Granada.
4 d'octubre de 2017, festivitat de Sant Francesc d'Assís, Patró de Jesús.
Segon - Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és conegut, es torna a recuperar el dilluns
de Pasqua i, a la vegada, també el dia de la Cinta, com ja és tradicional.
*-*-*
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.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA D’ADHESIÓ A LA
CAMPANYA “NO PUC ESPERAR”.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“Atès que s’estima que a Catalunya hi han entre 25000 i 30000 persones afectades de malalties
inflamatòries intestinals i que, sovint, un dels problemes que més angoixa i preocupa a aquests
pacients és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo. Igualment moltes
d’aquestes persones veuen minvada la seva qualitat de vida per aquesta situació, ja que els costa sortir
de casa o fer vida social per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari.
Atès que “NO PUC ESPERAR!” és un projecte que pretén fer més fàcil el dia a dia de les persones que
necessiten utilitzar un bany de forma urgent per un problema mèdic no contagiós.
Atès que els destinataris d’aquesta iniciativa són pacients de malalties inflamatòries intestinals
(malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa), pacients ostomitzats o colectomitzats, pacients intervinguts de
càncer de recte i d’altres que els metges col·laboradors considerin adient incloure.
Atès que a Catalunya, des de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya i
des de les diferents ACCU que implanten el projecte a altres zones de l’Estat, s'estan arribant a acords
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de col·laboració amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera
gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes “NO PUC ESPERAR!”.
Atès que, en tot cas, són els metges i metgesses de les unitats de EII i els serveis d’aparell digestiu, els
encarregats de lliurar les targetes d’acord amb criteris exclusivament mèdics essent el seu lliurament i
utilització totalment gratuït.
Atès que es tracta d’un projecte amb presència i implantació a diverses ciutats catalanes i que compta
amb ampli suport tant associatiu com facultatiu però que encara cal continuar ampliant i enfortint la
xarxa d’equipaments i establiments adherits.
Atès el caràcter totalment inclusiu de la campanya a la que, tot i ser impulsada originàriament per
l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (i per la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, s’han anat incorporant altres entitats i
que compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut, de l’ICS i de les
dues societats científiques de la matèria: Societat Catalana de Digestologia i GETECCU (Grupo Español
de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
Atès que el projecte “NO PUC ESPERAR!” contribueix significativament a millorar la qualitat de vida
d'aquests pacients i està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la
incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.
Atès que la mesura número 129 del programa electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya a
Tortosa preveu impulsar l’atenció sanitària i social de malalts grans i crònics.
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 s'adhereix a la campanya “NO PUC ESPERAR!”.
SEGON. L’Ajuntament de Tortosa incorporarà tot un seguit de dependències i instal·lacions municipals
que seran identificats amb l’adhesiu de la campanya, que seran inclosos tant a la web de la campanya
com a l’App a disposició de les persones beneficiàries de la targeta.
TERCER. L’Ajuntament de Tortosa col·laborarà en totes les iniciatives que permetin sensibilitzar a la
població al respecte d’aquestes malalties i en particular en el dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria
Intestinal.
QUART. L’Ajuntament de Tortosa facilitarà, promourà i impulsarà contactes entre l’ACCU Catalunya i la
resta d’entitats promotores amb les associacions de comerciants de la nostra ciutat per tal de
promoure la incorporació dels seus associats i associades a la campanya.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Tortosa, la difusió del projecte “NO PUC ESPERAR!”, amb especial atenció als
comerços i els CAP’s del municipi.
SISÈ. Donar trasllat de la present moció a l’Institut Català de la Salut, a l’Associació de Malalts de Crohn
i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a l’Associació per la Incontinència Anal (ASIA), a
l’Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO), a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta a les
associacions i federacions de comerciants de Tortosa. ”
*-*-*
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, a Catalunya
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s’estima que hi ha entre 25000 i 30000 persones afectades per malalties inflamatòries intestinals. Un
dels problemes que més angoixa i preocupa a aquests pacients és la necessitat contínua, i de vegades
imprevisible, d’anar al lavabo.
“No Puc Esperar” és una campanya, és un projecte que pretén fer més fàcil el dia a dia de les persones
que necessiten utilitzar un bany de forma urgent per un problema mèdic no contagiós.
Des del Partit Socialista sempre apostem per la qualitat de vida de totes les persones. En la mesura
129 del nostre programa electoral preveiem impulsar atenció sanitària i social a malalts grans i crònics.
Per això presentem aquesta moció, per demanar que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixi a la campanya
“No Puc Esperar”.
Els pacients de malalties inflamatòries intestinals –malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa, o pacients
intervinguts de càncer de recte– es veuen afectats per la necessitat d’utilitzar els lavabos de manera
contínua. Molts d’ells surten molt poc de casa per aquest problema, ja que els costa trobar lavabos on
poder acudir de forma urgent i gratuïta. Alguns establiments no permeten utilitzar els seus lavabos si no
ets client i això suposa un problema per aquests pacients.
La campanya, impulsada originàriament per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de
Catalunya i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals de l’Hospital Universitari de Girona doctor
Josep Trueta, ha anat incorporant altres entitats. Compta amb el suport de 41 ajuntaments entre els
que destaquen Girona, Sabadell, Terrassa, Tarragona, Ulldecona, Badalona, Barcelona, el Prat de
Llobregat, Vilanova i la Geltrú, entre altres.
El projecte crea acords de col·laboració amb establiments i equipaments per a que autoritzin l'ús de
lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes “No Puc
Esperar”. Aquestes targetes són lliurades pels metges i metgesses amb criteris mèdics i són totalment
gratuïtes. Amb elles els pacients poden utilitzar els lavabos dels establiments adherits a la campanya de
manera gratuïta i lliurement.
Per aquest motiu presentem aquesta moció, per tal de que l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya “No
Puc Esperar”, incorporant dependències i instal·lacions municipals a disposició dels beneficiaris de la
targeta.
Així mateix, volem que l’Ajuntament faciliti i promogui els contactes entre els impulsors de la campanya i
els comerciants de la ciutat per incorporar nous establiments col·laboradors que cedeixin els seus
lavabos.
Finalment, que l’Ajuntament faci difusió de la campanya i que col·labori en la sensibilització de la
població respecte a aquestes malalties.
Com he dit, “No Puc Esperar” pretén fer més fàcil el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un
bany de forma urgent per un problema mèdic no contagiós.
Com he dit abans, es tracta d’un projecte amb presència i implantació a diverses ciutats catalanes –41
ajuntaments associats– i que compta amb ampli suport tant associatiu com facultatiu, però que encara
cal continuar i ampliar i enfortir la xarxa d’equipaments i establiments adherits. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
nosaltres tenim clar de que estem davant una iniciativa creada aproximadament al 2013 per part de
l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya i per part de la Unitat de Malalties
Inflamatòries Intestinals de l’Hospital Universitari de Girona, Hospital Doctor Josep Trueta.
És un projecte basat en la solidaritat i en la confiança que pretén involucrar a tota la societat, i en aquet
cas a la societat de Tortosa. Per això em pareix important l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa, ja que
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d’alguna forma és evident que serveix per conscienciar, serveix per sensibilitzar i serveix per ajudar a fer
la difusió de la iniciativa que estem exposant, que exposa la moció, de que quants més establiments se
sumin a aquesta iniciativa millor per a tots.
Tanmateix, cal reconèixer la tasca de les organitzacions de la societat civil organitzada i, en especial, les
vinculades a la defensa de la sanitat i a la salut del malalt, com són les dos associacions esmentades fa
un moment. Associacions que situen en l’actualitat social i oficial les demandes que afecten a milers de
persones, a milers de ciutadans que demanden drets i demanden una vida digna. I, novament, donen
una lliçó de dignitat i constància anant un pas per davant de les administracions públiques que tindrien
que desenvolupar una feina molt més eficaç i molt més eficient en aquests temes.
Cal destacar la possibilitat de facilitar contactes amb el teixit comercial i amb el teixit de restauració de
la ciutat per tal de resseguir la seva complicitat i, per altra part, el comptar amb una xarxa informàtica
app que poden descarregar els afectats per la malaltia per, de manera ràpida i clara, identificar els
establiments que estan a la seva disposició i que estan al seu servei.
Tanmateix, destacar que aquesta campanya, sense fer una gran inversió econòmica –i això és important
avui en dia– pot facilitar la vida diària a un sector de ciutadans afectat per aquestes malalties i, alhora,
conscienciar a la societat envers malalties que passen molt desapercebudes per la seva singularitat.
Per tant, el nostre posicionament és favorable a la seva moció.
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 aqueta moció perquè considerem que és una realitat que cada vegada
pateixen més persones aquetes malalties inflamatòries intestinals.
Pensem que aquesta campanya que s’està portant a terme a nivell de diferents municipis del nostre
país, que s’anomena “No Puc Esperar”, és una bona iniciativa. Una iniciativa que creiem que
l’Ajuntament hauria de donar suport, tal i com s’ha dit aquí. I, per tant, des de Movem Tortosa donarem
recolzament, atès que entenem que l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa precisament han
dut a terme aquesta campanya amb la idea de millorar la vida, la qualitat de vida de totes aquestes
persones.
Per tant, entenem que és una bona iniciativa i des del nostre grup municipal votarem favorablement.
Intervenció de la Sra. Girón
Tot seguit pren la paraula la Sra. Girón: “No Puc Esperar” és un projecte pensat per facilitar el dia a dia
de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós, per
això és fonamental la col·laboració de diferents sectors: els equips mèdics que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no; ajuntaments i entitats públiques que conscienciïn i també
informin sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte i promoguin
l’adhesió d’associacions i establiments a “No Puc Esperar”; associacions de comerciants i hostaleria
disposats a facilitar l’entrada ràpida i gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta i a
promoure la difusió dels projecte entre els seus associats; i voluntaris que difonguin el projecte i
col·laborin en tasques administratives i de suport.
A més, “No Puc Esperar” és un projecte que té dues finalitats: facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta
als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin, i conscienciar a la societat sobre
malalties inflamatòries i les necessitats que tenen els qui la pateixen. D’aquesta manera “No Puc
Esperar” contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.
Per totes aquestes raons donarem suport a la moció.
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Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, el nostre vot també
serà favorable a la moció presentada. Entenem que és una campanya molt positiva i que cal donar-li tot
el suport.
Creiem que cal facilitar-ho tot a les persones que pateixen aquestes i altres malalties i, per tant, si
podem ajudar a resoldre’ls-ho o a fer-los-hi la vida més fàcil, sempre estarem al seu costat.
Creiem que no ha succeït cap cas aquí a la ciutat pel que fa a l’accés de dependències municipals
–desconeixem la resta– però, en tot cas, creiem que cal compartir i donar-hi tot el suport i, per tant,
aquesta moció comptarà amb el nostre vot favorable.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.
El nostre grup agraeix a tots els grups municipals i que per unanimitat s’hagi pogut tirar endavant
aquesta moció.
Com ja s’ha dit aquí, el projecte “No Puc Esperar” contribueix significativament a millorar la qualitat de
vida d’aquests pacients.
És una campanya que està en desenvolupament continu i actualitza constantment les seves dades,
tant per la incorporació de nous pacients com per l’adhesió de nous establiments i equipaments
col·laboradors. Amb la incorporació de l’Ajuntament de Tortosa i de nous establiments de la ciutat
contribuïm a fer més senzilla la vida d’aquests pacients.
Des del nostre grup sempre hem escoltat a les persones i volem continuar fent-ho i estem al costat
d’aquella gent que necessita una atenció especial i, per tant , estem al costat per tal de fer una millor
vida possible a aquesta gent.
Si escoltem les persones i treballem tots conjuntament com avui s’ha decidit en aquest Ple, entre tots
podem fer la Tortosa de tots i totes. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem al punt 11è. Tal i com li he avançat, senyor
secretari, el que procediríem és que el punt 11è i el punt 12è el faríem en un únic debat, malgrat es
mantenen les dos propostes i es procedirà a la votació de les dos propostes, tenint en compte que a la
proposta del grup socialista s’ha procedit a suprimir el punt número 2 de la part dispositiva.
Per tant, donat que en Junta de Portaveus hem acordat fer un únic debat, ho faríem de la següent
forma: començaria a presentar el senyor Roig la seva proposta i a posicionar-se en relació a la proposta
de Convergència i Unió i Esquerra; i posteriorment continuarien els portaveus proposants de la segona
proposta –que és la senyora Roigé i el senyor Monclús– amb el mateix objectiu: presentar la seva
proposta i posicionar-se respecte la del senyor Roig. I després donaríem paraula als altres dos grups
municipals restants.
Si calgués un altre torn, doncs, faríem el mateix i, si no, procediríem a tancar en l’ordre invers.
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11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA
DIMISSIÓ DEL MINISTRE DE L’INTERIOR EN FUNCIONS JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ I DEL DIRECTOR DE
L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, DANIEL DE ALFONSO.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups
que la subscriuen:
“ Atès que en els darrers dies han sortit als mitjans de comunicació informacions sobre unes converses
entre el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel
de Alfonso, on el primer demana una persecució judicial contra responsables d’altres formacions
polítiques.
Atès que no és la primera vegada que es descobreixen reunions i converses del ministre Fernández Díaz
fora de l’àmbit legal, com va ser la informació de la reunió que va mantenir amb l’exministre Rodrigo
Rato, quan a aquest darrer se l’investigava per il·legalitats en la fusió de Bankia.
Atès que arran d’aquestes converses veiem com, presumptament, s’han utilitzat recursos públics i les
institucions amb finalitats partidistes.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser un òrgan independent que vetlli per l’acompliment de la legalitat en
el sector públic, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció, cosa que s’incompleix en la
informació extreta de les converses que han sortit a la llum, ja que s’utilitzen pressions polítiques en la
recerca de proves que no existeixen.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental recollit a la Constitució espanyola i que es vulnera
amb la incentivació a la persecució de les institucions per pensaments polítics diferents als que avui
governen.
Atès que són molts els presumptes casos de corrupció o d’extralimitacions de les funcions del càrrec
que han envoltat el govern del PP, alguns sense cap tipus de resposta, com el Cas Bárcenas, i d’altres
que han comportat dimissions com les de l’exministre Soria.
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. Demanar la dimissió immediata del ministre d’Interior en funcions Jorge Fernández Díaz i del
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso.
SEGON. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, dels acords de la present moció 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 les entitats municipalistes, al Ministeri de l’Interior i a l’Oficina Antifrau de Catalunya. ”

*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E
(4) i PSC-CP (3); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.
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12 - PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals de
Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l’Interior en funcions, Jorge
Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l’Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels
poders de l’Estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya.
Amb la intenció de fer descarrilar el procés d’independència, el ministre Fernández Díaz, amb la
connivència del cap de l’Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per desacreditar els
partits favorables a la independència de Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes gravacions,
no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes són
perseguides per tots els poders de l’Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la
ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha convocat
manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits,
propis d'estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d'expressió han de ser els pilars bàsics d'un Estat.
Per tots aquests motius, els grups de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana a l’Ajuntament de
Tortosa proposen l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. L'Ajuntament de Tortosa exigeix la dimissió, tant del ministre de l’Interior en funcions, el Sr.
Jorge Fernández Díaz, com del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja
que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec al
intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Tortosa a les accions que tant el Parlament de
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar
responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de
corrupció d’Estat.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al president
del Govern espanyol, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència. ”
*-*-*
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E
(4) i PSC-CP (3); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.
*-*-*
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, tots hem conegut
les darreres informacions sobre unes converses entre el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, on el primer demana una persecució
judicial contra responsables d’altres formacions polítiques. Aquest cas ha anat creixent d’acord amb les
declaracions de Daniel de Alfonso.
No és la primera vegada que es descobreixen reunions i converses del ministre Fernández Díaz fora de
l’àmbit legal, recordem la reunió amb l’exministre Rodrigo Rato quan se l’investigava per il·legalitats en
la fusió de Bankia.
Arran d’aquestes converses veiem com, presumptament, s’han utilitzat recursos públics i les
institucions, amb finalitats partidistes.
L’Oficina Antifrau ha de ser un òrgan independent que vetlli per l’acompliment de la legalitat en el sector
públic, prevenint i investigant la corrupció. Això s’ha incomplert amb la informació extreta de les
converses que han sortit a la llum, ja que s’utilitzen pressions polítiques buscant proves que no
existeixen.
La llibertat ideològica és un dret fonamental recollit a la Constitució espanyola. Aquest dret es vulnera
quan s’incentiva la persecució de les institucions per pensaments polítics diferents als que governen, i
el que han fet aquets càrrecs públics no es pot acceptar de cap manera.
Per aquest motiu, amb aquesta moció volem que es demani la dimissió immediata i es depurin
responsabilitats tant del ministre d’Interior en funcions, el senyor Jorge Fernández Díaz, com del director
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. Si bé ja sabem que de Alfonso ja ha estat cessat i
substituït de manera interina, evidentment no demanem la dimissió però si que es depurin
responsabilitats.
Respecte a la moció del grup de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana no estem d’acord amb
alguns dels termes del redactat de la moció, però estem d’acord amb els fons i, per tant, el nostre vot
serà favorable.
Són molts els presumptes casos de corrupció i d’extralimitació de les funcions del càrrec que han
envoltat el Govern del Partit Popular, algun sense cap tipus de resposta –com el cas de Bárcenas– i
d’altres que han comportat dimissions, com la del ministre Soria.
Ens trobem novament davant d’un altre cas similar que creiem que no pot quedar sense resposta.
Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep
Felip Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys i assistents, bona tarde.
És notori que el diari “Públic” ha difós unes gravacions d’unes converses del ministre de l’Interior en
funcions, el senyor Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso que és el cap, era, el cap de l’Oficina
Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l’Estat en contra d’Esquerra Republicana de
Catalunya i de Convergència Democràtica de Catalunya.
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Amb quina intenció? Amb la intenció de fer descarrilar el procés d’independència. Per fer això, el
ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l’Oficina Antifrau, va intentar construir casos de
corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant la societat.
A pesar dels seus interessos, de desprestigiar a aquests partits sobiranistes, els implicats en aquestes
gravacions no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho.
Les forces polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l’Estat –judicials, per tots,
de l’Estat espanyol– per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la
integritat al sector públic català per mig de la prevenció i la investigació de la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquells, contra aquesta –contra
la llibertat ideològica– qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden
quedar impunes fets com els descrits, propis d’estats totalitaris.
I atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsic d’un Estat, per aquests
motius el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tortosa proposa, juntament amb Convergència
Democràtica de Catalunya, l’adopció dels següents acords:
Primer, l’'Ajuntament de Tortosa exigeix la dimissió, tant del ministre de l’Interior en funcions, el senyor
Jorge Fernández Díaz, com la del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que ja ha estat cessat ara,
ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec al
intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.
I segon, manifestar el suport de l’Ajuntament de Tortosa a les accions que tant el Parlament de
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar o ja hagin portat a terme per esclarir els fets i
demanar responsabilitats a les persones implicades.
I tercer, donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de
corrupció d’Estat.
Intervenció de la Sra. Roigé:
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, ens trobem davant d’una situació molt
greu on un ministre demana que s’inventin coses del president Mas, del llavors alcalde Xavier Trias,
també del nostre candidat a Corts del passat 20 de desembre i d’ara del 26 de juny, de resta de
membres independentistes dels grups polítics d’Esquerra Republicana i de Convergència. I després ens
trobem que diferents mitjans trauen aquesta informació perjudicant, evidentment, la dignitat
d’aquestes persones –perquè parlem de coses absolutament inventades– i, a més a més, també
afectant als resultats electorals perquè, en tot cas, això sempre es va produir previ a unes eleccions
municipals, al Parlament de Catalunya o a Corts espanyoles.
Aquí al final el que passa és que no succeeix res. Aquesta persona –el ministre– continua essent
ministre avui, continua fent, fa les declaracions que fa i, a més a més, es considera una víctima amb les
seves úniques declaracions al respecte. I a l’únic lloc on podem tenir capacitat de decisió, que és al
Parlament de Catalunya, sí que actuem i, per tant, podem destituir a la persona que ocupava la direcció
de l’Oficina Antifrau.
I a sobre –i lamento en aquest cas no només el posicionament del Partit Popular sinó també d’altres
grans partits a nivell de l’Estat espanyol– quan es demana que es comparegui al Congrés, el Partit
Socialista s’uneix al Partit Popular i, per tant, no vota a favor de que comparegui el ministre. I, per tant,
jo agraeixo que el Partit Socialista aquí presenti aquesta moció però que, en tot cas, els seus a Madrid
van evitar que comparegués juntament amb Ciutadans –el Partit Popular, Ciutadans i el Partit
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Socialista– que comparegués el ministre Jorge Fernández Díaz i donés explicacions en aquest sentit.
Per tant, ens trobem que nosaltres continuarem el nostre camí, tot i aquests intents de voler posar
molta brutícia davant els partits que volen construir un Estat. Es continuarà treballant per tal de fer-ho
possible, tot i tenir aquests atacs d’aquell que avui encara és ministre d’Interior del Govern del Partit
Popular.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, la
postura clara, en tot cas, seria la d’abstenció, que és la postura que jo plantejo aquí per al meu cas, no?
Per què abstenció? Perquè és un tema que té que ser, sobretot i davant de tot, sotmès a la investigació
corresponent en aplicació d’un principi que és acceptat per tots els partits polítics, de principi jurídic –de
mena jurídica–, un principi democràtic i un principi constitucional, que és el principi de presumpció de la
innocència. No es pot condemnar a ningú si abans no s’ha investigat i s’ha determinat que aquella
persona és culpable i quin grau de culpabilitat té en els fets que se tiren cara. Per tant, jo m’abstinc.
M’abstinc en base a això.
Investigació és la segona paraula que per a mi és important. Una investigació seriosa, fonamentada,
que permeti exigir l’expulsió del partit polític corresponent, que correspongui a la persona imputada,
que se li pugui exigir la dimissió del càrrec que estigui ocupant i exercint i, a més, si és precís passar el
tema a la Fiscalia i a la Judicatura per a que actuïn d’acord a llei.
Investigació que ja no és correcte demanar una dimissió basant-se en unes informacions publicades en
alguns mitjans de comunicació o com diu la moció de Convergència i Esquerra que avui presenten aquí,
en base a un periòdic –no citaré el nom– i, a més, que diu la mateixa moció “informació que en cas de
confirmar-se”, és a dir, estem ja condemnat a una persona o una actuació sense i sabent que no s’ha
confirmat aquesta actuació o la dimensió d’aquesta actuació.
Per tant, insisteixo, el posicionament el posicionament meu és d’abstenció.
Voldria fer algunes reflexions. Primera, la democràcia està perdent. Amb espectacles com aquest que
ha protagonitzar el ministre d’Interior i el president, o millor dit –perdó–, el director de l’Oficina Antifrau
catalana, és un espectacle realment, doncs home, detestable. I, a més, és un espectacle que és
continu, no sols és aquest cas. Són constants els casos que estan apareixen a l’escenari de la vida
política i de la vida social que són realment per a ficar-nos rojos tots, sobretot qui els està
protagonitzant.
És un espectacle continu, amb fets molts greus i fets que, insisteixo, s’ha d’investigar. I aquesta és la
verdadera i la correcta petició que s’ha de fer: investigar com han sigut aquestes actuacions i després
condemnar o no condemnar.
Perquè, a més, és curiós com ja condemnat, diguéssim, a la persona que és víctima d’unes escoltes
il·legals totalment, no?, perquè a qualsevol de nosaltres imagini’s que estem en un despatx parlant i
se’ns està gravant el que diem. Això per llei és totalment i absolutament il·legal. Estem condemnat a la
persona que està traïda però no condemnem, però és que ni investiguem a qui és la persona que traeix
a aquests dos personatges, no? És a dir, saber qui és el que va gravar la conversa, saber perquè la va
gravar, saber perquè la fa pública després d’any i mig o dos anys que es va fer aquesta gravació i a pocs
dies –i això també ens dóna un sentit de perquè es fan les coses– d’unes eleccions que ja s’anunciaven
controvertides, no?
Jo, un altre punt, una altra reflexió que faria és que evidentment, evidentment, que hi ha que clarificar
aquest tema i, evidentment, que hi ha que castigar-lo. Jo això ho tinc claríssim, no? Hi ha que castigar-lo
d’acord a la llei i d’acord amb la política, no? Però també tots aquells altres temes que han sortit a
l’escenari, que estan callats o que estan semisilenciats, existents, amb investigacions obertes per
presumpta corrupció i hi ha que d’alguna vegada tots iguals, tots iguals, no? Tots iguals perquè hi ha un
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principi que diu –que pareix que aquí s’apliqui– que el que esté libre de culpa tire la primera piedra.
Per tant, hem de fer això. Tota la corrupció s’ha de perseguir jurídicament i políticament. I ho han de
perseguir els mateixos partits, però d’ells cap a dins, no d’ells cap enfora i amagant el que ells tenen,
com l’estratègia del calamar: tiro tinta, faig un borró per a que no en vegin i apa, aquí us quedeu.
Ara mateix s’acaba de dir per la senyora Roigé un fet, senyor Roig, i és que fa uns dies a la Mesa del
Congrés dels Diputats, el PSOE juntament amb uns altres partits van votar en contra de que el ministres
d’Interior aparegués i expliqués què havia passat. Doncs bé, home, jo tampoc això no ho entenc que
després aquí es pugui ficar una moció dient “home, és que aquesta gent i tal”, no?
Tampoc està clar i no entenc perquè la nova directora de l’Oficina Antifrau catalana, que era l’adjunta a
l’anterior director que ha estat en aquest folló, ha estat nomenada amb els vots en contra d’Esquerra
Republicana –que avui està fent aquí una moció–, del Partit Popular de Catalunya, d’Iniciativa per
Catalunya-Verds i de Ciutadans i de la CUP, jo tampoc ho entenc tot això. Va estar aprovat, aquest
nomenament, per part de Convergència i per part del PSOE, no?
En definitiva, la meva postura jo l’he intentat explicar, és d’abstenció, però no rebutjo que si hi ha una
responsabilitat investigada i determinada, s’apliqui tant al ministre de l’Interior en funcions com al
director –que d’alguna forma ja se li ha aplicat– la sanció administrativa, política o judicial que li
correspongui. Però també alerto que és important que tots els partits polítics facin i esbrinin en ells, de
portes cap endins, tots els casos de corrupció que tenen, que ja se saben o que no se saben, i que els
hi apliquin la Llei de partits, és a dir, que els llencin del partit polític al qual correspon i, si s’escau, que
els enviïn a la Judicatura per a que apliqui la llei jurídica corresponent.
Dit això, doncs, insisteixo: abstenció en la moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc,
evidentment, des de Movem Tortosa condemnem de manera enèrgica i absoluta aquestes pràctiques
que ha dut a terme el ministre en funcions de l’Interior, el senyor Jorge Fernández Díaz i també, pel que
sembla, el director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso.
És indignant i vergonyosa l’actuació d’aquests dos personatges, d’aquests dos càrrecs públics només
en sentir les converses que totes les persones hem pogut sentir aquests dies als mitjans de
comunicació. Unes frases, unes paraules, unes conversacions que evidentment denoten que no són
pròpies d’un Estat de dret, d’un país del que hauríem de dir del primer món i que deixen en evidència
que aquestes persones estan confonent els interessos partidistes amb les institucions, amb l’Estat i,
per tant, amb allò que és de tots.
Vull recordar que, més enllà d’aquestes conversacions que afecten a dos partits catalans, també aquest
ministre és conegut perquè ha intentat tirar endavant informes –a la Policia Nacional per exemple
també– contra Podemos i les diferents confluències d’esquerres. I, per tant, això evidencia de que
estem parlant d’una problemàtica que posa en evidència les mancances democràtiques del que és
l’Estat al qual ara per ara formem part.
Per tant, com deia al principi, la nostra màxima condemna amb aquestes actuacions que s’han dut a
terme durant aquests mesos i que queden reflectides totalment en les conversacions que hem pogut
sentir tots els ciutadans i ciutadanes.
Pel que fa a la dimissió del director de l’Oficina Antifrau, ja s’ha dit també aquí, en el si del Parlament es
va fer rellevar a aquesta figura. Una figura, per cert, que en el seu dia també va ser votada per
Convergència i Unió, pel Partit Popular i Partit Socialista i que no va rebre el consens ni d’Esquerra
Republicana ni d’Iniciativa, per tant, crec que també hauríem de fer una reflexió al respecte.
Però, com també s’ha dit aquí, a hores d’ara encara tenim al ministre d’Interior en funcions sense haver
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dimitit i, per tant, pensem des de Movem Tortosa que no pot continuar més aquesta persona al càrrec
que ocupa.
Tot i això, també ens agradaria dir des del nostre grup municipal que entenem que la corrupció s’ha de
condemnar tota. Tota, afecti a qui afecti. I vull recordar que en aquest mateix Ple, fa 2 o 3 mesos, el
nostre grup municipal va portar a votació una moció on reclamàvem que a l’Ajuntament de Tortosa es
traguessin totes les plaques que hi havia a la nostra ciutat on encara apareix el distintiu de “Molt
Honorable” a la figura del expresident Jordi Pujol. I precisament ho vam demanar perquè el mateix
senyor Jordi Pujol va reconèixer que havia delinquit en contra dels catalans i catalanes i que havia robat
diners no pagant els impostos que tocàvem. I se li ha retirat aquest títol a nivell de Catalunya, i molts
ajuntaments el que han fet és retirar les plaques on encara es parlava de “Molt Honorable”.
En aquell moment, en aquest Ple, Esquerra Republicana i Convergència i Unió van votar en contra
d’aquesta moció i van dir que votaven en contra perquè no hi havia encara una sentència al respecte,
sobre les investigacions a president Jordi Pujol, que és exactament el que passa ara mateix amb aquest
cas que ens afecta.
Per tant, nosaltres entenem que, més enllà que hi hagi sentència o no hi hagi sentència, el que cal és
condemnar els casos de corrupció quan són evidents i quan les mateixes persones han dit públicament
que han delinquit o, en aquest cas, quan s’han sentit unes conversacions pels mitjans de comunicació
que són vergonyoses, perquè una cosa són les sentències judicials i l’altra són les valoracions polítiques
i, evidentment, algunes actuacions polítiques que són, al nostre entendre, immorals.
Per tant, des de Movem Tortosa, evidentment, donarem suport a aquesta moció, a aquetes dos
mocions dels diferents partits. Però volem recordar que per construir un nou país, un país digne i un
país sense corrupció, aquestes condemnes s’han de fer sempre a tothom, encara que afecte al partit
del qual es forma part.
Per tant, insistim que donarem suport i esperem i confiem que siguin pràctiques que vagin
desapareixen amb el temps perquè això només fa que minvar la qualitat democràtica del nostre país.
Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.
A veure, per acabar jo crec..., s’ha dit una mica, no?, però la setmana passada, concretament el dia 28
de juny, el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos van decidir, a la Diputació
Permanent del Congrés espanyol –del Congreso espanyol de los diputados– que el ministre de l’Interior,
el senyor Jorde Fernández Díaz, no havia de presentar-se a declarar sobre les famoses converses de les
quals estem parlant.
Això a qualsevol país democràtic normal el ministre hauria dimitit el dia que es va publicar el primer
enregistrament, o sigui, això sí que està enregistrat, no és una suposició, i sense necessitat de fer més
tràmits.
I, evidentment, la justícia d’ofici hagués iniciat un procediment d’urgència pels diversos delictes que
s’acrediten una vegada sentida la conversa.
Això, com he dit abans, hauria passat en un país democràtic, però a Espanya, en canvi, passa que els
socialistes s’han unit amb la dreta i amb l’extrema dreta per tapar el cas. El ministre no plega, el seu
partit encara surt reforçat i trau més vots i dius: bé, tot això, dius, casi a mi em sembla una situació
esquizofrènica, en el sentit de que “esquizo” ve de divisió i “freno” de la ment. Per tant, hi ha com una
bogeria del desdoblament, hi ha una dissociació del pensar davant d’això perquè clar, no entens –com
hem dit abans– no?, que el Partit Socialista a Madrid diu una cosa, aquí entra una moció, el Partit
Popular s’absté, dius, jo no ho acabo de veure clar.
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Però el que sí que està clar és que l’actuació hagués sigut acompanyada ja d’una dimissió a qualsevol
altre país europeu que tingués més prestigi democràtic que no pas l’Estat espanyol.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde.
Contestar també a alguns dels que m’han precedit. Al senyor Dalmau: el ministre serà moltes coses,
però una víctima, precisament una víctima no ho és, perquè al final és una cosa que età gravada, que
s’ha sentit expressament i que, a més, en tot cas ell no ho ha desmentit el que va dir en aquell moment.
L’únic que va dir era que era una víctima perquè havia estat escoltat en unes escoltes que ell pensava
que no l’estaven escoltant però, en tot cas, no ha desmentit res que el que va dir i, per tant, estem
convençuts de que el que pertocaria avui en un país normal és que hagués dimitit en el mateix moment
en què van sortir les primeres gravacions, cosa que s’ha anat agreujant al llarg del temps.
I pel que fa al senyor Jordan, quan presenten una moció, i si la presentem Esquerra Republicana i el
grup de Convergència encara li fa..., suposo que li molesta més i que, per tant, ha d’intentar...,en aquest
cas estem parlant del Partit Popular, no estàvem parlant de Convergència, però bé, és igual, com
passem per aquí.
Dir-li que a l’expresident Pujol ja se li van traure tots els càrrecs, com en el seu moment al Parlament de
Catalunya i, per tant, en aquests moments no té cap càrrec, simplement estàvem parlant en aquella
moció d’altres coses que no és el que vostè ha dit avui aquí.
I, en tot cas, jo el que lamento és que l’alcaldessa de Barcelona, que va utilitzar “el Mundo” en aquell
moment per tal de poder fer campanya contra l’alcalde llavors, Xavier Trias, encara avui no hagi dit res
respecte a això i que, per tant, continuï utilitzant en aquell moment, com va fer, aquelles notícies que
van sortir al mundo i que, en tot cas, venien arrel d’aquestes declaracions que va fer el propi ministre,
intentant que sortissin coses contra dirigents de Convergència.
Per tant, en aquell moment sí que es va fer servir per part de l’alcaldessa del mateix partit polític que
està vostè ara i, en tot cas, jo sí que lamento que ja continués dient això, quan això era en aquell
moment evidentíssim que ja estava essent una calumnia contra el senyor Trias.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.
Entenc, senyor Monclús i senyora Roigé, que el vot que han posicionat a la nostra moció és favorable,
no? És que com no s’han posicionat.
Doncs bé, gràcies a tots els grups que han votat a favor.
Senyor Dalmau, la seva abstenció el lloa en el sentit de que, bé, que s’investigui, sí, però investigar
què? Les gravacions estan aquí, vull dir, és molt greu el que han fet aquesta gent, és molt greu.
I de víctima –i amb això estic d’acord amb la senyora Roigé, i que no senti precedent– de víctima no
n’és cap. Les víctimes som els espanyols, les víctimes són els ciutadans.
Que es puguin fer gravacions al Ministeri de l’Interior, a qualsevol lloc públic, però gravacions al despatx
del ministre de l’Interior vol dir que en mans de qui estem? En mans d’alguna gent que no sap per on
va.
I, senyora Roigé, a veure, no s’ho val, i senyor Monclús. Vostès saben perfectament que des de l’any 82
–fa 38 anys– que no es reuneix la Mesa del Parlament, del Congrés sense un motiu greu. I va ser en
aquell moment a petició del ministre Oliart per tal de donar compte de l’intent de cop d’Estat de “La
operación galaxia”.
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El Partit Socialista ho ha dit així de clar, que un cop es constitueixi la Mesa procediran a demanar la
compareixença del ministre, per tant, no s’hi val a fer aquest joc que estan fent, perquè sinó vostè,
senyor Monclús, diu: oh, és que com pot ser que aquí no ha dimitit ningú, i tal i tal.
Bé, i també li diré, senyor Dalmau, el senyor ministre d’Indústria va dimitir per un tema privat. Greu,
gravíssim dels fons de Panamà. Però, en canvi, un tema tan públic com aquest, no ho ha fet.
Però bé, senyor Monclús, diu: “oh, és que això aquí van passant”. Quant de temps va estar el senyor
Oriol Pujol essent diputat i estat imputat per diverses causes o imputat, presumptament, investigat per
diverses causes de corrupció, assegut al Parlament de Catalunya? Quantes vegades? Quant temps? És
així. És que clar, vostès es rasquen les vestidures només cap un costat, però cap a l’altre no.
I diu: “ajuntar-se amb la dreta”. I vostè què ha fet en aquest Ajuntament que s’ha ajuntat amb la dreta?
I vostè què ha fet en aquest Ajuntament? Perquè vostè té alguna espècies d’esquizofrènia, perdoni, de
dir: a vegades sóc oposició, a vegades sóc Govern, ara m’ajunto ,ara em separo, i ara resulta que vostès
han vingut a aquest Govern municipal.
Llavors, entenc que posem les coses al seu lloc, posem les coses al seu lloc. És gravíssim el que ha
passat i, per tant, entenem que les responsabilitats s’han de depurar.
I el ministre de l’interior, independentment –com diu vostè, senyor Dalmau– de que la justícia ha
d’actuar i s’han d’investigar, de víctima no n’és i el que tenia que haver fet aquest home és dimitir, i
després ja s’aclariran el fets. I ell no ho ha fet, i ha volgut entrar en un victimisme que no toca. Moltes
gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
algú d’aquí ha sentit tota la gravació d’aquesta conversa? Jo no. Algú l’ha sentida per poder plenament
dir el que es deia, en quin sentit es deia, tot el context? O és que estem parlant sobre troçets que han
publicat els diferents mitjans de publicació? O estem ja aquí condemnant en base a altres condemnes
d’altres que han sentit o han llegit troçets?
Això no és justícia i això no és investigar. Quan jo dic investigar em refereixo a investigar, eh, no allò de
dir, mira, faig aquí una moció i dic que aquest senyor ho diu...
Quan tots haguéssim llegit o sentit la gravació, potser a partir d’aquell moment podrem ja definir una
posició clara, eh, i podrem fer una moció com aquí se n’han fet dos avui. Però mentrestant jo crec que
no, crec que no.
Fer mocions atacant i dient que dimiteixi en base a quatre troçets de declaracions que han extret uns
mitjans de comunicació, i els publiquen i diuen que pareix que vol ser això o que això és molt dolent,
home, per favor, jo crec que això no és serio. Això d’entrada.
Vostè parla del ministre d’Indústria que va dimitir. Home jo, aquest sí que es va sentir culpable del que
havia passat i va dimitir. En canvi, a lo millor –a lo millor, eh. Jo no estic ara defensant–, jo dic que a lo
millor el ministre de l’Interior en funcions no se sent culpable perquè a lo millor sap que si sentim tota la
conversa, el sentit final és totalment diferent al que ara en aquesta “cacería de brujas” s’està produint
en aquest país. I no defenso, eh, no defenso, que consti. Simplement, em fico a elucubrar com vostès
elucubren.
La senyora Roigé diu “és víctima, no pot ser víctima”. Home, escolti senyora Roigé, vostè és diputada al
Parlament, si vostè al seu despatx del Parlament o a casa o a qualsevol puesto li estan gravant sense
que vostè ho sàpiga el que vostè està parlant amb un company, amb qui sigui, això no és una agressió?
Això no la converteix en víctima a vostè? No? La converteix o no la converteix en víctima? Perquè se li
estan atacant els seus drets personals, els seus drets constitucionals, els seus drets democràtics, se li
estan atacant i vostè és víctima. El senyor ministre d’Interior en funcions també és víctima.
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Jo no dic que no sigui culpable, a veure si ens entenem, eh, definim clarament la postura meva en
aquest tema. És una víctima perquè li estan conculcant els principis constitucionals, democràtics que
tots tenim al nostre favor.
Llavors, a veure, segon, vostè diu “no és víctima”. Home, tampoc. Per aquest motiu que li acabo de dir
per a mi sí que és víctima en aquest aspecte. Però també és víctima quan ningú està ficant l’accent en
el fet de que algú li va estar gravant de forma traïdora una conversa. Aquí ningú ho diu, i ningú diu:
escolta, hi ha que investigar qui ha sigut aquesta persona. I hi ha que investigar perquè aquesta
persona l’ha tret al públic en un moment molt determinat perquè aquesta conversa feia any i mig que
s’havia gravat. I qui l’havia gravat? Per què l’havia gravat? Per què l’ha trau ara? Home, això també hi
ha que investigar-ho, no sols investiguem –però així en pla molt “ximpo xampo” com diem a Catalunya i
com diem aquí a Tortosa– en base a uns mitjans de comunicació que publiquen uns troçets, donen la
seva opinió.... Home no, investiguem d’una forma seriosa.
I jo sóc partidari –ho he dit abans– de que tots els partits, tots eh, perquè de corrupció n’hi ha a tots els
partits, per això jo he dit abans que en aquest escenari de la corrupció el que “esté libre de culpa que
tire la primera piedra”. Llavors sortiran un munt de casos de corrupció, com estan ara al públic, eh, que
no ho dic jo, tots ho sabem. Inclús a la Wikipedia, a la biblioteca digital apareixen tots relacionats, de
tots els partits.
Per tant, l’important no és la corrupció per a mi, l’important –com s’ha dit aquí– és que els partits lluitin
realment, realment eh, i sincerament contra la corrupció, començant per la que tenen als seus partits,
començant per detectar quin són els seus corruptes, donar-los camp, que se’n vagin del partit i ficar –si
és el cas– les circumstàncies o els fets en mans de la justícia per a que ella determini el que hi ha que
fet. I això és el que hi ha que fer.
I després de netejar la casa nostra, de cada partit, netejar o denunciar la casa dels altres partits. Però
això és molt bonic, per això li dic la tàctica del calamar: tiro tinta respecte als problemes que jo tinc al
meu partit, però assenyalo els problemes que hi ha als altres partits. Per favor, serietat.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, primer que res
m’agradaria contestar-li al senyor Dalmau, perquè ara l’he vist que estava així molt nerviós o no sé ni
com qualificar-lo, dient que el senyor Jorge Fernández Díaz sí que és una víctima. I jo li recordo que
vostè s’acaba d’abstenir de la moció, per tant, no entenc res. És a dir, si realment és una víctima, avui
vostè hauria de votar en contra de la moció i no abstenir-se.
Per tant, li recordo el nostre posicionament: nosaltres votem a favor d’aquesta moció, d’aquestes
mocions presentades pel grup Socialista, Esquerra i Convergència i Unió perquè, independentment de
que hi hagi una investigació o no –crec que ja li he deixat ben clar la nostra postura–, les conversacions
que s’han sentit en aquests mitjans de comunicació del ministre del seu partit són immorals, són
immorals les coses que allí es diuen, independentment de que hi hagi una investigació.
Per tant, ha de dimitir políticament per dignitat democràtica, perquè no dóna cap tipus de garantia
democràtica l’Estat en què estem amb un ministre d’Interior dient el que diu en aquestes
conversacions.
I per al·lusions, a la senyora Roigé, vàries coses. A mi no em sap greu que Esquerra i Convergència i
Unió presentin mocions conjuntes a la nostra ciutat. És evident que Esquerra Republicana a Tortosa ha
demostrat que d’esquerre ben poc i que és un apèndix del seu partit i, per tant, és algo, dient-ne, que
bastant habitual, malauradament per al nostre grup, haver de veure aquesta situació i ja estem
acostumats en aquest any i en aquest mandat.
Dit això, jo li vull recordar que aquesta setmana passada va haver-hi un debat al Ple de l’Ajuntament de
Barcelona, precisament per aquest motiu que avui estem aquí parlant, i que la mateixa alcaldessa, Ada
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Colau, va dir públicament, davant del portaveu del grup municipal de Convergència i Unió i exalcalde de
Barcelona el que vostè aquí ha demanat: que és injust el que es va fer en el seu moment si no hi havia
proves, com semblava ser.
Però vostè ha canviat el tema del que jo volia parlar. Jo el que estava dient és que aquí en aquest Ple, a
Tortosa, no a Barcelona ni a la Xina mandarina, a Tortosa fa dos mesos vam presentar una moció el
nostre grup municipal, on dèiem que l’Ajuntament retirés totes les plaques on encara quedava la
distinció de “Molt Honorable” al senyor Jordi Pujol. I jo ja sé que aquesta distinció es va traure a nivell
de Catalunya perquè el mateix Jordi Pujol va dir que va delinquir; jo ja sé que se li va traure l’oficina
d’expresident de la Generalitat precisament perquè ell va dir que va delinquir i va fer el que va fer; el
que jo li estic dient és que en aquest Ajuntament, amb els seus vots i amb l’abstenció d’Esquerra
Republicana de Tortosa, el que vam decidir és no traure el “Molt Honorable” de totes les plaques que
en aquests moments hi ha a la nostra ciutat d’una persona que, malauradament, va fer el que va fer i
ha generat una mala imatge per a Catalunya i per a la democràcia perquè, com deia abans, quan hi ha
casos de corrupció, afectin al partit que afectin, realment el que fan és mal a la democràcia, i crec que
s’han de condemnar tots i no només aquells que ens interessen.
Per això avui nosaltres votem a favor d’aquesta moció, d’aquestes mocions. I fa dos mesos també
votàvem o presentàvem una moció sobre un altre cas. Per tant, crec que queda clara la nostra postura.
Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, senyor Dalmau, jo ara els hi donaré tantes paraules com
vulguin i ja intueixo que no acabarem perquè teòricament hauria de ser un torn sense al·lusions per
concloure, però com que veig que seran reiterades les.... Jo tinc temps fins les 9 de la nit que inauguren
el Festival de Jazz, per tant, jo els hi aniré donant paraules, però sàpiguen que si hi ha al·lusions
generen dret a tornar a sentir-se al·ludits. Igual com han de saber que el debat l’han de concloure els
grups proposants, per tant, el debat l’acabarà concloent el Partit Socialista, Esquerra Republicana i
Convergència i Unió. I les al·lusions hi haurà un moment que les haurem de parar, però si vostès se
senten al·ludits, jo tinc temps. Però abans de les al·lusions haurien de fer el torn que quedava pendent
els grups proposants i després començarem el torn d’al·lusions.
Per tant, té la paraula la senyora Roigé, i després anem fent torns. O sigui, ara acabem el torn dels
proposants i iniciarem el torn... Aquest era un segon torn, si ho recorden, i ara ja entenc que iniciarem el
torn d’al·lusions. Això ara no ho tenim reglamentat però en algun moment s’haurà de limitar tot això,
sinó podem estar....
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Contestar als altres tres portaveus. Senyor Dalmau, estem
parlant del ministre d’Interior, no estem parlant ni del ministre de Turisme, o del que sigui, o de Foment,
estem parlant del ministre d’Interior. Només pel fet que es pugui estar al seu despatx gravant amb un
mòbil o amb el que sigui, i això després pugui sortir, ja és motiu per poder dimitir perquè al final el país
en el que estem no és un país al que al menys, bé, nosaltres ja no hi volem estar però suposo que molta
gent ja no hi deu voler estar en un país com aquest.
Senyor Roig, li agradi o no li agradi, va haver-hi dos votacions, dos peticions en Junta de la Diputació
permanent, en reunió de la Diputació Permanent, i aquí el Partit Socialista va votar, juntament amb el
Partit Popular i amb Ciutadans –la resta no– que es rebutgés la compareixença, val? Per tant, no li
agradarà o no li voldrà dir que sí, que no, que en altres moments han comparegut per altres coses, però
en aquest moment vostès si haguessin votat a favor de que comparegués hi havia suficient majoria,
juntament amb nosaltres i altres grups parlamentaris a Madrid, per tal de que pogués comparèixer de
seguida, i vostès no van voler que ho fos. I, per tant, això és d’aquesta manera i ja està. No li agrada, és
cert, però és així.
I al senyor Jordan li diria, jo és que, clar, portem tot un debat..., al final he tingut que mirar la moció
perquè he pensat: està parlant del president Pujol, la moció? O de Convergència? O m’he perdut?
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Perquè clar, jo ara em podria ficar a recordar-li també que el cap de llista seu de la demarcació de
Tarragona –no de Barcelona, sió d’aquí al costat– va tenir que dimitir, el de Podem, perquè va fer una
utilització fraudulenta, evidentment, va tenir que dimitir. Bé doncs, al final segurament a tot arreu hi ha
coses estranyes o coses que no són correctes.
Però, en tot cas, el que sí que hauria de veure és que estem parlant d’un ministre del Partit Popular,
estem parlant de que es va inventar coses de Convergència precisament, i vostè, si mirem els minuts de
la moció que ha tingut d’intervenció ha parlat més de Convergència que del Partit Popular i del ministre
Jorge Fernández Díaz. Per tant, al final queda clar que vostè, igual que Partit Popular, té el mateix
objectiu. I ja està.
Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, jo era per fer un comentari al respecte del que havia
dit el senyor Dalmau, no? Perquè ell deia que la democràcia està perdent perquè tots els partits estan
plens de casos de corrupció. Jo, simplement, parlaré d’Esquerra Republicana de Catalunya que, fins ara
i que se sàpiga, no n’hi ha hagut cap de corrupció política.
I després, també recordar-li al senyor Jordan que aquí estem parlant d’un altre tema, però que si ell vol
insistir –com deia la senyora Meritxell– en catalogar a Esquerra Republicana si és d’esquerres, si és de
dretes, si ha perdut jo que sé, tot això qui ho ha de fer és la gent, ja anava dir 4 anys, però no, menys –3
anys– a fi i efecte de que valori que nosaltres, que hem fet un acord de governança amb un partit
d’acord a un programa electoral i que de moment l’estem complint molt, molt, molt i molt, i que tot això
no té res que veure amb la moció que s’ha presentat i que es discutia, igual que està passant a altres
municipis de Catalunya i, per ficar un exemple, diré Manresa o bastants més, o Reus que el tenim aquí
a la vora.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Bé, ja que anem contestant, el no serio, senyor Dalmau, és el
que han fet aquesta gent. El no serio és intentar utilitzar els mitjans públics per anar en contra,
partidista, d’altres opcions polítiques que no li són grates. El no serio és començar a dir que si buscaran
als familiars del senyor Felip Puig o als familiars del senyor Jonqueras. Això és el no serio, això és el no
serio.
Caça de bruixes la que fan el ministre i el senyor de Alfonso, això sí que és una caça de bruixes. Diu
“estan atacant els drets constitucionals”, ells ataquen els nostres drets constitucionals, els nostres
drets democràtics, jo com a ciutadà em sento atacat. En mans de qui estem?
Diu “estan conculcant els drets de tots els ciutadans”. Ells ho estan fent això. Víctima no n’és cap, ja ho
he dit abans, és molt greu, molt greu que puguin haver escoltes al Ministeri de l’Interior, ara sembla ser
que a partir d’avui estaven rastrejant si hi havia més micros i tal, això és gravíssim, és que és gravíssim.
I quan vostè deia “digui’m algo, digui’m algo”, davant les insinuacions que va tenir el senyor de Alfonso
en compareixença al Parlament de Catalunya en que va insinuar que el nostre partit havia fer les
filtracions, el nostre partit ja s’ha querellat contra ell,. És el que s’ha de fer: tu no estàs d’acord amb
alguna cosa i et querelles.
I jo estic convençut que, en defensa de la democràcia i la llibertat de pensament per damunt de tot, el
que ha de fer el senyor ministre en funcions de l’Interior és dimitir, després ja s’investigarà i després ja
es decidirà. I la presumpció d’innocència, totes, però les declaracions estan aquí i el que ha de fer ell és
dimitir.
I, per tant, amb actituds com aquestes que hem vist aquests dies no anem a cap puesto. Moltes
gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies.
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Ara iniciem el torn d’al·lusions que m’han demanat. Jo sé que serà sobrant, si cal, perquè me l’han
demanat alguns portaveus, llavors, jo sé que no tindré molt d’èxit però els hi demano que contesten
al·lusions però no al·ludeixin i així evitarem que tornéssim a fer un altre torn d’al·lusions, tenint en
compte que sempre conclourà el qui els hi he dit. Per tant, ja ho saben perfectament.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, jo solament
contestaré al senyor Jordi.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Contesti’l, però no l’al·ludeixi molt a poder ser.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: ...en el tema de l’abstenció, per què m’he abstingut. Jo m’he
abstingut perquè no hi ha una investigació seria que determini la culpabilitat o no del ministre de
l’Interior en funcions. Perquè si hi ha una investigació ben feta i determina la culpabilitat, jo voto la seva
dimissió, miri què li dic. Ara, investigació seria de la culpabilitat. Jo per això m’abstinc, perquè dic,
home, aquí pel que hi ha tampoc es pot culpabilitzar fins a l’extrem de ficar a la picota a una persona
que està exercint un càrrec.
Segon –i molt poquet–, senyor Monclús, jo aquí tinc, perdoni eh, no se m’enfadi, tinc aquí la relació que
publica –perquè jo tot ho dic del que diuen, no dic res meu, eh. I tot el que dic és presumpte, per si de
cas– la Wikipedia en quant als partits i els casos de corrupció que tenen. I vostès, pel que diu aquí,
alguna n’hi ha, alguna n’hi ha. Si és veritat o no jo no ho sé, però està a la Wikipedia, una biblioteca
pública a través d’Internet. Res més, eh, no s’ho prengui...
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, no ha al·ludit molt, jo he de fer constar que no ha al·ludit
molt. No ha al·ludit molt però el senyor Jordan s’ha sentit al·ludit. Té la paraula.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, senyor Xavi,
l’insisteixo en el que jo he dit abans i és que, independentment de que s’investigui aquest cas o no –que
espero que sí que es faci– les conversacions del ministre d’Interior, que és un membre del seu Partit,
són des del nostre punt de vista immorals políticament parlant i, per tant, caldria dimitir,
I jo entenc que amb la postura que vostè ha pres al segon torn de paraules defensava més al ministre
que no a l’altra postura i per això li he dit el de l’abstenció. Per tant, deixo aquí el nostre debat.
Per al·lusions, senyor Monclús, vostè em diu de que si Esquerra és de dretes, bé, si és dretes, si jo he dit
que és de dretes, que si és d’esquerres. Jo només he contestat al que m’ha dit la senyora Roigé, jo no
havia tret aquest tema. La senyora Roigé m’ha contestat “jo ja sé, senyor Jordan, que li sap mal que
Esquerra i Convergència presentéssim mocions conjuntes” I jo li he contestat a la senyora Roigé que no
em sap mal perquè ja sé quina és la realitat política del partit que vostè representa aquí a Tortosa, i és
que està més prop de la dreta que de les esquerres. Per tant, cada vegada que vostès m’ho diuen, jo ho
contestaré. Però no he tret jo el tema, l’ha tret la senyora Roigé. Per tant, si no li agrada que tragui el
tema, parli amb la seva sòcia i que no el tragui ella al Ple.
I senyora Roigé, nosaltres tenim un objectiu, i l’objectiu és que condemnar tota la corrupció, sigui del
Partit Popular, sigui de Convergència i Unió, sigui d’Esquerra Republicana o sigui d’un candidat de
Podem que vam fer dimitir com vostè mateixa ha dit. Però la realitat –que jo he tret abans el tema– és
que aquí a Tortosa, a Tortosa, i això és l’Ajuntament de Tortosa penso jo, es va portar a terme una
votació per retirar el distintiu de “Molt Honorable” a una persona que tots coneixem i vostès van votar
en contra. Es va portar una moció per retirar les plaques on posa el distintiu de “Molt Honorable” al
senyor Jordi Pujol, i com aquesta persona ja no és Molt Honorable s’hauria, al nostre entendre, d’haver
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votat a favor perquè això afavoreix a la democràcia, encara que afecti al seu partit, suposo que por això
van votar en contra. Jo penso que és el contrari, que si vostès haguessin votat a favor hagués dignificat
la postura del seu partit a Tortosa, però això ja és un altre debat.
Per tant, insisteixo, el nostre objectiu és condemnar la corrupció, sigui de qui sigui i vingui de qui vingui.
Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, els dos portaveus de Govern han fet cas i no hi ha al·lusions
i, per tant, no sé si vol concloure el senyor Roig, més enllà d’agrair el vot favorable de tots, que jo crec
que és el més prudent i deixem-ho aquí.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí senyor, anava a fer això. Tanquem el debat, crec que està
tot dit, crec que tothom compartim la defensa de la democràcia, llibertat de pensament i, per tant, que
no es pot anar en contra. I per tant, agrair el vot favorable de tothom.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, senyor secretari, procedim a la votació.
Votació primer del punt 11è, que és la proposta del grup municipal del Partit Socialista sense el punt
número 2 dels acords, que entenc que té el vot favorable de tots els regidors i regidores presents i
l’abstenció del senyor Dalmau.
I votem el punt 12è, que és la proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra
Republicana, en la seva integritat, que també és aprovada amb el vot favorable de tots els regidors i
regidores presents i l’abstenció del senyor Dalmau.
*-*-*

13 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER ARRANJAR I
MILLORAR LA SENYALITZACIÓ DELS CAMINS I XARXA VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL DE TORTOSA
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el terme municipal de Tortosa compta amb una extensa xarxa de vials i camins que són
utilitzats freqüentment i alguns dels quals formen part d’itineraris turístics.
Atès que el turisme rural i natural, que utilitza aquests camins i vials, és un potencial en alça que cal
preservar i impulsar de cara a la reactivació econòmica del territori i de la ciutat de Tortosa.
Atès que actualment sobre els camins existeixen dos sistemes de senyalització: l’utilitzat per
l’Ajuntament de Tortosa, de color groc, i el sistema utilitzat per a la senyalització d’itineraris rurals, de
color verd, corresponent als senyals turístics instal·lades amb el suport de la Diputació de Tarragona i
Turisme de Catalunya.
Atès que hem rebut nombroses queixes per part de molts usuaris d’aquestes xarxes de camins i vials,
en tant en quant, la seva senyalització és deficient per trobar-se en mal estat de conservació o perquè
algunes de les senyals, fins i tot, han desaparegut tal i com es pot veure a les fotografies que s’adjunten
i que en són només una petita mostra.
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Atès que molts d’aquests camins rurals, que uneixen nuclis importants de les pedanies i EMD’s i fins i
tot que arriben al casc urbà de Tortosa, constitueixen una via d’accés per a molts habitatges que es
troben en zones disseminades del municipi i que, per tant, han d’estar degudament senyalitzats per
permetre-hi l’accés.
Atès que altres d’aquests camins i vials són molt utilitzats per cicloturistes i practicants de l’esport de la
bicicleta de muntanya, el que suposa un actiu més per als recursos turístics de la ciutat.
Atès que senyalar adequadament la xarxa de camins (amb elements nous i complementar i integrar els
elements de senyalització existents) facilita l’ús, a peu o en bicicleta, dels itineraris que hi discorren, i
posa en valor els camins i el paisatge del municipi.
Atès que les prioritats en quant a la conservació dels camins, i per tant de la seva correcta i adequada
senyalització, les fixa el propi Ajuntament com a responsable que és del seu manteniment, juntament
amb ajuts d’altres administracions.
Atès que la proposta núm. 617 del programa electoral del Partit Socialista de Catalunya a les eleccions
municipals contempla apostar pel manteniment i condicionament dels camins rurals que ens envolten i
que esdevinguin una xarxa de camins rurals per poder circular en bicicleta i a peu de manera segura i
saludable.
És per aquests motius que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Que l'Ajuntament de Tortosa elabori i executi un pla urgent de reparació, renovació,
reimplantació i millora de la senyalització de la xarxa de camins i itineraris rurals del terme municipal.
SEGON. Que aquest pla de reparació contempli, respecte a tots els camins del terme municipal, entre
altres:
a. El seu estat.
b. Les prioritats de reparació.
c. Pressupost de reparació.
d. Calendari de reparació.
TERCER. Instar al Govern municipal a que intensifiqui els treballs de reparació i manteniment de la
senyalització de camins rurals, itineraris turístics rurals i accessos als habitatges en zones
disseminades per facilitar el seu ús.
QUART. Instar al Govern municipal a que procedeixi a la sol·licitud d’ajuts i a la recerca de finançament
de les diferents administracions per tal de destinar-los al manteniment i arranjament dels elements
senyalètics de les xarxes de camins i vials.
CINQUÈ. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, dels acords de la present moció a les associacions de
veïns de les zones disseminades, a la Federació d’Associació de Veïns de Tortosa i al col·lectiu Me moc
en bici.”
*-*-*
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, el terme municipal
de Tortosa compta amb una extensa xarxa de vials i camins que són utilitzats freqüentment per
ciutadans i ciutadanes, i alguns dels quals formen part d’itineraris turístics.
El turisme, sense dubte, és un dels potencials més importants dels que compta una ciutat com Tortosa,
i aquest serveix de reclam a nous visitants i per reactivar i potenciar l’economia i el comerç de Tortosa.
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Una de les formes de turisme en alça en els darreres temps és el turisme rural i natural que atrau a
senderistes i practicants de l’esport en bicicleta de muntanya i, per tant, és un potencial a desenvolupar
i fomentar.
El turisme rural i natural utilitza molts d’aquests camins i vials però, malauradament, alguns d’ells
presenten clars problemes de senyalització.
Actualment sobre els camins existeixen dos sistemes de senyalització utilitzada per l’Ajuntament de
Tortosa, per als camins, de color groc i la utilitzada per a la senyalització d’itineraris rurals, de color verd,
corresponent a senyals turístiques instal·lades amb el suport de la Diputació de Tarragona i Turisme de
Catalunya.
Hem rebut nombroses queixes per part de molts usuaris d’aquestes xarxes de camins i vials, en tant en
quant, la seva senyalització és deficient per trobar-se en mal estat de conservació o bé perquè algunes
de les senyals, fins i tot, han desaparegut.
Això, a banda d’una mala imatge que dóna de cara a la ciutat, provoca una clara confusió de cara als
usuaris, senderistes i cicloturistes que utilitzen aquests camins o itineraris. Per això pensem que han
d’estar en correctes condicions de manteniment, tant pel que fa al camí o vial, com a la senyalització.
Però malauradament, una vegada més, hem de dir que això no és així.
El seu PAM, de l’equip de Govern, es recull una mesura d’arranjament de camins forestals, per tant, si
fessin aquestes accions de millora i arranjament no hauríem de presentar mocions com aquesta.
Que no és la única, donat que ja vam presentar una moció fa poc temps, fa un temps, per demanar que
s’arrangessin els camins i s’invertissin més diners en la seva conservació i manteniment. I com va
passar amb aquella, possiblement també rebutjaran aquesta, com totes les mocions que fem relatives
al manteniment.
Possiblement, després arreglaran i reposaran els senyals, i benvingut sigui. Però nosaltres continuen
treballant per la nostra ciutat i pels nostres ciutadans i ciutadanes i ens farem ressò de la seva veu.
La nostra proposta número 617 del nostre programa electoral aposta pel manteniment i
condicionament dels camins rurals que ens envolten i que esdevinguin una xarxa de camins rurals per
poder circular en bicicleta i a peu de manera segura i saludable.
Per aquest motiu presentem aquesta moció, per tal de que l'Ajuntament elabori i executi un pla urgent
de reparació, renovació, reimplantació i millora de la senyalització de la xarxa de camins i itineraris
rurals del terme municipal.
A més, no diem que ho hagi de pagar tot l’Ajuntament, per això demanem també que es procedeixi a la
sol·licitud d’ajuts i a la recerca de finançament de les diferents administracions per tal de destinar-los al
manteniment i arranjament d’aquests elements.
Senyalar adequadament la xarxa de camins facilita l’ús, a peu o en bicicleta, dels itineraris que hi
discorren i posa en valor els camins i el paisatge del municipi.
El manteniment i cura d’aquestes senyals és un valor afegit més per l’aposta pel turisme que està fent
la ciutat,com a motor de reactivació econòmica i de promoció de la ciutat i del municipi. Però cal fer-ho
bé. Fem-ho bé.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
senyor Roig, vostè presentat aquí una moció igual, igualeta a la que va presentar el dia 6 de novembre
de 2014, amb les mateixes peticions que fa avui i això és –entenc jo– perquè vostè considera que en
aquest període de temps del 2014 al 2016 no se li ha fet cap cas a totes o a part de les propostes que
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va fer llavors, en especial a demanar un pla urgent de reparació, de renovació, de reimplantació i de
millorar de la senyalització i de l’estat de la xarxa de camins i itineraris rurals del nostre municipi, a les
que vull dir –i tot sigui dit, de pas– jo vaig recolzar en aquell moment.
La xarxa que fa esment és molt ampla, són casi 400 quilòmetres, una xarxa veritablement important. I
és una xarxa força utilitzada per la ciutadania, ja que uneix els diferents disseminats i els diferents
nuclis urbans del municipi,és més, és una xarxa que facilita el treball de la nostra pagesia que conrea
les oliveres, els ametllers, els tarongers, etc., i a la fi, tota mena de productes agrícoles.
És, per una altra part, una xarxa sovint afectada per la climatologia adversa, amb episodis climatològics
curts però de molta intensitat destructora. I és una xarxa que també està afectada, lògicament, pels
anys, en què molts trams o bastants trams porten sense arreglar-se.
Seria convenient –jo estic d’acord amb això, ho estava al 2014– un estudi i una priorització de les
necessitats d’aquesta xarxa de camins rurals municipals.
A sobre, cal valorar un factor, bé, que ho condiciona tot, que és el factor econòmic, que incideix
determinantment en les possibilitats de manteniment i en les possibilitats de millora d’aquesta xarxa de
camins rurals municipals.
En aquesta visió cal, en tot cas –i crec que és de justícia–, introduir l’esforç continu de l’equip de
Govern en ordre a millorar la situació, tant en actuacions d’estricte manteniment d’aquesta xarxa com
en la neteja de les maleses, com en el manteniment asfàltic d’aquests camins. Res a dir en aquest
aspecte en negatiu en relació a l’equip de Govern.
No obstant, tal i com ja he indicat a l’inici d’aqueta intervenció, ja al 2014 em vaig posicionar a favor de
la moció, tal i com ho faig ara, jo estic d’acord amb ella. I ho faig en un sentir d’unir les propostes que
vostès estan ofertant amb l’esforç gestor de l’equip de Govern.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa sempre hem dit que cal diversificar l’economia per intentar dinamitzar-la. I en aquest sentit, un
dels segments que encara podem dinamitzar més entenem que és el turisme. I dins del turisme, com
s’ha dit aquí, el turisme rural i natural, atès que al nostre municipi, a Tortosa, tenim moltes opcions en
aquest sentit gràcies al ric patrimoni natural que tenim, totes les muntanyes que ens voregen, a banda
del Riu i altres elements naturals.
Per tant, aquesta proposta que fa el Partit Socialista, que és una proposta en aquesta direcció, que és
senyalitzar, millorar tots aquests camins per a tots aquests turistes que visiten la nostra ciutat, el nostre
municipi en tema turístic pensem que és una proposta bona i que va en la línia de millorar la qualitat
del turisme que podem oferir a la nostra ciutat.
I per tant, atès que és una cosa que no està prevista, atès que és una cosa que no s’està fent i atès que
entenem que és bo per a Tortosa, des de Movem Tortosa votarem favorablement.
Intervenció del Sr. Martínez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, com ja s’ha dit, és cert
que al terme municipal de Tortosa tenim més de 300 quilòmetres, casi arribant als 400, d’entre vials i
camins.
És cert que aquests camins són un potencial de cara al turisme, de cara a la pagesia i, en general ,de
cara a l’economia del municipi.
És cert que l’abast de tants de quilòmetres, tan amples i tan i tan sempre sorgiran mancances i
necessitats que s’han de resoldre, però, a part de que al Pla d’Acció Municipal del 2015-2019 ja hi ha
dos punts destinats a l’arranjament de camins –el punt 136: arranjament gradual de camins
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municipals; i la 262: arranjament de camins forestals– que per suposat, inclouen la senyalització dels
mateixos, a part –com he dit– sempre tenim constància de que veïns i ciutadans ja han comunicat
mancances dels camins a l’Ajuntament, i aquest ha actuat al respecte.
I si el ciutadà o veí ho comunica a qualsevol regidor o grup municipal, nosaltres creiem que la millor
manera de resoldre el problema és comunicar-ho a la respectiva comissió informativa per fer un
seguiment, i no al Ple.
Per tant la nostra posició és desfavorable.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquesta en una moció
que ens parla, bàsicament, de senyalització dels camins del nostre terme municipal. Ho dic perquè
alguns portaveus que m’han precedit han parlat de manteniment, han parlat de l’estat del camí... Estem
parlant de senyalització, per tant, que quedi clar el que estem avui parlant.
I abans de continuar, sí que també fer constar que tenim una xarxa molt extensa de camins municipals,
alguns ho han dit, superant els 400 quilòmetres de camins al nostre terme municipal i, per tant, amb
les dificultats que comporta, del que ens agradaria tenir i el que suposa, tenint en compte la situació
pressupostària, que és evident.
Tot i això, per intentar resoldre els problemes que puguem trobar, de que falta una senyal o que una
senyal s’ha trencat, sí que li demanaria una vegada més al senyor Roig que existeix –abans també li ha
dit el senyor Martínez– existeix una comissió, té un regidor a la seva disposició perquè, clar, adjunta dos
fotografies i podria ser de qualsevol dels 400 quilòmetres que tenim de la xarxa de camins del nostre
terme municipal i, per tant, seria més efectiu, si realment ho vol resoldre, que ens digués exactament
on ha trobat aquestes mancances per tal de poder actuar i per tal de poder resoldre de forma més
immediata, més que portar una moció aquí al Ple dient que es troba en una situació malament alguna
senyalització d’algun tram de camí.
A banda també ens demana coses que ja estem fent. Ens demana que intensifiquem els treball, ja ho
fem; ens demana que sol·licitem tots els ajuts, li asseguro que ens presentem a tots els ajuts que surten
des de qualsevol de les administracions superiors i, per tant, ens presentem a totes les ajudes que
puguin sortir per tal de poder incidir, perquè som molt conscients de la xarxa de camins que tenim.
Ara, el que no podem fer és fer un pla de tot el que ens demana. Jo ja he perdut el compte de quants
plans ens ha demanat, de quantes coses al llarg d’aquest mandat i de l’anterior, no?, de dir: quants
plans per fer infinitat de coses. Per tant, el que no podem fer és fer un pla per cada moció que vostè
ens presenta.
En tot cas, sí que ho tenim previst al Pla d’Actuació Municipal respecte al que és el manteniment de
camins i també el que comporta a la senyalització i, per tant, no li donarem suport a aquesta moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, el nostre grup agraeix el vot favorable a aquells grups que aixì ho han fet, ens han donat el vot.
Un aclariment, com ha dit la senyora Roigé, avui veig que estem d’acord en dos coses, senyora Roigé: la
moció que vam presentar al 2014, senyor Dalmau, era sobre camins, el manteniment de la xarxa de
camins i demanàvem un pla perquè enteníem que era greu i la demanda era i existeix, en tant en quant
s’ha d’arranjar molts camins. I certament, hi ha molts quilòmetres de camins.
Senyora Roigé, senyor Martínez, ja el hi he dit jo en el meu argumentari, sabia que dirien que no, ja ens
ho pensàvem. I sabíem que dirien que no perquè en això, en aquestes mesures que estam al PAM dirien
que aquí dins està la senyalització.
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Una vegada més, el Govern de junts pel no ens tornen a dir no. I per què? Perquè suposo que és una
moció nostra. Ara diuen que no és aquí, que no és el lloc. Mirin, nosaltres tenim el dret com a grup
municipal de plantejar les coses on nosaltres creguem que ho hem de fer. Suposo que és perquè és
l’enèsima moció sobre el manteniment que presentem i ens diuen que no.
Però és cert o no que els camins, que les senyals estan com en estan, en mal estat? Sí. És que n’hi ha
que no hi ha senyals. Sant Josep de la Muntanya amb el Coll de l’Alba: no hi ha senyals, és que no hi ha
senyals. No hi ha, no hi ha senyal. No és que estiguin mal pintades, una mica tortes. No hi ha senyals i
això temps i temps que estan així, eh, temps.
Per tant, nosaltres ho estem dient, Tortosa està mancada de manteniment i aquí ho tornem a veure i,
per tant, entenem que si ara després vostès el que fan és dir “bé, posem-nos a reparar quatre senyals i
tal”, doncs, benvingut sigui, poc a poc aniran fent. Perquè entenem que és important senyalar els
camins rurals –com aquí s’ha dit– per la nostra economia, pel nostre futur i per posar en valor el nostre
patrimoni natural i el nostre paisatge.
I com aquí també s’ha dit, el turisme és un dels potencials més importants que comptem a la nostra
ciutat i entenem que ens donarà i ens pot ser una de les ajudes per tirar endavant la nostra economia,
per sortir d’aquesta greu crisi.
Nosaltres hem escoltat a la gent també, ens ho han plantejat i aquí ho hem portat. I d’aquesta manera:
escoltant, escoltant què ens diuen les persones, intentem treballar per a una altra Tortosa. Una Tortosa
per a tots i per a totes. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), MT-E (4) i PP (1);
i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i
ERC-AM (4).

14 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER GARANTIR EL
CORRECTE SERVEI I ATENCIÓ DE LES OFICINES DE TURISME A LA CIUTAT DE TORTOSA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el turisme és un dels potencials més importants amb els que compta una ciutat com Tortosa,
i que aquest ha de servir de reclam a nous visitants i per reactivar i potenciar l’economia i el comerç de
la ciutat que ha d’esdevenir la veritable capital de les Terres de l’Ebre.
Atès que la Festa del Renaixement és un dels esdeveniments més importants de la nostra ciutat i que
atrau a un gran nombre de visitants, sent una de les eines de promoció turística i econòmica de la
ciutat.
Atès que Tortosa compta amb diferents punts d’informació turística on els visitants es poden adreçar
per obtenir informació i, entre elles, es troba l’Oficina de Turisme de les Terres de l’Ebre.
Atès que aquesta Oficina de Turisme, inaugurada el mes de març de 2015, i gestionada conjuntament
per la Generalitat i l’Ajuntament de Tortosa, es va crear amb la voluntat de dotar les Terres de l’Ebre
d’una Oficina de Turisme de referència al territori.
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Atès que, d’acord amb la informació publicada per la Generalitat de Catalunya en el moment de la seva
inauguració, aquesta oficina hauria d’obrir tot l’any, set dies a la setmana, amb un mínim de set hores i
mitja diàries.
Atès que, segons la pàgina web de Turisme de Catalunya, l’horari d’obertura d’aquesta oficina és: de l'1
de maig al 30 de setembre de dilluns a dissabte, de 10 a 13,30 h i de 17 a 20 h i diumenge d'11 a
13,30 h; i de l'1 d'octubre al 30 d'abril de dilluns a dissabte, de 10 a 13,30 h i de 16 a 19 h; diumenge,
d'11 a 13,30 h, horaris que no corresponen a les set hores i mitja diàries anunciades.
Atès que, segons la pàgina web de Turisme de Tortosa, l’horari d’obertura d’aquesta oficina és: de l'1 de
maig al 30 de setembre: dilluns tancat i de dimarts a dissabte: 10 a 13,30h i 17 a 20 h i diumenges i
festius de 10 a 13,30 h; i de l'1 d'octubre al 30 d'abril: dilluns tancat i de dimarts a dissabte de 10 a
13,30 h i de 16 a 19 h i diumenges i festius de 11 a 13,30 h, horaris no corresponen a les set hores i
mitja diàries anunciades i inclouen un dia setmanal de tancament.
Atès que tot i que l’Oficina de Turisme està gestionada conjuntament per la Generalitat i l’Ajuntament
de Tortosa, tal i com es pot comprovar a les respectives pàgines web, hi ha una clara descoordinació
tant pel que fa a horaris com a dies de tancament, el que provoca una clara confusió de cara als
usuaris i visitants de la ciutat.
Atès que el dissabte 25 de juliol de 2015, en plena vintena edició de la Festa del Renaixement, vam
poder comprovar que l’Oficina de Turisme ubicada a l’antic Escorxador estava tancada a les 18 h de la
tarda.
Atès que si es vol promocionar la nostra ciutat és necessari oferir als visitants totes les eines i
infraestructures possibles per fer la seva estada el més agradable possible és necessari que es treballi
consensuada i coordinadament en tots els aspectes, pel que és inadmissible l’actual descoordinació en
matèria d’horaris així com que l’Oficina de Turisme estigui tancada per la tarda el dissabte de la Festa
del Renaixement.
Atès que la Festa del Renaixement constitueix un esdeveniment que atrau a milers de visitants a la
ciutat, a més de tenir obertes totes les oficines de turisme de la ciutat tots els dies i en horari continuat,
caldria disposar d’altres punts específics d’informació turística durant els dies de la festa, però que
estiguin atesos per personal qualificat i que no siguin simples punts per lliurar el programa de la festa o
altra documentació turística disponible.
Atès que la proposta núm. 378 del programa electoral del Partit Socialista de Catalunya a les eleccions
municipals contempla potenciar les oficines municipals de turisme com a lloc d’informació i servei
integral al visitant per a la gestió d’allotjaments, visites culturals i d’oci.
És per aquests motius que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Que donada la proximitat de la Festa del Renaixement i de l’època estival i vacacional es
garanteixi que les oficines i punts d’informació turístics de la ciutat estiguin obertes i en funcionament
el màxim temps possible per poder donar el millor servei d’atenció al visitant.
SEGON. Que totes les oficines de turisme de la ciutat estiguin degudament coordinades de manera que
qualsevol visitant pugui disposar d’informació turística professional qualsevol dia de l’any.
TERCER. Que l'Ajuntament de Tortosa i la Generalitat de Catalunya es coordinin adequadament de
manera que l’Oficina de Turisme de les Terres de l’Ebre:
a) estigui oberta tots els dies de la Festa del Renaixement i en horari continuat de matí i tarda.
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b) tingui un funcionament i uns horaris ben definits i que siguin els mateixos a tots els mitjans on
estiguin anunciats.
QUART. Que s’estudiï la possibilitat de que els dies de la Festa del Renaixement s’habilitin punts
específics d’informació, com ara l’Ajuntament entenent que és el centre neuràlgic de la ciutat, atesos
per personal format a tal efecte, per tal d’oferir tant informació de la Festa com informació turística tant
de la ciutat com de les Terres de l’Ebre.
*-*-*
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, hem dit fa un
moment que el turisme és un dels potencials més importants amb els que compta una ciutat i que
serveix de reclam a nous visitants per reactivar i potenciar l’economia i el comerç de Tortosa.
Tortosa compta amb diferents punts d’informació turística on els visitants es poden adreçar per obtenir
informació, i entre ells es troba l’Oficina de Turisme de les Terres de l’Ebre.
Aquesta Oficina, inaugurada el març de 2015, està gestionada conjuntament per la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. L’oficina es va crear amb la voluntat de dotar les Terres de l’Ebre
d’una oficina de turisme de referència al territori.
D’acord amb les paraules del conseller Puig –en aquell moment– a la seva inauguració, aquesta oficina
hauria d’obrir tot l’any, set dies a la setmana, amb un mínim de set hores i mitja diàries. I això hauria de
ser lògic i coherent si realment volem tindre una oficina de referència a les Terres de l’Ebre. Però res
més lluny de la realitat.
Segons la pàgina web de Turisme de Catalunya, l’Oficina no tanca cap dia, tot i que en diumenge només
obre de 11 a 13:30 h, lluny, evidentment, de les 7 i mitja hores teòriques diàries. Però és que segons la
pàgina web de Turisme de Tortosa, aquesta Oficina està tancada en dilluns i alguns dels horaris són
diferents als de la web de Turisme de Catalunya.
Per tant, tot i que l’Oficina de Turisme està gestionada conjuntament per la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament, hi ha una clara descoordinació tant pel que fa a horaris com als dies de tancament.
I això, a banda de la mala imatge que dóna de cara a la ciutat, provoca una clara confusió de cara als
usuaris de l’Oficina i als visitants de la ciutat. Però el pitjor de tot, és que el dissabte 25 de juliol de
2015, en plena vintena edició de la Festa del Renaixement, vam poder comprovar que l’Oficina de
Turisme ubicada a l’antic Escorxador estava tancada a les 6 de la tarda. I el diumenge a la tarda,
d’acord amb els seus horaris, també estava tancada.
Creiem que és inconcebible que els dies de la Festa del Renaixement les oficines de turisme no
ofereixin el servei màxim que puguin donar i estiguin obertes a ple rendiment tot el dia.
La Festa del Renaixement atrau a milers de visitants i és vital per poder donar el màxim d’informació
per tal de promoure el nostre turisme i fer que molts d’ells tornin a Tortosa. Si es vol promocionar
adequadament la ciutat és necessari oferir als visitants totes les eines i infraestructures possibles.
Per això és just i necessari que treballin consensuadament i coordinadament en tots els aspectes,
perquè és inadmissible l’actual descoordinació en matèria d’horaris, així com que l’Oficina de Turisme
de la Generalitat -que ha de ser referent a les Terres de l’Ebre– estigui tancada la tarda del dissabte i
diumenge de la Festa del Renaixement.
La proposta 378 del nostre programa electoral contempla potenciar les oficines municipals de turisme
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com a lloc d’informació i servei integral al visitant per a la gestió d’allotjaments, visites culturals i oci.
Per aquest motiu presentem aquesta moció, per tal de que es garanteixi que les oficines i punts
d’informació turístics de la ciutat estiguin obertes i en funcionament el màxim temps possible per poder
donar el millor servei d’atenció al visitant, i més durant els dies de la Festa del Renaixement.
A més, volem que les oficines de turisme de la ciutat estiguin degudament coordinades, de manera que
qualsevol visitant pugui disposar d’informació turística professional qualsevol dia de l’any. I estudiar la
possibilitat de que els dies de la Festa s’habilitin punts específics d’informació, com per exemple aquí a
l’Ajuntament, atesos per personal format a tal efecte.
La nostra ciutat disposa d’un patrimoni prou important i d’actius suficients com per a ser una destinació
turística de qualitat. La Festa del Renaixement constitueix un esdeveniment que atrau a milers de
visitants a la ciutat, i cal oferir el màxim d’informació possible al respecte.
Hem de tenir clar que davant la crisi actual una de les eines més importants per a la reactivació
econòmica és l’aposta pel turisme, però aquesta aposta ha de ser ferma i en condicions.
En el seu PAM recull com a mesura l’ampliació dels serveis de l’Oficina de Turisme municipal i de les
Terres de l'Ebre, per tant, si fessin aquesta acció i el servei de les oficines fos l’adequat no presentaríem
mocions com aquesta.
Que per cert, no sé si val a fer el que han fet. Perquè mirin –suposo que ho han fet amb tota la bona
intenció–, però preveient com són –i veig que els d’Esquerra Republicana també ja s’han tornat com els
de CiU– vam fer captures de pantalla dels horaris de les oficines de turisme de les pàgines web quan ho
vam presentar en roda de premsa. El 29 de juny a la web de Turisme de Catalunya apareixien uns
horaris amb data que ara no apareixen, a data d’avui no apareixen, estan canviats.
Inclús la de l‘Ajuntament, els horaris s’han actualitzat i són diferents. Ara sí que s’obre en dilluns. Per
tant, celebrem que gràcies a la nostra moció s’hagin actualitzat els horaris, tot i que a la web de Turisme
de Catalunya encara a l’Oficina de referència no apareguin dits horaris, ara el que han de fer és fer-los
complir i que estiguin el màxim oberts.
No voldríem pensar que, una vegada més, s’ha fet per intentar desacreditar-nos o posar-nos en fals,
quan tantes vegades se’ns ha dit que la informació que passàvem que no era correcta o que estava
obsoleta. Com poden veure, nosaltres hem anat un pas per davant.
L’important és que estem a les portes de la Festa del Renaixement i, pel que veiem, la coordinació és
ben poca. Per favor, posin-se –com es diu col·loquialment– les piles i aprofitem la Festa per donar una
bona imatge de la ciutat, perquè aquest és l’objectiu de la Festa i l’objectiu de tots i totes.
Com sempre he dit, la Festa del Renaixement és la Festa dels tortosins i tortosines que fem per als
nostres visitants, i que aquests s’enduguin una imatge, com la de l’esplendor d’una ciutat al segle XVI.
Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, jo
estic d’acord amb el que diu la moció de que turisme –i ho estem tots– és un dels potencials més
importants des del punt de vista econòmic que té la ciutat de Tortosa. I dintre d’aquest potencial, la
Festa del Renaixement destaca especialment, no? I dintre del que és l’organització turística, té un punt
fonamental també els punts d’informació turística.
Vostès diuen aquí el de l’horari. Jo m’he preocupat també de mirar a la web de l’Ajuntament i he vist
que l’horari ara és correcte, per tant, res a dir amb el que vostè diu aquí i tot això. Que vostès un dia es
van trobar o sabien o que estava tancada en plena Festa del Renaixement a les 6 de la tarde l’Oficina
turística? Bé.
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I si vostès també diuen que estava tancada en dissabte de la Festa del Renaixement, doncs bé, no és
correcte això, però jo estic convençut de que l’equip de Govern, doncs bé, això, com ja ha fet amb els
horaris, ho ficarà, vigilarà que es compleixi i que tot vagi perfectament, no?
També estic d’acord en què les oficines de turisme han d’estar ateses per personal qualificat, no
persones que simplement donen mapes, croquis, o diuen vagin allí o vagi allà, però no tenen una
preparació turística a fons en el que és la ciutat de Tortosa.
A mi, la veritat, ho veig tot bé però també veig que, bé, que no és la moció per a tant, no? Per tant, la
nostra, la meva postura simplement és d’abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, ja ho hem dit abans
en una moció que parlàvem sobre la importància del turisme natural, la importància d’aquest sector de
l’economia i, en aquest cas, aquesta proposta que fa el Partit Socialista està relaciona amb el turisme
cultural, i concretament amb el turisme de la Festa del Renaixement, que com tots sabem i com tota la
gent que ens està escoltant sap perfectament que és un dels puntals més importants de la nostra ciutat
en quant a promoció externa.
És aquesta moció una proposta que va en la línia de millorar la gestió de l’Oficina de Turisme que tenim
a la nostra ciutat i, després d’aquesta anècdota dels horaris que comentava el senyor Roig, crec que cal
millorar la coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
I, a més a més, també una proposta concreta per a que durant els dies de la Festa del Renaixement ens
assegurem de que aquesta Oficina estigui oberta més hores i pugui atendre a les persones que visiten
la nostra ciutat, i que són milers, durant aquells 4 dies.
Per tant, entenem que és una altra vegada una proposta en positiu que el que vol és millorar el turisme
a la nostra ciutat i fer-lo més de qualitat. I entenent que la Festa del Renaixement té molts distintius
d’àmbit estatal i internacional, pensem que és bo que es rectifiqui i, per tant, donarem suport a la
moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.
A la part de proposta d’acords, vostès, al primer punt diuen textualment, i ho cito “que donada la
proximitat de la Festa del Renaixement i de l’època estival, vacacional, que es garanteixi que les
oficines i punts d’informació turística de la ciutat estiguin en funcionament el màxim temps possible
–recalco: el màxim–, per poder donar el millor servei”. Recalco: màxim temps, millor servei. Això fa
temps que es fa.
Concretament, l’any passat i enguany es tornarà a fer. L’any passat es va fer i enguany es tornarà a fer.
L’Oficina de Turisme i els altres tres punts on es dóna informació –que és al Museu, al Centre
d’Interpretació del Renaixement i als Jardins del Príncep– van estar oberts les hores reglamentàries. I
encara més, el Punt d’Informació dels Reials Col·legis no va tancar fins les 12 de la nit.
Li he de dir “off de record” que els treballadors d’aquests centres estan indignats amb aquesta moció
donat l’esforç que van fer, que faran i en contra del que s’afirma.
Segon punt que vostès porten a acord: que totes les oficines de turisme de la ciutat estiguin
coordinades, de manera que qualsevol visitant pugui disposar d’informació turística professional
qualsevol dia de l’any. Jo no seré qui negui la professionalitat dels treballadors que hi ha a les oficines
de turisme. I això ja fa temps que passa de que estan coordinades i que l’Oficina de Turisme obre tots
els dies i presta atenció al públic en dos horaris: horari d’hivern de dilluns a dissabte de les 10 a les
13.30 i de les 15.30 a les 18.30, i els diumenges i festius de les 11 del matí a les 13.30; horari d’estiu
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de dilluns a dissabte de les 10 a les 13.30 i de les 16.30 a les 19.30, diumenges i festius de 10 a
13.30. I això ve per un conveni que hi ha per la categoria que té l’Oficina de Turisme de la Generalitat i
que es renova anualment. Per tant, horaris conveniats, tot legal i transparent.
Als altres llocs que no és l’Oficina de Turisme es presta informació turística en horari de Museu. Com
tots els museus, tanquen els dilluns com a tot arreu, i és el propi Museu –el que abans dèiem el
Matadero o Escorxador–, el Centre d’Interpretació del Renaixement i als Jardins del Príncep.
Com ja he comentat abans, la coordinació i els horaris estan ben definits. De tot el que vostè afirma
només li diré que té raó en què hi havia un errar en una pàgina web, té tota la raó, i en relació a que allí
figurava que els dilluns al matí estava tancada l’Oficina de Turisme, i estava oberta. Hi havia un error.
Això, aquesta errada, sembla que va ser fruit de que es va interpretar –per la gent que ho va penjar a la
web– que l’Oficina de Turisme tancava els dilluns com els museus. I ara ja està corregit, com vostè ha
dit.
Pensem que ho hagués pogut dir a les comissions informatives si se’n va donar compte, i això s’hagués
pogut arreglar abans, perquè bé, si una cosa no està bé, doncs, per a benefici de la gent s’arregla
abans.
Per tant, des de Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa pensem que fer una moció per dir que
es corregeixi aquesta errada –perquè és l’únic que realment té raó– respon allò que diu aquesta dita
tortosina o tan tortosina que diu que qui no té feina al gat pentina.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc em
sembla molt lamentable presentar una moció així, que el que pretén és –i més a portes del
Renaixement– desprestigiar el servei de Turisme, desprestigiar el personal i, de passada, afectar a la
imatge de la ciutat. Sembla com si per al PSC com pitjor estigui la ciutat o com pitjor intentem que
estigui la ciutat, millor per a ells.
En segon lloc, avui som a 4 de juliol i vostè ens està parlant d’una cosa que va passar el dia 25 de juliol
de l’any passat i, per tant, si vostè com diu abans ha dit “anar per davant, resoldre els problemes....” els
hagués volgut resoldre, quan hagués sabut això –si és que fos cert, que no ho és– hagués parlat amb el
regidor Alfredo Ferré en el seu moment o hagués parlat amb el regidor, senyor Monclús a dia d’avui, si
és que se n’ha assabentat a dia d’avui d’això; o és que ho ha anat guardat des del 25 de juliol de l’any
passat al 4 de juliol d’enguany. Però en tot cas, això demostra que no vol resoldre cap situació que, en
tot cas, no tenim constància que estigués tancada en aquesta hora que ens està dient així, perquè al
final el que ens estan dient els treballadors és que no va ser d’aquesta manera, sinó tot el contrari, van
estar treballant l’horari que pertocava.
D’altra banda –ja li ha dit també el senyor Monclús– quan arriba el Renaixement aquest Govern ha
volgut donar servei als turistes que visiten tot l’àmbit del Renaixement i, per tant, l’oficina del Centre
d’Interpretació del Renaixement està oberta fins les 12 de la nit, donant servei a tothom.
I sap que vostè, per aquest Govern, aquest Govern el que hem fet des del primer dia és voler prioritzar el
turisme, és un dels pilars el turisme per a aquest Govern. Perquè abans, lamentablement, no s’hi creia
amb el turisme a la ciutat de Tortosa. I, per tant, no he sentit en cap moment de la seva explicació ni al
llarg de la moció reconèixer alguna cosa del que s’ha fet pel turisme, res, vull dir absolutament res de
com estaven les oficines de turisme, o l’Oficina de Turisme com estava abans i com està ara, de que ara
hi ha una Oficina de Turisme en condicions als Jardins del Príncep amb un edifici que no existia, que hi
ha un Centre d’Interpretació del Renaixement, que hi ha un Centre d’Interpretació de la Setmana Santa,
que hi ha llocs per visitar com els Jardins del Príncep restaurats, recuperada la muralla del segle XIV,
que hi ha un Museu que tampoc n’hi havia i que allí hi ha un punt d’informació. I que, a més a més,
tenim a dia d’avui l’Oficina de la Generalitat de Catalunya de les Terres de l’Ebre a la ciutat de Tortosa,
cosa que tampoc existia.
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Per tant, davant de tot això vostè ens parla de coses que no són certes per intentar, segurament,
desprestigiar a aquest Govern, però a la vegada desprestigiar l’imatge de la ciutat. Per tant, pel cas
nostre el que creiem és que creiem amb el turisme, continuarem apostant pel turisme, estem davant
del Renaixement, que és el moment on més turistes vénen a la ciutat i el que no podem fer és acceptar
una moció com la que diu vostè parlant d’una data que, a més a més, no és certa.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, agrair el vot favorable de Movem Tortosa, agrair l’abstenció del grup municipal del Partit
Popular, és cert el que he dit, que el dia 29 els horaris eren aquests, vostè ho ha mirat avui, jo ho vaig
mirar el 29 i ho he mirat avui, això és cert, no és mentida.
Com tampoc és mentida el fet de que el dia 25 a les 6 de la tarde del dissabte 25 l’Oficina de la
Generalitat de Catalunya estava tancada. Vostè dirà la major, vostè sempre intenta dir-me a mi que dic
mentides, que dic falsedats, però això és així de cert, senyora Roigé. Una vegada més el seu Govern de
junts pel no ha dit que no.
Perquè és veritat que estava tancada i el dia següent per la tarda, dia de la Festa del Renaixement,
diumenge de Festa del Renaixement no estava oberta. I estem parlant de l’Oficina de referència que
havia de ser i que ha de ser l’Oficina de referència a Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya.
No sé, senyor Monclús, resulta que fa poc temps aquí va haver per votar, per dir que milloraríem la Festa
del Renaixement, d’un grup municipal que va presentar una moció només acabar i en aquell moment va
votar en contra també, vull dir. Però és realitat o no que hi havia descoordinació en els horaris? Cert. Hi
ha prou coordinació en les oficines? Han canviat o no els horaris de la web? És cert. Per tant, no
entenem aquest vot en contra.
I una cosa que m’ha ofès molt, senyora Roigé –i vostè ja és així d’ofenedora– és que digui que anem en
contra de la ciutat, que anem en contra dels treballadors i que volem desprestigiar els treballadors. En
cap moment ho hem dit.
I si vostè se’n recorda –hem parlat avui de turisme dos vegades– i a la moció ja he dit que una de les
apostes que estan fent a Tortosa és pel turisme. Per tant, no digui que no ha sentit cap paraula perquè
jo ho he dit, ho he dit.
Vostès el que volen sempre és fer aquest tema de dir: nosaltres el retrovisor, no?. Jo, com diuen en
algun poble de per aquí al voltant, abans de vostès el món no existia. Abans de vostès Tortosa no
existia. O sigui, vostès fa 9 anys que governen pa’ lo bueno i pa’ lo malo, però abans que vostès aquí no
hi havia ningú que hagués fet res, ningú, ningú. A veure qui va impulsar el Centre d’Interpretació de la
Festa del Renaixement i tantes altres coses. És igual, és igual, a veure, és així. Però abans que vostès
aquí no existia ningú.
Quan algú ha governat ha fet –i això m’he cansat de fer-ho aquí, de dir-ho aquí– ha fet el que ha cregut
el millor possible i com ha pogut. Això és una mancança i ho dit així de clar. Estem davant de la Festa
més gran que tenim a Tortosa en l’àmbit turístic i, per tant, entenem que hem de coordinar-nos el millor
possible per tal d’oferir al visitant un bon servei.
Res més lluny, i no he posat en cap dubte la professionalitat –com vostès intenten, ja ho van fer-ho
l’altre dia també amb el tema del cementiri, vostès sempre trauen el mateix,no?, sempre trauen el
mateix, les culpes sempre les tiren cap als treballadors, vull dir, “vostès estan en contra dels
treballadors”– res més lluny, no ho he dit en cap moment ni ho he pensat.
Per tant, en aquest sentit el que hem d’intentar fer és que hem d’intentar resoldre el millor possible les
coses. Benvingut sigui que s’hagin donat compte de que els horaris estaven descoordinats. Esperem
que ara aquests horaris es compleixin i que si podem fer més, per favor, que amb la nostra moció facin
més –com suposo que ara faran–. I si escoltem a la gent i el que ens diu la gent, i és el que ens ha dit la
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gent: que estava l’Oficina. Intentem entre tot fer una altra Tortosa, una Tortosa millor i recuperar
l’esplendor d’una ciutat al segle XVI. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Roig. Sense entrar en cap polèmica,
només dir-li que quan jo vaig entrar a alcalde, al que avui és el Centre d’Interpretació del Renaixement
estava previst un museu lapidari, només per a que en tingui constància i després busqui l’autoria de
cada cosa.
En tot cas, queda rebutjada la proposta.... Té la paraula, senyor Roig.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, vostè ha intervingut i jo li contesto. Amb l’equip
que estàvem treballant en aquell moment la Festa del Renaixement –i aquí hi ha gent que també
estava treballant com a voluntària– en aquell moment, abans que vostè entrés d’alcalde ja hi havia
damunt la taula i ja s’havia parlat amb professionals i s’estava impulsant per l’equip de Govern molt
temps abans, amb altres partits que no era el Partit Socialista, el fet de poder fer un Centre
d’Interpretació de la Festa del Renaixement.
Per tant, no és contradicció, no he dit res del lapidari, en absolut. Només he dit i vull deixar constància.
Gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Deixarà constància, però jo no vaig trobar ni un paper,
potser se’l van endur. Si el troben, porti’l perquè el va digué pagar l’Ajuntament, vull suposar, si es va
fer algun treball o algun...
Perquè clar, no es pot fer això, no es pot fer això. És a dir, si hi havia algo tenia que estar aquí a la casa,
si hi havia algo. I aquí el que vam trobar és un projecte de museu lapidari i no vam trobar res més. Per
tant, si hi havia alguna cosa.... Jo el que estic segur és que no se’l van endur a casa perquè vostès són
gent seria i, per tant, com que són gent seria, si hi havia algun projecte devia estar aquí a la casa, no
se’l va endur vostè ni ningú a casa.
Però, en tot cas, bé, veig que em demana la paraula, sí, té la paraula i hi ha el que hi ha.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor Bel, no tergiversi el que jo he dit. Jo he dit que nosaltres,
l’equip que estàvem treballant vam impulsar –i ho dic així– el Centre d’Interpretació de la Festa del
Renaixement. I ho poden vostès preguntar a funcionaris de la casa i a equips tècnics que hi van
treballar. I això és així de cert.
Evidentment, no m’ha agradat gens la insinuació de dir: a veure qui ho va pagar, qui no ho va pagar. Jo
no m’he emportat res a casa que no em pertoqui d’aquest Ajuntament, al contrari, al contrari. I, per
tant, entenc que estan fora de lloc les seves paraules, però en qualsevol cas penso que tanquem aquí
la polèmica que no ens portarà a res. Gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Tanquem aquí la polèmica però jo dic el que dic. En tot cas,
no vam trobar documentació sobre aquest impuls i, per tant, vostè em diu “estava”, simplement em diu
on estava i diré “no la vam trobar”. Però no estava, però no hi era, perquè el que vam trobar d’allí era un
museu lapidari. En tot cas, té la paraula.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: No, no, només perquè vostè veig que arre, arre, arre, arre, arre,
arre, i clar, després vostè va dient “no, jo no intervinc mai, jo no intervinc mai”. No, és que al final arre,
arre, arre.
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He dit ben clar que la proposta es va generar, es va parlar de Centre d’Interpretació. Ho he dit perquè la
senyora Roigé ha tret el tema, sinó jo ja no ho hagués tret tampoc. Ha tret el tema de dir “vostès no van
fer res i nosaltres ho hem fet tot. I he dit “home, algo, algo hem fet, no?”, perquè clar, és el que dit
abans, sembla que abans de que vostès entressin a governar amb aquest Govern, van governar durant
un munt d’anys abans i de l’avantpassat res, no?, del passat res?
I vostès sempre fan el mateix, però em sembla que abans de que estiguessin vostès en aquest
Ajuntament és com si el món no s’hagués descobert ni s’hagués creat el món. Alguna cosa vam digué
de fer, senyora Roigé, això mateix i he posat un exemple.
I per favor, senyor alcalde, tanquem aquí ja la polèmica.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Tanquem aquí. El que van fer al 2007 va quedar perfectament
valorat per les eleccions, evidentment.
*-*-*
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); dotze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM
(4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.

15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER LA CREACIÓ D'UNA PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA D'INVERSIONS "CIUTADANA".
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular:
“ L'Ajuntament fa un temps que treballa per establir un sistema de participació ciutadana realista i
eficaç, en la recerca, també, de la transparència en la gestió municipal. Aquella participació pot
plasmar-se de formes diferents, una, per exemple, permetent que els ciutadans siguin els que proposin
i/o decideixin una determinada inversió per a la ciutat.
Així municipis com Esplugues de Llobregat (amb el vot favorable del PP), elaboren un sistema de
participació ciutadana per a que una certa quantitat de la partida pressupostària d'inversions sigui
destinada a un projecte o a un altre. Per exemple, han instrumentat el procés de participació ciutadana
per decidir el destí de 157.000€ d’inversions reals entre cinc propostes del Govern municipal. Tant
ciutadans de manera particular, com associacions veïnals i d'altres entitats interessades han constituït
una taula de treball per tal d'exposar els punts a favor i les dificultats de les diferents propostes. Un cop
realitzat el debat i exposició pública, es procedeix a una votació per part dels ciutadans que hi vulguin
participar i s'escull la proposta d'inversió que mes suports ha tingut. En qualsevol cas, si la proposta d'
inversió escollida és menor que el pressupost total assignat, es destinaria la resta de la partida
pressupostària a la inversió en la segona proposta en nombre de vots.
Aquesta mesura no suposa cap cost per les arques municipals i augmenta significativament la
participació ciutadana de forma directa, ja que una decisió de la ciutadania tindria un impacte real per a
la ciutat com pot ser, per exemple, l’arranjament d'una vorera o la instal·lació d'un petit equipament
públic.
Tanmateix, aquesta mesura participativa tindrà un efecte positiu en la concepció de la política per part
de la ciutadania , ja que millorarà la política de proximitat, que és l’essència de la tasca municipal.
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Tanmateix, entenc que aquest pot convertir-se en un primer pas per continuar treballant en l’elaboració
d'un reglament dels pressupostos participatius i que, en un futur, la ciutadania no només puguem
decidir una petita part de les inversions del municipi sinó que sigui un elevat percentatge del total.
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular proposa al Ple els Següents ACORDS:
PRIMER: establir una quantitat de diners dintre de la partida pressupostària d'inversions per a l’any
2017 per a que siguin els ciutadans qui escullin la seva destinació efectiva.
SEGON: establir unes bases i regulació d'aquesta participació pressupostària, consensuades i
aprovades per part dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Tortosa.
TERCER: establir aquesta proposta com un primer pas en direcció a la plena aplicació dels pressupostos
participatius i a de la seva plena articulació. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia: Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, la moció planteja un tema
que jo l’he plantejat algunes vegades aquí arrel de mocions de companys que també l’han plantejat i
que és el tema central de la participació ciutadana en els temes del Govern municipal, que per a mi és
important. És molt important que es pugui arbitrar algun sistema per a que la ciutadania, d’una forma
més bé directe, pugui participar en la gestió municipal i, per tant, en millorar la transparència de la
gestió municipal, no?
Per això jo aquí plantejo la possibilitat de que els ciutadans siguin els que proposin, o en el seu cas
decideixin, una determinada inversió a la ciutat. Una determinada inversió per a la ciutat.
Això no és res nou, ja s’està fent en altres ajuntaments. A la moció explico que a Esplugues de
Llobregat, amb el recolzament del Partit Popular, ja han fet aquest experiment i els hi ha resultat
bastant bé. I el tema és dir. bé, als pressupostos del 2017 una quantitat, la que sigui –100.000,
200.000, 150.000, 50.000€– dintre la partida d’inversions, es donaran a decidir per part d’una taula
de treball on estiguin integrades jo crec que especialment les associacions de veïns de la ciutat i que
elles decideixin amb aquests diners on invertir-los.
Altres tipus pot ser el que plantegen a Esplugues de Llobregat, que l’equip de Govern planteja a la taula
de treball cinc inversions, cinc possibilitats d’inversions dels diners que ja estan pressupostats. I la
taula de treball diu, doncs, en aquesta primera ens interessa invertir tant, en aquesta segona tant, tant,
tant.
Bé, simplement és que la ciutadania participi i que d’aquesta forma s’augmenti d’una forma molt
significativa la participació de la ciutadania directa en tot el que suposi el Govern municipal i en tot allò
que tingui i que tingui un impacte real per a la ciutat. I un impacte real en el sentit de que la ciutadania
pugui realment invertir determinades partides del pressupost, no?
Això millorarà, lògicament –i podríem parlar d’un munt d’adjectius– la política de proximitat de
l’Ajuntament, que ha de ser l’essència de la tasca municipal. L’Ajuntament no té sentit si no està molt
prop dels ciutadans i, per tant, això seria una mesura cap a aconseguir que l’Ajuntament s’apropés a la
ciutadania i, a més, podria ser el principi per elaborar un reglament dels pressupostos participatius, que
no ho dic jo aquí per primera vegada perquè ja ho han dit diferents companys, ja ho han plantejat això i
jo estic plenament d’acord. no?
Per tant, jo aquí proposo en aquest Ple que s’aprovin dos punts, bé, tres. El primer és establir una
quantitat de diners dintre de la partida pressupostària d'inversions per a l’any 2017 per a que siguin els
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ciutadans qui escullin la seva definitiva destinació, perdó, efectiva destinació, bé sigui a través d’una
taula de treball on, per a mi, tindrien que estar totes les associacions de veïns amb objectius que elles
mateixes plantegen i sobre els quals distribueixen aquests diners que s’han apartat al pressupost del
2017, o siguin objectius fixats per l’equip de Govern, que digui “doncs 3, 4, i vosaltres aneu distribuint
els diners en aquests 4 objectius”.
Segon, establir unes bases i regulació d'aquesta participació pressupostària, consensuades i aprovades
per part dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Tortosa en aquest Ple.
I tercer, establir aquesta proposta com un primer pas, que hi hagi una intencionalitat real, efectiva en
direcció a la plena aplicació dels pressupostos participatius i a de la seva plena articulació.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, com vostè molt bé ha dit, senyor Dalmau, el tema que vostè avui planteja amb la seva moció ja
l’hem plantejada aquí en moltes altres ocasions altres grups municipals.
Nosaltres hem fet propostes i mocions en aquest tema sobre pressupostos participatius i hem apostat
per una veritable participació ciutadana a l’Ajuntament de Tortosa.
Concretament, la mesura número 1 del nostre programa electoral era posar en marxa els Pressupostos
participatius com a màxim mecanisme de participació per a que puguem decidir entre tots i totes en
què gastar els nostres impostos.
I per això li agraïm que presenti aquesta moció recolzant aquesta demanda, com tantes vegades ho
hem fet nosaltres. Evidentment, votarem a favor de la seva proposta, com no pot ser d’una altra
manera, però la decisió quedarà en mans del Govern municipal, com sempre, de Convergència i Unió i
dels republicans, aquells als que algunes vegades vostè els recolza molt. Avui veig que no, avui ja veig
que no, però moltes vegades els recolza molt. Però bé, veurem si avui pot vostè comptar amb el seu
suport.
Creiem en la veritable participació perquè pensem que aquesta ha de tenir com a finalitat construir una
societat més justa i igualitària, on ciutadans i ciutadanes responsables tinguin l’oportunitat de decidir
en què gastar els seus diners, i on i com hem de decidir i sigui possible una altra forma de fer política al
nostre Ajuntament i a la nostra ciutat mitjançant la participació ciutadana. Per tant, votarem a favor,
moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, la proposta que fa el
Partit Popular d’impulsar uns pressupostos participatius i, per tant, que hi hagi una partida d’inversions
que la gent pugui decidir i votar diferents propostes al respecte és una idea, una proposta, un projecte
–com vostè mateix ha dit– que diferents grups municipals fa temps que portem defensant i, en aquest
cas, el que jo mateix represento.
A més a més, és un fet que s’està produint a diferents ajuntaments, ja no de la resta de Catalunya, sinó
de les Terres de l’Ebre. I en seu dia Movem Tortosa vam posar com a exemples ajuntaments de
diferents colors polítics –perquè crec que això és important ressaltar-ho– com Deltebre, com Ulldecona
o com la Sénia.
I, per tant, és una realitat que s’està portant a terme a moltes institucions amb la idea d’apropar la
democràcia a la ciutadania a través d’aquestes votacions.
Vostè ha comentat una mica el model que vostè té en ment, que ja li dic jo que pel que he sentit és
bastant diferent del que nosaltres pensem de com s’hauria d’aplicar, però li donarem suport perquè la
idea en general és la que compartim.
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Tot i això, també m’agradaria dir –i ho sento, ja sé que vostè és independent però representa a qui
representa– és que és surrealista, no?, que vostè faci aquesta proposta quan el Partit Popular
precisament de participació ciutadana a nivell de la gestió del Govern central a Madrid, a l’Estat
espanyol, amb la majoria absoluta no n’ha tingut gaire. És a dir, ha actuat i actua amb decrets llei,
saltant-se moltes vegades l’opinió dels grups dels diferents partits polítics que representen a milions de
ciutadans i ciutadanes.
I per tant insisteixo, ja sé vostè ho presenta a nivell local, a nivell de Tortosa, però el seu partit a nivell
de l’Estat està a les antípodes de representar la participació ciutadana amb un tarannà totalment
autoritari i totalment diferent del que vostè diu aquí.
I a més a més, el seu partit a nivell de l’Estat també està aplicant unes polítiques que van en contra
dels ajuntaments, al nostre entendre. Van en contra de, precisament, per exemple de les inversions que
podem dur a terme els diferents ajuntaments.
Per tant, votarem a favor perquè és una proposta local i sabem diferenciar lo local del que és
supralocal, però també des del nostre punt de vista ideològic li volíem comentar que el partit que vostè
representa està fent el contrari allà on està governant. Moltes gràcies.
Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Sí, gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, senyor Dalmau, li
diré que quan vam veure, el nostre grup, que presentava una moció en aquest sentit, doncs, ens en
vam alegrar moltíssim perquè és una proposta del Partit Popular on es posa en valor el paradigma de la
democràcia, que és la participació ciutadana.
A més a més, ens diu que aquesta mesura participativa tindrà un efecte positiu en la concepció de la
política per part de la ciutadania.
Hi estem totalment d’acord, senyor Dalmau. Votar és el reconeixement màxim del poder que té la
ciutadania en les decisions que es prenen, i això no pot ser d’una altra manera. I li asseguro que a
Catalunya això ho sabem molt bé perquè el 9-N nosaltres vam votar i vam guanyar.
I si vostès ho haguessin tingut clar una miqueta abans això, potser ens haguéssim estalviat maldecaps i
feina al Tribunal Constitucional.
Però clar, la democràcia per part del seu partit està feta una mica com un tratge a mida: les consultes
quan ens vam bé les validem i avant; quan no ens van bé i no surt el que nosaltres defensem, doncs,
cap al Tribunal Constitucional o no ens serveix. Si voten a Escòcia i surt un referèndum que ens agrada
el que ha sortit, avant; que volen tornar a votar i no ens agrada, ni a la Unió Europea ni en cap lloc.
Està molt bé també la moció perquè ens marca un procediment de com hauríem de fer una consulta, en
aquest cas una mica tutoritzada, dient que és el que poden triar o no els ciutadans. I en això nosaltres
no hi estem gens d’acord, perquè la ciutadania és prou madura per fer propostes factibles i
beneficioses per al municipi. Per tant, els pressupostos participatius serien els ciutadans els qui fan les
propostes, no l’Administració.
Esquerra Republicana portava al seu programa destinar una part d’inversions a pressupostos
participatius i així s’està fent en la preparació dels pròxims pressupostos per a l’any 2017, amb el
Govern que tenim amb Convergència i Unió.
Estem molt contents amb el canvi d’actitud que estem observant al seu partit i que reconeix la
legitimitat de les consultes ciutadanes, però com li estic dient, com que és una acció que ja estem
realitzant, el nostre vot serà desfavorable a la seva moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, quan es va tramitar
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l’últim pressupost ja vam anunciar que, en la mesura de les nostres possibilitats i també de la limitació
pressupostària, habilitaríem una partida pressupostària per tal de que ho poguessin decidir els
ciutadans.
La intenció és poder decidir, poder tenir fet aquesta decisió prèvia dels ciutadans abans de que s’aprovi
el pressupost de l’any 2007 però, en tot cas, en cas de no poder arribar a fer aquest procés participatiu
prèviament, s’habilitaria una partida que després es faria efectiva d’acord amb el que s’hagués decidit
per part dels ciutadans.
Tot això es farà, i no es farà a partir d’una moció, com li hem dit altres vegades als seus companys. A
banda de que, després d’escoltar-lo a vostè, no compartim la moció pel fet de que ens està dient un
determinat procés participatiu que nosaltres entenem que no és el model que nosaltres aplicarem,
perquè nosaltres el model que aplicarem serà aquell model que decidiran efectivament els ciutadans,
no a propostes del propi Ajuntament, sinó a propostes de la pròpia ciutadania i, per tant, decidint
directament els ciutadans. I en tot cas, per això no comptarà amb el nostre suport.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, en principi, bé, com sempre, no?, agrair als partits que
han donat el seu vot positiu a la moció, agrair també als que l’han denegat.
Però jo voldria puntualitzar dos punts. Al senyor Jordan, Jordi, al senyor Jordi, primer, el Partit Popular
tindrà els seus aspectes com tots, i tindrà els seus moments, les seves circumstàncies i tal, però jo, per
exemple, un exemple de que intenta, des del punt de vista polític parlo, intenta escoltar i assumir a la
resta de partits ho tenim ara en què el senyor Rajoy està demanant una vegada rere l’altra als demés
partits que s’incorporin a una visió de Govern homogènia, estable, del país.
Què més volem del Partit Popular que està dient “jo tinc una majoria revalidada d’una anterior i que ja
em van dir que no volien col·laborar amb nosaltres, i jo segueixo dient al PSOE i estic dient a tots els
partits: per favor, unint-nos per governar com Déu mana aquest Estat” ? Què vol? Vull dir, parlo des del
punt de vista polític. Què volem més?
Després, jo aquí totes les mocions les faig en clau local. El que el Partit Popular faci fora de Tortosa jo la
veritat, jo aquí estic per temes locals.
I el tercer. Jo he plantejat una –i ho dic als dos portaveus d’Esquerra i de Convergència– jo aquí he
plantejat un sistema molt claret: una taula de treball on la ciutadania jo propugnava que sigui, entre
altres, però preferentment les associacions de veïns perquè estan molt “imbrincades” amb tota la
ciutadania, que elles proposin uns objectius en què distribuir, de dir “bé, senyor equip de Govern,
nosaltres volem distribuir aquests diners que vostès ens han ficat al pressupost en aquest, en aquest,
en aquest i en aquest tema”.
O deia que podia ser l’equip de Govern que digués: taula de treball, senyors ciutadans, miri, vostès
aquests diners considerem que els poden invertir en aquests temes, eh.
Jo ho dic tan ample. Vostès diuen “home, és que això és coartar la llibertat de la ciutadania i reduir-lo”.
No, ja li he dit: taula de treball, tota la ciutadania que volguéssim, preferentment per a mi les
associacions i demès institucions. I llavors, que elles diguin: aquests diners que ens heu reservat els
invertirem en aquest tema o en l’altre o en l’altre.
Pot ser qualsevol dels sistemes. Vostès diuen que aquest és un sistema tancat, bé. Però bé, jo els hi
agraeixo la votació a tots, eh, vull dir, gracies.
*-*-*
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1), MT-E (4) i PSC-CP
(3); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8)
i ERC-AM (4).

16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA REHABILITACIÓ DEL MONUMENT
A LA BATALLA DE L'EBRE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular:
“ El passat dissabte, dia 24 de maig, la ciutadania tortosina va legitimar democràticament, el
monument conegut oficialment com "Monument a la Batalla de l’Ebre", mitjançant una consulta
ciutadana, instrument genèric de participació democràtica de la ciutadania en els afers de la ciutat,
contemplat en el Reglament de participació ciutadana aprovat, en el seu moment, en aquest Ple.
El resultat ha estat d'una aclaparadora majoria de vots a favor de mantenir-lo, un 68,32%, enfront de un
31,25% de vots de retirar-lo.
A sobre, la participació del 29,73% fou superior al d'altres consultes realitzades arreu, més encara si
tenim en compte que, entre altres aspectes, els majors de 16 anys accedien, per primer cop, al dret (i a
l’obligació) de votar. De no haver estat així, el percentatge de participació hagués estat molt superior a
l’assenyalat. Tanmateix, el nombre de vots obtinguts fou superior als emesos en altres eleccions
(europees, ...) o consultes, o als obtinguts per partits majoritaris en altres eleccions (municipals,. . .).
En una jornada de pura democràcia municipal, la ciutadania tortosina per majoria amplíssima dels
votants va expressar la seva voluntat, que cal respectar democràticament, en el sentit de que el
monument sigui, entre altres actuacions, rehabilitat.
És par això que sotmeto a la consideració d'aquests Ple, les següents propostes d'acord.
ACORDS:
Primer - Que l’Ajuntament rehabiliti el monument complint l’obligació emanada de la voluntat sobirana
de la ciutadania i que, per altra part, ja el POUM, en el seu moment, va establir.
Segon - Que, en aquest sentit, iniciï els actes dirigits a consolidar l’estructura del monument, millorant el
seu estat i el dels diferents elements tant estructurals, com no estructurals, pintant-los i dotant-los, a
més, de la
il·luminació adient.
Tercer - Que, atenent el gran potencial de visitants i turisme que té la zona on està ubicat el monument,
es realitzi un estudi i aplicació de la senyalística corresponent per a que el monument sigui conegut i
interpretat correctament. En aquest sentit cal, entre altres mesures, que el monument aparegui en tots
els plànols municipals degudament identificat i ubicat, com integrant que és del nostre patrimoni
cultural. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia:Bé, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, la moció també és molt
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clara i la ciutadania el dia 24 de maig passat va legitimar d’una forma democràtica, a través d’una
consulta totalment legal, totalment honesta en el seu desenvolupament, una consulta que a més
estava contemplada com un instrument –com dic aquí– de participació democràtica de la ciutadania en
els afers de la ciutat, contemplada al Reglament de participació ciutadana, va acceptar –torno a dir– en
una consulta totalment legal, totalment honesta i per una majoria absoluta dels que van votar, un 6832, que el monument es rehabilités, es reinterpretés, es reconceptualitzés i tal.
Bé, jo crec que, primer, hi ha que respectar aquesta manifestació democràtica de la ciutadania de
Tortosa, manifestació que diuen ”home, és que hi ha hagut molt d’absentisme”, home, doncs el mateix
que hi ha a altres d’això. “Home, és que ha votat poca gent”, però escolti, si aquí es va permetre en
aquesta consulta, com fico a la moció, que es votés, que votessin els major de 16 anys, quan a les
eleccions generals fins els 18 anys no se’ls permet votar. Doncs home, escolti, bé.
Jo, dit això, jo l’únic que dic és que l’Ajuntament es preocupi de tirar endavant la primera de les tres
propostes aprovades per la ciutadania de Tortosa, que es rehabiliti el monument a la Batalla de l’Ebre.
Què vol dir rehabilitar? Doncs simplement, escolti, que faci els tractaments per donar solidesa al
basament del monument, que per l’òxid i tot això està bastant malament, que el pinti, que l’il·lumini i
que el tinguéssim aquí com Déu mana, que forma part del patrimoni històric i cultural de Tortosa.
Jo això, ja fa anys que la ciutadania ho està demanant. Escolteu, arregleu-ho que, a més, és una
obligació de l’Ajuntament de Tortosa que apareix reflectida en lletres i paraules al POUM, allí ja ho diu
que és obligació de l’Ajuntament de Tortosa el manteniment. Escolti, l’únic que demano és que
complíssim amb aquest manteniment, no? Res més.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, miri senyor Dalmau, ara vostè ens ve el dia de l’últim Ple del curs polític –Ple ordinari– amb
una moció sobre el monument i com diuen allò, de dir: “a misses dites”
S’ha fet una consulta popular sobre el futur del monument i hi ha hagut un resultat. El Govern municipal
haurà d’obrar en conseqüència. Que consti que nosaltres sempre hem defensat la retirada i museïtzació
del monument i continuem pensant així. Per tant, no entenem a què ve ara aquesta moció.
Però a més, senyor Dalmau, la seva moció al nostre entendre presenta unes incorreccions perquè diu
que el POUM estableix que s’ha de rehabilitar el monument. Això no ho diu a cap lloc al POUM, això no
ho diu a cap lloc.
No se si recorda –ja ho vam dir-ho al Ple del mes de gener– quan es va debatre la descatalogació del
monument, que el monument es va incloure com a bé de l’Inventari del patrimoni cultural català, sense
protecció, en un catàleg –decisió tècnica– i que això no implica res més.
Li posaré un exemple. No sé si recorda l’Oficina de Turisme que estava al entrar a Tortosa, aquella
oficina de color blanc. Obra d’un arquitecte que va ser el mateix que va redactar, entre altres, va dirigir
el catàleg de monuments que està dins el POUM. Aquella oficina es va cremar i el Govern no la va
rehabilitar, sense cap problema, sense cap problema, res. I tenia el mateix tipus de protecció. Si vostè
mira les fitxes, aquella oficina que no existeix està encara dins el catàleg.
Per tant, que el monument estigui dins el catàleg vol dir que el monument és un monument i que està
inventariat com a altres béns patrimonials de la ciutat, però res més.
D’altra banda, fa una sèrie de suposicions sobre la consolidació i l’estat de conservació d’elements
estructurals, però això són temes que hauran de decidir els tècnics, si allò té problemes estructurals o
no.
La nostra postura està molt clara. La consulta està feta i –ja ho hem dit– el Govern ha de fer el que
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cregui oportú. La nostra posició sempre ha estat i serà la mateixa: la retirada i museïtzació del
monument i, per tant, el nostre vot serà en contra de la moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, Des de Movem
Tortosa pensem que aquesta moció també és una moció fora de lloc que no aporta res al debat que hi
ha hagut durant aquests mesos, aquests anys en relació al monument franquista que tenim al mig del
riu.
En cap cas pensem que el monument s’hagi de rehabilitar en els termes que vostès planteja a la moció.
I, tal i com vostès sap perfectament, el nostre grup municipal va defensar i defensa la retirada i
museïtzació del monument, perquè pensem que és el millor per a la imatge de Tortosa i per a la ciutat
en si.
A més a més, també hi ha una altre punt ara damunt la taula, que és una denúncia que s’ha admès a
tràmit en relació a aquest monument, que també pensem que cal tenir en compte perquè en funció del
seu resultat possiblement el que caldrà és retirar-lo perquè incompleix la Llei.
Per tant, com comprendrà el nostre vot serà en contra de la seva proposta.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Motes gràcies. Una matisació abans de continuar. El senyor
Jordan ha introduït una variable de la qual jo he informat en Junta de Portaveus. Si aquest monument
hagués incomplit la Llei estic segur que el seu grup no hagués donat recolzament a la consulta.
Per tant, si ho compleix o no ho compleix ho decidirà la resolució judicial, com ho ha fet anteriorment.
Però si realment incompleix, seria difícil d’explicar que el seu hagués donat recolzament a la consulta.
En tot cas, només era un aclariment, afegitó al que he fet ja en Junta de Portaveus.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El Partit Popular proposen, la part propositiva, o sigui, els
acords que voldrien que es prengués des d’aquest Ajuntament, que –textualment– que rehabiliti el
monument, punts suspensius.
Jo voldria recordar-los-hi que la pregunta de la consulta deia: “En relació al monument de la Batalla de
l’Ebre que va inaugurar el general Franco l’any 1966, què creu que l’Ajuntament de Tortosa ha
d’impulsar”. Ha d’impulsar, no rehabilitar, sinó ha d’impulsar. Aquesta era la pregunta.
I la pregunta està redactada així ja que les dades dels contractes d’encàrrec del monument i d’execució
del monument demostren que l’Ajuntament no en té la propietat, per tant, com a molt ha d’impulsar –i
això és el que deia la pregunta–, no ha de rehabilitar.
La posició d’Esquerra Republicana de Catalunya sobre el monument no ha variat, és la mateixa que era
abans. I el que està clar és que no donarem suport a aquesta proposta que vostès porten en aquesta
moció perquè el que demanen no és allò que ha de fer l’Ajuntament i perquè la posició d’Esquerra
continua essent la mateixa.
També voldria recordar-los-hi que ja ens està bé a Esquerra Republicana de que el Partit Popular vulgui
respectar –com diuen– la voluntat sobirana de la ciutadania. Apliquem-ho a les votacions del 9 de
novembre i en lloc de portar als tribunals al president de la Generalitat i a altres membres del Govern
d’aquell moment, doncs bé, respectin la voluntat aclaparadora d’aquell dia.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, compartim amb els
grups que m’han precedit que ara no té cap sentit aquesta moció i que, evidentment, no comptarà
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tampoc amb el nostre suport, encara que ara es vulgui apuntar a un resultat d’una consulta que en el
seu moment el PP no hi estava d’acord. Li recordo que no volia participar d’aquesta consulta i que no li
van donar suport.
Un consulta que vam acordar tots els grups que estem aquí, excepte vostè, per tant, acordada pel Partit
Socialista, per Movem, per Esquerra Republicana i pel grup de Convergència i Unió; i que ni el Partit
Popular ni la CUP estava d’acord en què es portés a terme. Per tant, no entenc ara que s’apunti a una
cosa i, a més a més, s’apunta d’una manera que no és la correcta –que ja li han explicat–, perquè
s’apunta dient que s’ha votat i decidit una cosa pels tortosins i tortosines, i no és el que s’ha decidit
realment pels tortosins i tortosines.
I tot i això, celebro –com li ha dit el senyor Monclús– que aquí el Partit Popular ara ens parli de donar
resposta a la voluntat de les urnes. Lamento que el dret a decidir només l’utilitzin quan els convé.
I ara ens presenta una moció parlant del monument quan vostès havien tingut l’oportunitat durant
molts anys de poder presentar una moció en aquest sentit i no la van presentar. Per tant, considero que
a dia d’avui aquesta moció no és més que un oportunisme polític pel que fa al Partit Popular i que, en
tot cas, vol utilitzar una consulta a la seva manera, sense tenir en compte el resultat que van votar els
tortosins i tortosines.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo agrair a tots, a tots, el seu posicionament perquè naix
del tortosinisme que senten i em pareix molt bé. Gràcies a tots.
Ara bé, jo voldria aclarir unes coses. Començaré per la senyora Roigé, en el sentit de que parla del
posicionament que el grup municipal del Partit Popular, jo, vam tenir respecte a la consulta. Des d’un
primer moment jo vaig dir: no estic d’acord perquè aquest monument porta 50 anys aquí, ningú ha
preguntat ni ha dit res d’aquest monument, llevat dos mocions que es van produir en aquest Ple, en un
temps diferent, i les dos van ser rebutjades. Quina necessitat hi havia de fer una consulta que ja per si
estava contestada? Aquest és meu posicionament.
Però vaig dir: “ull, però si la majoria dels grups aproven fer la consulta, evidentment, nosaltres ens
mourem en defensa de que el monument es mantingui”, com al final ha sigut la voluntat dels tortosins.
Vostè diu: és que vostè mai ha dit res a part de no sé què, no sé quantos. Miri, en aquest Ple,
Plataforma per Catalunya va fer una moció fa dos anys en defensa d’aquest monument, i l’únic partit
que el va recolzar –els ho vull recordar de passo– va ser el grup municipal del Partit Popular, que quedi
clar perquè aquí la memòria, senyor Roigé, també és esbiaixada, segons què ho recordem molt bé i
segons què no ho recordem molt bé, eh. Això dit per aquí.
També el que vull dir, no sé, he sentit per aquí alguna cosa referent a la consulta del 9-N. Escolti, estem
a Tortosa, estem en temes municipals, no em traguin sempre... és com al senyor Roig que li trauen lo
retrovisor, sempre li estan dient “mira darrera, mira darrera, mira el que vas fer”. Home, no em vagi tot
el dia dient-me “mira, mira, el que fa el PP allí, el 9-N”. Escolti, jo estic parlant d’un tema local, del
monument a la Batalla del Ebro, que és un tema que per a mi és molt important perquè és el tema que
ens té aquí. Perquè el tema del 9-N té als diputats i diputades al Parlament de Catalunya, i als diputats i
diputades, senadors i senadors al Congrés i al Senat de Madrid.
Diu “resolució judicial”. Jo en això sóc molt respectuós, jo aquí la moció el que digui el jutge en el seu
moment va a missa i jo ho respectaré sempre i tot això.
Que la moció no aporta res ni té sentit. Carai, carai! Doncs aporta el sentiment de molts tortosines i
tortosins que jo he sentit –i vostès han sentit encara que ara voten en contra– demanant que aquest
monument s’arregli, s’arregli.
Jo, fixi’s bé, ho he dit al principi, no parlo de reinterpretació ni de reconceptualització, no ho fico en un
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tema polític, no m’hi fico –i no em facin parlar que potser en parlaria d’aquest tema–. Jo, simplement
parlo de que vostè diu, senyor Monclús, “és que l’Ajuntament de Tortosa no té, no és seu el monument i
no té....” No home, no. L’Ajuntament de Tortosa té una obligació que és mantenir els béns patrimonials
que hi ha a Tortosa amb una mínima...., és una certa voluntat de servei a la ciutadania de que, home,
tenim aquí un monument, mantenim-lo, pintem-lo, eh, fiquem-li llums que al menys fomentarem el
turisme, perquè el turisme ve, fa fotos, sí, però a la nit allò està negre. Home, doncs si tingués llumetes i
tal.
I després el poden vostès reinterpretar, poden vostès reconcepturalitzar, poden vostès fer tot el que
vulguin per canviar, si volen –i això els hi demano que no ho facin– la voluntat manifestada pel poble de
Tortosa en aquesta consulta.
No utilitzin la política per desviar el sentit i defraudar el sentit que ha fet el poble de Tortosa al fer la
consulta, no?
Bé, a mi comparar, senyor Roig, l’Oficina de Turisme amb el monument, home, l’Oficina de Turisme,
home, era una coseta petiteta entre tres palmeres, no? i tal. Home, que el monument és un... xeic
escolta.
[El senyor Roig fa algun comentari amb el micròfon parat]
Home, perdó senyor Roig, a veure...
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Escoltin, escoltin, no perdin les formes i si algú vol intervenir
demana el torn de paraula.
Intervenció del Sr. Dalmau
Continua el Sr. Dalmau amb el seu torn de paraula: Però senyor Roig, comparar el pes turístic, històric,
artístic de la caseta aquella, de l’Oficina de Turisme amb un monument, que podrà ser a gust nostre o
no, d’uns o dels altres, això jo no m’hi fico, però té més pes específic. Home, no m’ho compari senyor
Roig, per favor.
No obstant, acabo donant les gràcies a tots perquè sé que vostès han votat en un sentiment tortosí.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Tothom vota en sentiment tortosí, senyor Dalmau. En tot
cas, agrair la intervenció...., bé, no hem acabat el Ple encara, procedim a la votació.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb un vot a
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP; i dinou vots en contra
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E (4) i
PSC-CP (3).

PART DE CONTROL
17 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
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a) Extractes Junta de Govern Local:
-

23/2016, de 30 de maig.
24/2016, de 6 de juny.
25/2016, de 9 de juny (extraordinària i urgent).
26/2016, de 13 de juny.
27/2016, de 20 de juny.
28/2016, de 22 de juny (extraordinària i urgent).

b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 707/2016 a la 1023/2016
El consistori en queda assabentat.
18 - Informes de l’Alcaldia.
Intervenció del Sr. Alcalde:
A continuació el senyor alcalde exposa: D’informes d’alcaldia no n’hi ha d’altres que els que he fet
referència a la celebració dels plens, de no celebració del Ple al mes d’agost i fer-ne un altre, com a
mínim, d’extraordinari al mes de juliol.
19 - Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
01 - INTERVENCIÓ DEL SR. DALMAU
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: No, jo senyor alcalde li trasllado una queixa, una pregunta, no?,
que fan moltes, bé moltes, que m’ha fet algun ciutadà respecte al gran nombre d’escarabitxes que hi ha
en determinades barris de Tortosa, donada –imagino jo– la gran calor que fa i donat el fet de que no
s’està fumigant o netejant el clavegueram, no? A mi molta gent, sobretot al barri de Ferreries, em diuen
“escolta”, i grans, eh, són grans, i protesten, no?
Jo això ho trasllado com a pregunta que m’han fet “bé, i l’Ajuntament fa algo? Farà algo i a tal? Jo li
trasllado la queixa de la ciutadania, especialment del barri de Ferreries.
A continuació respon el Sr. Alcalde: Sí, en tot cas li contesto. El servei de lluita contra tot aquest tipus de
plagues, l’Ajuntament el té acordat antigament amb el CODE, actualment amb el COPATE i és el que
estem operant. És un servei que dóna servei no només a Tortosa sinó al conjunt de les poblacions o
comarques que hi estan adherides.
En tot cas, si tenen constància d’algun focus especial en algun carrer, com ha passat –va passar
recentment– a carrers molt propers a aquest edifici. Ees va tornar a parlar amb els responsables
tècnics del COPATE i ells fan algun tractament específic.
Per tant, si vostès després o demà ens diu exactament sobre quins carrers han denotat els ciutadans
això, nosaltres havíem denotat alguna situació d’aquestes i s’està actuant en un altre barri, no

- Pàg. 100 / 103 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

precisament al barri de Ferreries. Però en tot cas, si ho tenen a bé, doncs donarem trasllat al CODE i
faran algun tipus d’actuació.
I no és sempre vinculat a la calor o al temps. De vegades surten d’algun altre indret.
02 - INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, un prec i una pregunta.
El prec és en relació al funcionament intern de l’Ajuntament. Des del nostre grup municipal –i penso
que també altres grups, sobretot de l’oposició– hem vist que durant aquestes últimes setmanes, mesos,
s’han convocat moltes comissions de manera extraordinària.
Sap perfectament que el nostre grup sempre ha votat a favor de totes les comissions extraordinàries
perquè entenem que quan hi ha punts que s’han de votar fora dels horaris pactats que tots els grups
municipals iniciem al principi de mandat s’ha de fer i sempre que hi podem assistim, però el que sí que
hem vist –i insisteixo que diferents grups municipals, no només el meu, ho comparteixen– és que
durant aquestes últimes setmanes – mesos s’han convocat moltes, moltes comissions extraordinàries i
això sap que dificulta l’assistència dels diferents regidors, sobretot dels que estem a l’oposició, perquè
sap perfectament que també tenim les nostres professions i significa que afecta als horaris dels llocs on
treballem. Jo mateix no he pogut assistir a moltes extraordinàries.
Llavors, el prec que faríem en un to totalment positiu, és que es tingui en compte aquesta situació i que
s’intenti millorar i complir allò que vam acordar a principi de mandat, perquè sinó estem faltant als
nostres llocs de treball i és molt complicat, i penso que s’ha de garantir la participació, no?, i la qualitat
democràtica del nostre Ajuntament.
I el segon és una pregunta i està relaciona amb les obres del pont de l’Estat. Una pregunta que ja vam
fer també en comissió –precisament aquí vam poder assistir– i és pel tema de mobilitat. Sabem que és
molt complicada la mobilitat, i des d’aquí també volem demanar paciència a tots els tortosins i
tortosines pel fet de les obres del pont de l’Estat, pel fet de que només hi hagi una direcció per creuar la
ciutat pel centre i de cara a Ferreries, però ens han arribat moltes queixes, sobretot dels vehicles de
motocicletes, els de baixa cilindrada, que el fet de que s’hagin de desplaçar fins el pont del Mil·lenari,
fins el pont nou, dificulta moltíssim, bé, a aquesta gent –que moltes vegades també és gent gran– el fet
de poder conduir per una zona tan allunyada, no?, de la nostra ciutat.
Se’ns va dir que s’estava mirant de buscar alguna solució al respecte i, insisteixo, sabem que és difícil
però volíem preguntar-li si finalment adoptaran alguna solució per intentar facilitar aquest problema.
A continuació respon el Sr. Alcalde: Començo per aquesta última. Se’ls hi va dir –no sé qui els hi va
digué dir– que s’estava una solució a això perquè ja es va buscar prèviament i no és possible, no es pot
habilitar una part del pont per a que hi hagi circulació en sentit invers per a motocicletes per un tema de
seguretat en la mateixa obra.
Me comenta la regidora responsable que ningú, ni vostè ni ningú del seu grup s’ha adreçat en aquest
sentit a la regidora, però en tot cas ja li contesto jo. És a dir, no és possible, eh, no hi havia forma. Ni
inclús per a les bicicletes, que també aquestes són les que han de fer un sobreesforç perquè no van
motoritzades i, per tant, no tenim alternativa, hem de continuar utilitzant un sentit de la..... L’alternativa
és accelerar al màxim no tant la finalització de l’obra, sinó que al menys la possibilitat d’utilitzar l’espai
central del pont per a la doble circulació.
Però en tot cas, no hi ha altra possibilitat tècnica perquè també és una actuació que ara ho veuran, el
pont ja es queda sense baranes i el sentit del carril que està ocupat per a les obres té un sentit
d’ocupació i circulació de la pròpia obra, però a la vegada també té un sentit de seguretat envers a la
resta.
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En quant al prec, el recepciono però només dos matisacions. Els que mantenen les professions i els
horaris no són només els regidors de l’oposició. Els regidors de l’equip de Govern, excepte una
dedicació exclusiva, mantenen també les seves professions, els seus horaris i la dificultat també la
tenim.
No li voldria dir que en tots els casos, eh, però normalment la convocatòria de comissions
extraordinàries sempre té com a objectiu agilitzar algun tràmit. O agilitzar algun tràmit per a que alguna
cosa vagi a Junta de Govern Local per a que es pugui donar una llicència, per a que es pugui donar
alguna autorització. I si ho fem, ho fem amb l’ànim de que pugui donar un millor servei al ciutadà.
Tanmateix, vostès recordaran que a principi de mandat es fa reduir –i aquí estàvem tots d’acord, alguns
menys, de l’equip de Govern menys– però es va reduir el número de sessions de les comissions. Vull
recordar que era habitual que a Urbanisme la comissió es fes cada setmana; o a Governació la comissió
es fes cada setmana. Quan es fa cada setmana segurament necessites menys convocatòries
extraordinàries.
Vam acordar en aquell moment per part de tots els grups municipals que les convocatòries fossin o
cada 15 dies o cada mes. Si alguna cosa ha d’anar a una comissió, i aquella comissió aquell mes s’ha
de celebrar, per donar solució a aquesta situació s’ha de tornar a esperar un altre mes. I és aquest el
motiu que durant aquest mandat hi ha més convocatòries extraordinàries pel mer fet de que hi ha
menys comissions ordinàries. I al existir menys comissions ordinàries, es fa més necessari utilitzar
aquest recurs.
Tanmateix, jo me’n faig càrrec i, és més, jo els proposo que intentarem –i en parlarem amb els diferents
presidents de la comissió– de no utilitzar tant aquest recurs per planificar-nos tots millor. I si veiéssim
que això no és possible, jo mateix d’aquí uns mesos els hi proposaria el següent: tornar al règim de
comissions anterior, és a dir, comissions setmanals o comissions quinzenals enlloc de comissions
quinzenals i comissions mensuals.
Això segurament faria augmentar el número de comissions, potser es podrien planificar millor. I al
contrari, reduiríem el número de comissions extraordinàries. Perquè és obvi que si en tens una cada
setmana, doncs, no en convocaràs d’extraordinària.
Però jo els hi diria que, si volen, d’això en podem parlar en Junta de Portaveus, deixem passar uns
mesos i si veiem que la situació es reprodueix, doncs, jo estic disposat a portar un acord al Ple i canviar
el règim de sessions de les comissions, fer-les més sovint com es feien abans i, clar, quant més
comissions hi hagin, menys d’extraordinàries n’hi ha.
També ens trobem que llavors algunes d’aquestes comissions, al fer-se cada setmana, no tenien
contingut. I de vegades es feia venir a la gent pràcticament perquè no hi havia contingut. I com que això
no és estable en el temps, no és fàcil d’encertar.
Però estic disposat a parlar-ne perquè, repeteixo, les obligacions professionals les mantenen vostès i les
mantenen tots els regidors o la majoria de regidors de l’equip de Govern que també se’ls genera
bastant d’enrenou.
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, li agraeixo la recepció del prec. En tot cas, dir-li que no
posem en qüestió el fet de les comissions extraordinàries sinó l’horari en què es convoca, que és
diferent moltes vegades de les comissions ordinàries.
I és evident –i té tota la raó– que els regidors que estan al Govern la majoria també tenen les seves
professions, però són els qui convoquen aquestes comissions i, per tant, ells saben l’horari que
convocaran. I els grups que estem a l’oposició som convocats.
En tot cas, dono gràcies a que vostè hagi recepcionat aquest fet.

- Pàg. 102 / 103 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

I en relació al tema anterior, que la senyora Meritxell Roigé havia dit que no li havíem comentat, és cert
perquè no ho hem comentat a la seva comissió, ho havíem comentat a la d’Espai Públic. També era per
puntualitzar-ho.
Tot seguit respon el Sr. Alcalde: Bé, en tot cas, de la primera ja els hi he respòs jo.
I de la segona, tampoc –sense ànim de polemitzar– el qui convoca sí que sap l’horari, però moltes
vegades també agafa en una situació de contrapeu als altres companys de l’equip de Govern, que no
tots sempre això es pot coordinar i de vegades, com vostès hauran pogut apreciar, la disponibilitat per
part dels funcionaris de la casa a poder tenir els informes corresponents fa que es tinguin que fer un
horaris un pèl estranys que, potser, el president de la comissió té la versatilitat de poder ajustar-se ell
una mica l’horari, però li asseguro que la resta de companys no.
I vostès sabran que jo, inclús jo he tingut que anar a algunes comissions, a presidir les comissions
perquè el mateix regidor encarregat tampoc no podia fer-ho.
Però en tot cas, si volen, en Junta de Portaveus d’aquí uns mesos analitzem la situació i si creuen que
hem de passar a més comissions en caràcter setmanal i quinzenal, per part meva estic a la seva
disposició.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint hores i vint-i-dos
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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