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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
20 / 2016

ASSISTENTS

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN

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

Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

Han excusat la seva assistència:
GALIANA LLASAT, CINTA

Tortosa,  essent  les  divuit  hores  del  dia  cinc  de
desembre 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

ORDRE DEL DIA

PRESIDÈNCIA

01 – Proposta de declaració institucional: ‘Adhesió de l’Ajuntament de Tortosa al Projecte de corredor
humanitari per a refugiats impulsat per provocant la pau’.

SERVEIS CENTRALS

02 – Dació de comptes de l’estat d’execució pressupostària tercer trimestre 2016.
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03 – Dictamen d’acord d’aprovació definitiva de la modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici
2017.

04 –  Dictamen  de  proposta  d'acord  d'aprovació  definitiva  del  Reglament  orgànic  municipal  de
l'Ajuntament de Tortosa.

ESPAI PÚBLIC

05 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal
de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2017.

06 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal
de la plaça del Carrilet per a l’any 2017.

07 – Dictamen de proposta d’acord de manteniment de les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 2017.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

08 – Proposta del grup municipal Partit Popular per crear un abonament d’aparcament per a autònoms.

09 - Proposta del grup municipal Partit Popular referent a la creació de mesures per condonar deutes
municipals a canvi de treball en benefici de la comunitat.

10 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per convocar un concurs d’idees
per a l’enllumenat de Nadal.

11 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de suport i impuls municipal al
comerç de Tortosa per minimitzar els efectes que estan ocasionant les obres de reforma del pont de
l’Estat.

12 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a la creació d’una comissió
especial de transparència, ètica i bon govern.

13 – Proposta  del  grup  municipal  Movem  Tortosa  –  Entesa  en  defensa  d’un  referèndum  per  a
Catalunya.

14 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa – Entesa de l’Ajuntament de Tortosa: “Amiant zero a
Tortosa”.

15 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa – Entesa en defensa de les polítiques de lluita contra
la pobresa energètica.

16 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa – Entesa per uns pressupostos socials i una fiscalitat
progressiva.

17 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per requerir a
les administracions competents actuacions científiques, legislatives i, si s’escau, jurídiques per tal de,
principalment,  mobilitzar  els  sediments  retinguts  als  embassaments  de  Mequinensa  i  Riba-roja,
considerant la pèrdua de línia de costa (regressió) i l’enfonsament (subsidència) de la plana del Delta
de l’Ebre. I tenint en compte també el conjunt de la conca de l’Ebre i les causes i els efectes globals del
canvi climàtic.
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18 –Proposta del  grup municipal  Candidatura d’Unitat  Popular  – Alternativa  Ecologista  per  adoptar
mesures concretes que milloren la mobilitat del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

PART DE CONTROL

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

a) Extractes Junta de Govern Local:

- 49/2016, de 31 d’octubre.
- 50/2016, de 07 de novembre.
- 51/2016, de 08 de novembre.
- 52/2016, de 10 de novembre.
- 53/2016, de 14 de novembre.
- 54/2016, de 17 de novembre.
- 55/2016, de 21 de novembre.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 1984/2016 a la 2229/2016

20 – Informes de l’Alcaldia. 

21 -  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:

PRESIDÈNCIA

01 – PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL: ‘ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA AL PROJEC-
TE DE CORREDOR HUMANITARI PER A REFUGIATS IMPULSAT PER PROVOCANT LA PAU’.

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

“ El nombre total de persones desplaçades per la força en el món ha arribat als 65,3 milions. Segons
l’ONU, el món viu la pitjor crisi de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. 

A partir de la segona meitat de 2015, un nombre creixent de persones van arriscar les seves vides cre-
uant el Mediterrani, cercant seguretat i protecció. Més d’un milió de persones van arribar al sud d’Euro-
pa en embarcacions precàries durant el 2015, un 84% d’aquestes des dels 10 principals països emis-
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sors de refugiats, que encapçalen la República Àrab Síria, Afganistan i Iraq. La majoria dels nouvinguts
(almenys 850.000) van creuar el mar Egeu des de Turquia i van arribar a Grècia. L’impacte de la crisi es
va notar en tot el continent degut al constant trànsit des de Grècia cap a altres països d’Europa a través
de la ruta dels Balcans Occidentals.

El 13 de maig de 2015, la Comissió Europea va presentar la seva Agenda Europea de Migració, en la
que s’establia un plantejament global per a millorar la gestió de la crisi dels refugiats. Cal destacar la
Proposta de Decisió del Consell de la Unió Europea 2015/125 de 27 de maig per a l'establiment de me -
sures provisionals en l'àmbit de la protecció internacional en benefici d'Itàlia i Grècia (per a la reubicació
de 40.000 persones), i la Proposta de Decisió del Consell de la Unió Europea 2015/0209 de 9 de se-
tembre per a l'establiment de mesures provisionals en l'àmbit de la protecció internacional en benefici
d'Itàlia i Grècia (per a la reubicació de 120.000 persones).

Aquestes  propostes  van  ser  ratificades en  la  Decisió  del  Consell  de  Justícia  i  Assumptes d'Interior
2015/1523 de 14 de setembre i en la Decisió del Consell de Justícia i Assumptes d'Interior 2015/1601
de 22 de setembre.

Segons les propostes de la Comissió Europea, el total de refugiats que han d'arribar a Espanya en dos
anys és de 17.680 (14.931 assignats el 9 de setembre de 2015 més els 2.749 de maig de 2015). For-
men part dels arribats a Itàlia i Grècia, i que s’han de distribuir entre els països de la Unió Europea.

El 9 de març de 2016, l’antiga República Iugoslava de Macedònia va tancar la seva frontera amb Grècia,
taponant d’aquesta manera la ruta dels Balcans Occidentals que seguien la majoria de refugiats cap al
centre d’Europa. A Idomeni, darrer poble de Grècia, van quedar atrapats uns 14.000 refugiats, encara
que la xifra a tota Grècia va ser de més de 55.000. Allí van acudir immediatament ONG i voluntaris inter-
nacionals. També Provocant la Pau va organitzar una missió humanitària al camp de refugiats d’Idome-
ni.

El 24 de maig de 2016 les autoritats gregues van donar l'ordre de desallotjar el camp de refugiats d’Ido -
meni. Van desplaçar els refugiats a camps militaritzats. Provocant la Pau impulsa un projecte de corre-
dor humanitari per tal de crear rutes segures des de Grècia a Espanya, tenint en compte la normativa
europea i espanyola en matèria de seguretat.

Per tal de tirar endavant aquest projecte, Provocant la Pau, es basa en la pròpia experiència de treball
amb refugiats, en les propostes de la Comissió Europea i les decisions del Consell de Justícia i Assump-
tes d'Interior en matèria de reubicació de refugiats en els països de la Unió Europea, en el compromís
adquirit per Espanya, i en l'incompliment dels objectius en el procés de reubicació de refugiats.

Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents  ACORDS:

1. Adhesió de l’Ajuntament de Tortosa al projecte de corredor humanitari per a refugiats impulsat per
Provocant la Pau.

2. Donar trasllat de l’acord a la Fundació Provocant la Pau.

Tortosa, 29 de novembre de 2016

Meritxell Roigé i Pedrola
Portaveu del grup municipal de CiU

Josep Felip Monclús i Benet
Portaveu del grup municipal d’ERC

Jordi Jordan i Farnós
Portaveu del grup municipal de Movem-Tortosa

Enric Roig i Montagut
Portaveu del grup municipal del PSC 
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Xavier Dalmau i Sàlvia
Portaveu del grup municipal del PP

Xavier Rodríguez i Serrano
Portaveu del grup municipal de la CUP-AE  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: El primer punt, que ve de Presidència, és una
proposta, declaració institucional que com a tal ve signada per tots els portaveus municipals, tant de
Convergència i  Unió, Esquerra Republicana, Movem Tortosa, Partit Socialista, Partit Popular i  la CUP
Alternativa Ecològica, que és una proposta que ens va fer arribar des de l’entitat ‘Provocant la Pau’ i jo
vull agrair, en nom de tots els grups municipals, la presència de l’impulsor i ànima –entre moltes altres–
de l’associació, el  senyor Joan Enric Reverté.  Agrair-li  la seva presència aquí  i  agrair-li  la  tasca que
desenvolupa i que ens hagués fet arribar aquesta proposta d’adhesió que avui aprovarem. 

Ja hem acordat en Junta de Portaveus de no fer més intervencions que simplement la pròpia aprovació i
la lectura que jo mateix faré dels acords.

Com el senyor Joan Enric Reverté ha tingut ja ocasió d’explicar aquí a Tortosa, la situació dels refugiats
al món és molt complexa, supera el 65 milions de persones, situació que des de la seva associació han
estat treballant, essencialment en l’àmbit d’un camp molt específic a Grècia, d’Idomeni, en el qual, més
enllà de la tasca que han fet, doncs, també hi tenen un projecte al qual ens adherim i intentarem també
impulsar-ho per a que les institucions, essencialment l’Estat espanyol, li doni sortida.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament en Ple proposa l’adopció dels següents acords:

Primer, adhesió de l’Ajuntament de Tortosa al projecte de corredor humanitari per a refugiats impulsat
per l’entitat Provocant la Pau. I donar trasllat de l’acord a l’esmentada Fundació Provocant la Pau.

Donat que està subscrit per tots els portaveus de tots els grups municipals, entenc, senyor secretari,
que no procedeix cap votació, simplement donar-lo per aprovat per unanimitat. Repeteixo, moltíssimes
gràcies a tots els regidors, a tots els portaveus i també desitjar-li a la Fundació Provocant la Pau i al se-
nyor Joan Enric Reverté moltíssima sort i moltíssim encert en aquest projecte, més enllà del recolza-
ment institucional que pugui tenir de l’Ajuntament de Tortosa. 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.

SERVEIS CENTRALS

02 – DACIÓ DE COMPTES DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA TERCER TRIMESTRE 2016.

L’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost a 30 de
setembre de 2016:
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Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Ingressos realitzats
Devolucions 
d´ingressos

Recaptació líquida Pendent de cobr.

CAPÍTOL

1 Impostos directes 14.558.000,00 14.558.000,00 12.735.580,52 6.203.810,17 6.203.810,17 6.531.770,35

2 Impostos indirectes 190.000,00 190.000,00 356.853,28 377.586,42 20.733,14 356.853,28

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 6.596.190,59 6.596.190,59 5.410.118,31 3.470.222,97 3.572,32 3.466.650,65 1.943.467,66

4 Transferències corrents 9.503.722,25 949.871,80 10.453.594,05 7.878.145,54 7.495.772,45 73.273,03 7.422.499,42 455.646,12

5 Ingressos patrimonials 522.121,00 522.121,00 269.025,01 98.287,97 98.287,97 170.737,04

6 Alienació d´inversions reals

7 Transferències de capital 900.000,00 66.704,64 966.704,64 165.805,18 165.805,18 165.805,18

8 Actius financers 6.000,00 1.101.046,18 1.107.046,18 6.982,39 6.982,39 6.982,39

9 Passius financers 586.000,00 586.000,00 499.773,59 586.000,00 86.226,41 499.773,59

Suma total ingressos 32.276.033,84 2.703.622,62 34.979.656,46 27.322.283,82 18.404.467,55 183.804,90 18.220.662,65 9.101.621,17

Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals
Obligacions 

reconegudes
Pag. realitzats

Reintegr. de 
despeses

Pag. líquids Pendent de pag.

CAPÍTOL

1 Despeses de personal 9.917.025,50 462.919,87 10.379.945,37 7.184.126,46 7.044.660,42 31.070,41 7.013.590,01 170.536,45

2 Despeses corrents en béns i serveis 10.974.361,12 558.392,49 11.532.753,61 5.721.013,19 5.431.684,04 2.096,34 5.429.587,70 291.425,49

3 Despeses financeres 951.063,40 951.063,40 556.101,72 556.100,10 39,60 556.060,50 41,22

4 Transferències corrents 2.992.441,43 71.496,04 3.063.937,47 2.086.385,92 2.040.502,45 2.040.502,45 45.883,47

5 Fons de contigència i altres imprevistos 134.000,00 -78.635,74 55.364,26

6 Inversions 1.369.474,59 1.662.449,96 3.031.924,55 332.183,83 332.183,83 332.183,83

7 Transferències de capital 337.000,00 23.000,00 360.000,00 176.915,71 176.915,71 176.915,71

8 Actius financers 6.000,00 4.000,00 10.000,00 9.969,96 9.969,96 9.969,96

9 Passius financers 5.594.667,80 5.594.667,80 4.587.718,01 4.587.718,01 4.587.718,01

Suma total despeses 32.276.033,84 2.703.622,62 34.979.656,46 20.654.414,80 20.179.734,52 33.206,35 20.146.528,17 507.886,63

Diferència. . . 6.667.869,02 -1.775.266,97 150.598,55 -1.925.865,52 8.593.734,54

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2016

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE 01/01/2016 FINS A 30/09/2016
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*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
El senyor Alcalde pren la paraula: Al ser una dació de comptes ho tenen a la seva disposició i, per tant,
no procedeix cap votació.

*-*-*

El Ple en resta assabentat.

03. DICTAMEN D’ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS PER
A L'EXERCICI 2017.

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

“  Vist l'expedient de modificació d’Ordenances fiscals tramitat per aquest Ajuntament  d’acord amb
l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vist que en data 3 d'octubre de 2016 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial i es va obrir termini
d’informació pública durant el qual es van presentar les següents al·legacions:

El dia 21/10/2016 pel grup municipal MOVEM Tortosa - Entesa , núm. RGE  14803.

El dia 23/11/2016 pel  grup municipal del Partit  dels Socialistes de Catalunya PSC-CP, núm. RGE
16386

Vist l'informe emès pel cap de la unitat de Gestió d'ingressos.

Vist que a l'escrit d'al·legacions del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-CP es
fa referència a impostos, taxes, preus públics i tarifes, es considera el següent:

 pel que fa a les al·legacions 2.16, 2.17, 2.18 i 2.19, fan referència a preus públics, que no són
objecte d'aquest expedient de modificació d'Ordenances fiscals, i per tant, no es poden admetre a
tràmit.

 en quant a les al·legacions 4.35, 4.36, 4.37, 4.38 i 4.39, fan referència a tarifes, i tampoc són
objecte d'aquest expedient. Per tant, no es poden admetre a tràmit.

 pel que fa a les al·legacions 3.32, 3.33 i 3.34, són propostes de noves taxes, i com a tal,no es
poden admetre a tràmit, donat que les matèries que regulen no han estat objecte de modificació
a  l'expedient  de  modificació  de  les  Ordenances  fiscals.  Cal  tenir  en  compte,  a  més,  que
requereixen d'estudi econòmic de costos per tal d'adoptar un acord d'imposició d'una nova taxa.

 en quant a les al·legacions 3.20, 3.26, 3.28, fan referència a taxes que no han estat objecte de
modificació i, per tant, es considera que no es poden admetre a tràmit. No obstant, cal considerar
que la 3.26 es refereix a una exempció no prevista legalment, i en relació a la 3.20 i la 3.28 es
considera que ja està adequadament regulat a l'ordenança fiscal i per tant, correspon desestimar
les al·legacions.

 les al·legacions 1.1, 1.2, 1.3 i 3.27, es considera que legalment no es poden aplicar bé per manca
de  desenvolupament  reglamentari  o  bé  perquè  no  es  contempla  aquesta  possibilitat  al  RDL
2/2004, que regula el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. A més, es considera
que actualment ja estan correctament regulades i, per tant, correspon desestimar les al·legacions.

 pel que fa a les al·legacions 1.4,  1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 3.21, 2.29 i 3.30,
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fan referència a aspectes  de regulació discrecional  i  es  considera  que estan convenientment
regulades ja a les Ordenances fiscals. D'altra banda, les al·legacions no tenen en compte l’impacte
econòmic que la seva adopció podria tenir en l'escenari pressupostari vigent i conseqüentment en
la prestació de serveis de competència municipal, pel qual correspon desestimar les al·legacions.

 en quant a les al·legacions 1.8, 1.13 i 3.22,  s'ha de tenir en compte que la recaptació de tributs
està delegada a Base i no es pot modificar de forma unilateral per l'Ajuntament. En qualsevol cas,
es considera que està adequadament regulat en l'actualitat i, per tant, correspon desestimar les
al·legacions.

Vist l'escrit d'al·legacions de Movem Tortosa-Entesa, es considera el següent:

a) les al·legacions 1a, 2a, 6a, 8a, 12a i 13a, es considera que legalment no es poden aplicar perquè
no es contempla aquesta possibilitat al RDL 2/2004, que regula el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals. A més, es considera que actualment ja estan correctament regulades i, per
tant, correspon desestimar les al·legacions.

b) en quant a les al·legacions 11a, 14a i 15a, fan referència a taxes que no han estat objecte de
modificació i, per tant, es considera que no es poden admetre a tràmit. No obstant, cal considerar
que la 11a i la 15a no es contempla aquesta possibilitat al RDL 2/2004 i en relació a la 14a es
considera que ja està adequadament regulat a l'Ordenança fiscal i per tant, correspon desestimar
les al·legacions.

c) pel  que  fa  a  les  al·legacions  3a,  4a,  5a,   9a  i  10a,  fan  referència  a  aspectes  de  regulació
discrecional i es considera que estan convenientment regulades ja a les Ordenances fiscals. D'altra
banda, les al·legacions no tenen en compte l’impacte econòmic que la seva adopció podria tenir en
l'escenari  pressupostari  vigent  i  conseqüentment  en  la  prestació  de  serveis  de  competència
municipal, pel qual correspon desestimar les al·legacions.

d) pel que fa a la l’al·legació 7a es refereix a una subvenció en la quota de l'ICIO. Cal tenir en compte
que  a  les  Ordenances no es  regulen les  subvencions.  No obstant,  cal  considerar  que  ja  està
adequadament regulat i, per tant, es desestima aquesta al·legació.

Vist  el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals  de 29 de novembre de
2016.

Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer - Desestimar la  totalitat  de les al·legacions presentades en relació a la  modificació de les
Ordenances fiscals pels motius exposats.

Segon - Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances fiscals en els mateixos termes en què
va ser aprovada inicialment, amb efectes del dia 1 de gener de 2017.

Tercer -  Notificar aquest acord al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-CP i al
grup municipal Movem Tortosa - Entesa amb el corresponent peu de recursos. 

Quart -  Publicar l’acord d’aprovació definitiva  i el text íntegre de la modificació de les Ordenances
fiscals  al Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor l'1 de gener de 2017.”

*-*-*

Intervenció del Sr. Martínez
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Marià Martínez: Regidores, regidors, senyor alcalde, en
data 3 d’octubre ja es van exposar en Ple les modificacions, es va adoptar l’acord d’aprovació inicial i
es va obrir el termini d’informació pública durant el qual dos grups municipals –Partit dels Socialistes
de Catalunya i Movem Entesa– van presentar al·legacions.
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Vist l’informe emès pel cap de la unitat de Gestió d’Ingressos, les al·legacions es desestimen pels
motius indicats en l’expedient que, de forma resumida, vénen a ser els següents:

En primer lloc, recordem que sols es poden al·legacions a les modificacions de les ordenances, tan
sols a les ordenances que es modifiquen. Per tant, es desestimen aquelles que fan referència a les
ordenances no modificades, a preus públics, a tarifes i a les propostes de noves taxes.

Es desestimen al·legacions perquè la possibilitat no es contempla al Real decret llei  2/2004, que
regula el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. I pel que fa a les al·legacions que fan
referència a les modificacions d’ordenances es desestimen, ja que no tenen en compte l’impacte
econòmic que la seva adopció podia tenir en l’escenari pressupostari vigent i, conseqüentment, en la
prestació de serveis de competència municipal. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement, per a dir que nosaltres ens abstenim.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, com a CUP Alternativa Ecologista votarem en contra
d’aquestes ordenances. Reconeixem que no les vam poder treballar i no vam presentar al·legacions,
és un compromís que agafem per al següent curs polític. 

I, en tot cas, sí que recordar que abaixar taxes com la de la recollida d’escombraries, a tot el món no
són polítiques socials, sinó que beneficia tant a la gent que no té recursos com a la gent que sí que
els té. Que no entenem per a que serveix el baixar una taxa de recollida d’escombraries a gent que
pugui ingressar en la seva llar 100.000, 200.000€ a l’any. I que nosaltres seríem més partidaris de
gravar al màxim els impostos o les taxes i, en tot cas, després fer bonificacions socials a aquelles
famílies que realment ho necessiten, perquè d’aquesta manera el que hem fet és deixar de recaptar
diners per a polítiques socials, diners que a les famílies que no necessiten d’aquests rebaixes podien
haver ajudat a fer un major nombre de polítiques socials.

I per altra banda, també recordar –com s’ha dit– que en els últims 4 anys s’ha abaixat un 12% la taxa,
que aquesta és una política del senyor alcalde i del seu grup polític i que, tot i  que ara Esquerra
Republicana està al Govern, es continua mantenint la línia de política fiscal de l’alcalde. I nosaltres
ens preguntem: de què serveix que Esquerra Republicana tingui un regidor d’Hisenda si, al final, el
que acaba fent és la mateixa línia política i econòmica que feia l’anterior alcalde.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Moltes  gràcies  senyor  Rodríguez.  Jo,  en  tot  cas,
manifestar-li el seu concepte d’equitat tributària segurament està a les antípodes del que jo pugui
tenir. Però no del que jo pugui tenir, sinó del que estableix la mateixa Llei. 

La progressivitat impositiva no ve per les taxes, ni aquí ni enlloc. La progressivitat impositiva, en tot
cas, ve per a aquells impostos que manifesten la capacitat de riquesa o de renda, i per això existeix un
impost sobre la renda que, precisament, és un impost progressiu, no a aquell on els que més tenen
més paguen, sinó a aquell on els que més tenen més paguen proporcionalment. I aquí sí que es pot
fer l’existència de tributs progressius, però no hi ha cap taxa que sigui progressiva.

I, a més a més, si vostè fa una comparativa de les taxes per recollida d’escombraries de l’Ajuntament
de Tortosa amb altres ajuntaments d’una mida similar, vostè podrà compartir que el raonable és que
es redueixi aquesta taxa per intentar buscar un equilibri i una convergència en poblacions de similars
característiques en unes taxes de recollida d’escombraries semblants.

Però, en tot cas, ja segurament que en altres intervencions ja veurà que tindrem ocasió de parlar de la
taxa d’escombraries.
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Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors,  ja els hi avanço, evidentment, que el nostre grup municipal votarà en contra d’aquest punt. I
votarem en contra perquè un any més hem vist que la nostra feina ha caigut en sac buit.

En els darrers anys hem presentat propostes a les ordenances, hem presentat al·legacions, i si alguna
cosa podem afirmar en aquest moments és que a vostès no els interessen les propostes de l’oposició
o, almenys, les del Partit Socialista.

Els arguments per rebatre-les són sempre els mateixos: bé ens diuen que no es pot fer per qüestions
legals. Bé, jo diria que moltes són per discrecionalitat, això està clar. O bé ens diuen que no pot ser
perquè són qüestions econòmiques. Deixi’m dir-los que també aquest és un raonament que evidencia
el seu ordre de prioritats.  Ja vam dir en el Ple de pressupostos la seva manca, al nostre entendre, de
polítiques  envers  les  persones  desafavorides  que  reflecteixen  les  ordenances   i  el  Ple  de
pressupostos.

El darrer argument que normalment fan servir –que ha mencionat el senyor Marià Martínez– és que
presentem com al·legacions unes propostes sobre una ordenança que no s’ha modificat. Evidentment,
considerem que estem facultats per presentar propostes que creguem oportunes en el moment que
ho creguem oportú, tant d’aquelles que vostès proposen modificar com les que fa anys que es van
aprovar i ara no modifiquen. Perquè els temps i les circumstàncies canvien, i més en els darrers anys,
com hem vist,  en què molts  dels  nostres  conciutadans es  veuen afectats  per  aquesta  greu crisi
econòmica.

Per tant, i tal i com he avançat a l’inici de la meva exposició, nosaltres votarem en contra del dictamen
d’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals. 

Això si, ja els avanço que continuarem fent propostes i, de la mateixa manera que també avui agraïm
al regidor d’Hisenda, el senyor Marià Martínez, la deferència en contestar una a una totes les nostres
al·legacions, fet que no s’havia produït encara mai des de que estem nosaltres a l’Ajuntament, de la
mateixa manera dic que esperem poder agrair que l’any vinent alguna de les nostres propostes s’hagi
acceptat. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. No sé si hi ha alguna intervenció
més. Doncs, ja els contestaré als dos a la vegada. Senyor Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa  també  votarem  en  contra  d’aquesta  aprovació  definitiva  de  les  Ordenances  fiscals  en
considerar que són millorables des del nostre punt de vista. 

I  és  per  això,  precisament,  que  el  nostre  grup  municipal  va  fer  tota  una  sèrie  de  propostes,
concretament quinze, de les quals cap ha sigut acceptada per part del Govern municipal. 

Entenem que estem vivint en una situació des del punt de vista social molt complicada, amb uns
nivells  de pobresa molt  elevats i  moltes de les nostres propostes anaven en la  línia de millorar  i
d’ajudar a diferents col·lectius de la nostra ciutat que ho estan passant molt malament.

Unes propostes que se’ns diu, algunes de les quals, que no es poden aprovar perquè legalment no es
preveu, la qual cosa nosaltres no entenem perquè moltes d’aquestes que ens han dit que no s’estan
aplicant en altres ajuntaments i, per tant, no acabem de veure perquè des del punt de vista legal no
es pot tirar endavant al nostre Ajuntament aquestes modificacions de les Ordenances fiscals quan en
altres ajuntaments del nostre país sí que es poden tirar endavant.

I després, l’altre argument que també han utilitzat és perquè tindrien un impacte econòmic de car al
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nostre Ajuntament tota una sèrie de propostes que els hi fem. I també pensem que com a prioritat,
com a mínim, alguna de les quinze s’hagués pogut acceptar per part del Govern municipal.

Per tant, davant d’aquest Govern municipal que no ha volgut acceptar ni tan sols una d’aquestes
quinze al·legacions, des del nostre grup municipal, com els hi comentava des del principi, votarem en
contra d’aquesta aprovació definitiva de les Ordenances fiscals.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Els hi intentaré contestar breument. 

Començarem per les qüestions que són òbvies. El tema de la legalitat. Sap que passa? Que el tema de
la legalitat no el decideix ni el senyor Martínez ni jo mateix. Diuen “no ho entenem”, doncs, jo l’únic
que els puc aconsellar és que vagin a parlar amb la Intervenció municipal, vagi a parlar amb el cap de
Gestió d’Ingressos o amb la Tresoreria que són els que fan els informes. I és així de fàcil, i és així de
senzill i és així de comprensible. Per tant, no és un tema de...

A altres llocs, jo no sé el que fan a altres llocs. Jo sé el que diu l’interventor, el que diu el tresorer i el
que diu el cap de Gestió d’Ingressos i, per tant, si no es preveu una bonificació a l’IBI, doncs no es
preveu. I si no es preveu una discriminació en funció dels ingressos a una taxa, doncs no es preveu, és
il·legal i, per tant, si tenen algun dubte perquè no acaben de comprendre, no ho acaben de veure,
doncs, és molt fàcil: vagin als tècnics municipals i ells mateixos els indicaran, ja no el número d’article
corresponent  –perquè això ja els hi fiquen a l’informe– sinó que els hi podran donar explicacions
addicionals.

Per tant, en contra de la legalitat no es poden prendre decisions. Primera qüestió.

Segona  qüestió:  no  es  poden  presentar  al·legacions.  Poden  presentar  una  moció  al  Ple,  poden
presentar el que vulguin però al·legacions a una Ordenança que no és modificada són nul·les de ple
dret. És a dir, els hi desestimen perquè no cal entrar en el fons. Perquè és com aquell  que a les
ordenances municipals presenta una modificació a l’Ordenança de circulació. Es toca l’Ordenança de
circulació? No. Doncs, si no es toca aquella Ordenança, no es poden presentar al·legacions. Podran
presentar mocions si volen, però al·legacions, tècnicament, és una barbaritat jurídica i com a tal es
desestimen.

El senyor Roig diu “agraïm que s’hagin contestat les al·legacions una a una”. Repassi tots els informes
de tots els altres anys –els informes els fan els mateixos tècnics– i podrà apreciar que hi ha també,
al·legació a al·legació, els motius o no de desestimació. Això com a concepte.

Segona qüestió ja, diguéssim, més de fons. Diu “oh, és que no passa res de presentar al·legacions que
suposin  menys  ingressos”.  Home,  passa  o  no  passa,  tot  és  admissible.  Tu  ara  pots  presentar
al·legacions per ingressar menys i després presentaràs al·legacions al pressupost per gastar més. Això
és una mica incongruent. Igual com incongruent és presentar ara al·legacions per ingressar menys. El
senyor Rodríguez diu que no, que ell presentaria al·legacions per apujar els impostos, no els baixaria.
Me pareix, doncs, una actitud coherent però clar, la de vostès dos no. Perquè quan un mira com han
evolucionat els  ingressos municipals al  llarg dels últims anys i,  sobretot,  com han evolucionat els
tributs municipals al llarg dels últims anys, home, un arriba a algunes conclusions.

L’actual Govern municipal amb el tema de les Ordenances fiscals –i això jo crec que també li val al
senyor Rodríguez– el que ha fet és que abans d’apujar els impostos als que els paguen, anar a buscar
a tots aquells que haurien de pagar-los i no els paguen. Perquè tradicionalment, en anteriors governs
el que es feia aquí és que quan feien falta ingressos s’apujaven els impostos. No s’anaven a buscar a
les bosses de frau, no s’anaven a buscar a aquelles persones, moltes vegades per ignorància, moltes
vegades sense cap mala fe que no pagaven impostos, sinó que l’únic que fèiem és apujar impostos. 

Abans parlàvem de la taxa d’escombraries. Doncs miri, tot és molt relatiu. La taxa d’escombraries
entre l’any 99 i l’any 2007 va pujar un 118%, a una mitja d’un 15% anual. Durant aquests últims 10
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anys ha pujat un 5,95%, a una mitja d’un 0,59%. En canvi, estem recaptant molt més. Hem apujat una
mitja d’aquest 5,95 i la recaptació s’ha incrementat un 18% perquè hem anat a prioritzar la borsa de
frau.

Des de fa 4 anys que la  recaptació,  perdó, que diu s’ha abaixat aquest 12% anual,  cada any la
recaptació s’ha incrementat. Per què? Perquè estem lluitant realment contra el frau. 

Un cas paradigmàtic també és el de l’IBI. El de l’IBI, entre el 99 i el 2007 –un període en que van
governar els partits del senyor Roig i del senyor Jordan– l’IBI va pujar un 84%, a una mitja d’un 10%
anual. Durant aquests últims 10 anys, no 8, durant 10 anys l’IBI ha pujat un 8,60, a una mitja d’un
0,86%. Havent apujat un 8,60%, sap en quant han incrementat la recaptació? Hem incrementat la
recaptació un 35%. Per què? Perquè no es tracta de pujar als que ja paguen, sinó del que es tracta, la
veritable equitat tributària s’aconsegueix lluitant contra el frau i aquelles persones que no paguen,
que  paguin.  I  això  fa  que  l’IBI,  apujant-lo  un  8,60  –no  un  84% com en  l’anterior  Govern–  hem
aconseguit una recaptació d’un 35%. I així  podríem fer una successió de tots els tributs i  podran
comprovar com al llarg d’aquests últims 10 anys els tributs o s’han mantingut congelats o han pujat
molt poquet i, en canvi, hem aconseguit que la recaptació apugi molt i afrontar els reptes que hem
tingut durant aquests anys.

Per tant, en la mesura que som capaços d’apujar la recaptació, entenem que encara que sigui de
forma modesta  hem d’intentar  revertir  aquesta  situació  perquè  les  taxes  d’escombraries  que  es
pagaven a l’Ajuntament de Tortosa nosaltres enteníem que eren excessives. I com que ho enteníem,
ho hem establert així. I, a més a més, això ho hem fet així mateix? No. I a més a més hem dotat, en la
mesura del que la legislació permet, una exempció. I les persones que cobren 1 o 2 vegades –en
funció de la situació familiar– l’1,5 de l’IRSC no paguen taxa d’escombraries.

Per tant, hem incrementat la recaptació, hem abaixat el tipus i hem introduït bonificacions socials que
no existien a les Ordenances. Per tant, criticar això és molt fàcil si no es governa, i és molt més fàcil
que  criticar-ho  quan  governes  fas  exactament  el  contrari.  I  vas  a  intentar  que  els  que  ja  estan
cotitzant, cotitzin molt més. I, en canvi, als que s’escapen..., no dic que tots ho fessin amb mala fe,
algunes vegades ho feien per pròpia inacció de l’Administració municipal, malgrat un quan deixa de
pagar impostos sempre és per culpa d’un, no és per culpa de l’Administració municipal. 

Per tant, jo crec que en això s’ha seguit una bona línia al llarg dels últims 10 anys i presentar aquí ara
al·legacions per a encara cobrar menys i ara d’aquí dos dies al Pressupost –o fa 2 dies, com a l’últim
Ple vam aprovar el Pressupost– el que demanaven era gastar més, doncs clar, és incongruent. Però en
tot cas és el que hi ha i, per tant, res a dir.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és per contestar-li per
la intervenció que acaba de fer.

Vostè comenta que han reduït, no?, el grau que hi havia en molts dels impostos municipals i jo això
sap que li he reconegut públicament en aquests últims anys quan es va fer tot aquest treball amb
l’anterior regidora d’Hisenda. Sí, s. I durant aquests últims anys des de que vostè governava, amb una
situació molt complicada econòmicament per al país i també per al nostre Ajuntament i que va ser
una sorpresa positiva que poguéssim trobar tant de frau i que, per tant, es regularitzés una cosa que
històricament, en general, mai a aquest Ajuntament s’havia fet.

Per tant, que vostè avui digui això em sembla bé perquè ja ho hem discutit en el seu i el nostre grup li
ha reconegut i ja veu que no hi ha cap problema en reconèixer-li aquesta vessant en relació a les
Ordenances fiscals.

Però el que sí que li volem fer entendre des del nostre grup municipal és que ara, al 2016, tenim una
situació  d’emergència  social  molt  complicada a la  nostra  ciutat  i  per  això  fem tota  una sèrie  de
propostes concretes per intentar que les Ordenances que aprovarem per a l’any 2017 siguin millors,
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des del nostre punt de vista. I li fem tota una sèrie de propostes que ara crec que no ve al cas a que
les repetíssim. Algunes vostès ens diuen que no les volen tirar endavant perquè legalment no es pot. I
vostè m’ha dit “presentin mocions”. També li dic, algunes legalment, directament no es poden, però si
presentéssim mocions per crear, per exemple, subvencions per ajudar a pagar l’IBI per a les famílies
que estan en una situació més complicada es podrien tirar endavant, com alguns ajuntaments del
nostre territori ho estan fent: Amposta, Deltebre i altres a nivell de Catalunya. I  vostès, quan hem
presentat aquestes mocions tampoc les han reconegut. 

Per tant,  clar, nosaltres anem aquí en una línia no de destruir  la seva obra de Govern, les seves
Ordenances fiscals, com vostè ho interpreta o sembla ser pel que diu que sembla que nosaltres diem,
sinó al contrari: com a cooperar i portar propostes per millorar les Ordenances fiscals que vostès han
tirat endavant. I vostès el que fan és, directament, rebutjar-les les 15, no n’aproven ni una. I algunes
de les quals vostès mateixos diuen, no?, en aquest informe que es podrien aprovar, que estan dins la
Llei i, per tant, que es podrien tirar endavant. Per tant, nosaltres li votem en contra per això.

I vull també lamentar en aquest cas el paper d’Esquerra Republicana perquè, clar, jo podria entendre
l’actitud  del  Govern si  només  estigués  conformat  per  Convergència  i  Unió,  que  ha sigut  aquesta
actitud de no acceptar cap proposta durant aquests últims anys, però pensàvem que el fet de que
Esquerra Republicana entrés al Govern, com a mínim, canviaria mínimament el tarannà del Govern i, a
més a més, tenint en compte que gestiona la regidoria que ha d’elaborar aquestes Ordenances. I la
resposta que hem vist, també ara del nou Govern format per Esquerra amb Convergència i Unió, és
que tot continua igual i que totes les propostes es tomben. Per tant, nosaltres lamentem això.

I sobre el tema dels pressupostos que comentava abans, també en el seu dia, dels ingressos, aquí al
debat ja li vam fer tota una proposta de com es podrien fer els ingressos de manera diferent, també
amb partides concretes i, per tant, no entrarem ara al debat dels pressupostos.

Per tant, nosaltres lamentem que cap de les nostres al·legacions siguin acceptades i, evidentment, el
que continuarem fent cada any serà presentant igualment perquè potser algun dia n’acabin acceptant
alguna i milloren des del nostre punt de vista. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Varies matisacions. Primera, quan deia
que es presenten mocions, m’estava referint a aquelles no tant per vostès, sinó pel grup socialista,
que  presenta  al·legacions  a  una  ordenança  que  no  es  modifica.  Per  tant,  si  tu  no  modifiques
l’ordenança,  el  que  no  pots  fer  és,  en  període  d’al·legacions  de  la  modificació  d’unes  altres
ordenances, presentar al·legacions.

Per tant, llavors, si vols presentar una moció... Però no presentis al·legacions a una cosa que no es
modifica i que, per tant, no està en període d’obertura d’exposició pública.

Segona qüestió: un tema de concepte, i és bo que ho discutíssim això, senyor Jordan. Vostè diu “jo
subvencionaria l’IBI”. Està bé, està bé. Un partit que s’anomena d’esquerres diu que subvencionaria
l’IBI. Potser no hauria de subvencionar el lloguer abans que l’IBI? L’IBI qui el paga? L’IBI el paga qui té
una propietat, gran o petita. Potser si hem de fer subvencions en funció de la capacitat econòmica,
primer  s’ha  de  subvencionar  a  aquell  que  no  pot  ni  comprar  un  habitatge  i  que  l’habitatge  i  la
propietat de l’habitatge –que és el que grava l’IBI– és una manifestació de la capacitat econòmica,
més gran o més petita. Però aquell que no té propietats, aquell sí que realment és al que s’ha d’anar a
atendre. 

I  fixi’s  que  inclús  vostès  quan  estableixen  determinades  bonificacions,  els  que  s’anomenen
d’esquerres, quan estableixen determinades bonificacions en alguns impostos, el que has de limitar
és si tenen patrimoni o no. Per què a qui subvencionaria vostè? A un que té patrimoni o a un que no té
patrimoni abans? A que segurament subvencionaria a un que no té patrimoni? Perquè no té ni la..., no
es fa la manifestació de la capacitat econòmica. Això és de l’a b c. 
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A mi quan em surt un partit que s’anomena d’esquerres dient que subvencionarem l’IBI, home, això si
tenim cobert subvencions per a totes aquelles persones que no tenen ni un ingrés ni una propietat,
però,  abans subvencionarà a un que té propietat que a un que no té propietat? Bé, és una línia
doctrinal  a  l’esquerra  nova  que  s’obri.  Potser  ho  haurem  de  discutir.  Jo  no  estic  d’acord.  Jo,
personalment, no estic d’acord. Però això no és una qüestió d’esquerres ni de dretes, és una qüestió
d’equitat tributària, perdó, d’equitat econòmica. No tributària. D’equitat econòmica. I, per tant, si jo
tinc  100.000€  –fiquem  per  suposar–  per  poder  disposar,  abans  de  subvencionar  l’IBI,  aquests
100.000€ els dedicaria a subvencionar a aquelles persones que no són ni propietàries de res i que no
tenen la capacitat....

Això de subvencionar l’IBI, jo em penso que me pareix.... I aquest és el motiu, fixi’s, és el motiu que
ningú planteja exempcions de l’IBI. Estan les que estan per la Llei, però en funció de dir “escolti...”,
perquè llavors, a qui plantejarem una exempció de l’IBI?, en funció de què?, dels seus ingressos? I si
una persona té una propietat amb un valor cadastral de 300.000€ i que ara no té ingressos i no cobra
l’atur, què hem de fer?, subvencionar-li l’IBI? O que aquesta persona realitzi aquell immoble, manifesti
la seva capacitat de pagament, la seva capacitat econòmica i acabi tributant? Clar, bé, si vostè diu
que és d’esquerres i fa aquest plantejament, doncs no sé, doncs els que n’entenguin, jo no sóc un
especialista en aquest tema però...., bé, amb el tema d’esquerres, en l’altre tema sí. Bé, potser és un
tant peculiar, però bé, si s’apunten a subvencionar l’IBI, bé. És una altra línia. Jo no estic d’acord i
aquest és el debat que acceptem i per això no se’ls..... –sí, sí, després jo li donaré la paraula, no es
preocupi– no estem, jo no estic d’acord.

Quan vostè diu “no, escolti, és que això de la legalitat”. És que això de la legalitat és tan fàcil com....
vostès per a fer, de dir “no, és que nosaltres en presentem 15”. Però si són 10, les mateixes que l’any
passat.  I  l’any  passat  ja  els  hi  van dir  que  no  eren  legals.  Si  no  ha canviat  la  Llei,  per  què  les
presenten? Per a dir que presenten i que nosaltres no els hi admetem. 

I entorn al tema d’Esquerra jo no els hi he de dir res, però vostès d’Esquerra el que no entenen són
altres coses, no el plantejament financer. Perquè jo no entenc aquests números que els hi he donat
abans i que no em rebaten. 

I respecte al tema de la lluita contra el frau, no es fa en un moment puntual. En alguns impostos....
No, no, no, no. Miri l’evolució... Miri, si vol li ensenyo l’evolució de recaptació de l’IBI, per exemple. I li
puc ensenyat de tots els altres: de l’IAE. I li puc ensenyar de tots els altres impostos. I es fa, i es fa de
forma gradual des de que nosaltres entrem a...., des de que jo mateix assumeixo l’Alcaldia. I no es
para. I any rera any ho anem fent. I aquest últim any també n’hem fet, en alguns impostos amb més
èxit i en altres amb menys èxit, però ho anem fent de forma gradual i amb totes les limitacions dels
recursos humans que tenim a l’Ajuntament de Tortosa.

Per tant, també aquest últim any s’ha fet una tasca important en aquesta línia. Igual com es va fer
l’any passat amb el senyor Emili Lehmann i, de veritat, es van ficar les bases en els 8 anys primers, en
què també va estar la senyora Villarroya al capdavant de les finances municipals.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, començo per això. Ja li he dit abans que
no hi ha cap problema en reconèixer la lluita que s’ha fet durant tots aquests últims anys sobre el frau
fiscal i, per tant, ja li he dit que quan els pressupostos van començar a tenir més ingressos en relació
a diferents impostos municipals, precisament per tota aquesta lluita, també davant d’una situació de
crisi econòmica, el nostre grup així ho va dir en reiterades ocasions, i a les actes dels diferents plens,
de les diferents sessions plenàries consta. Per tant, ja li  dic que no hi ha cap problema en què li
reconeguem.

Després,  vostè ha tret  el  tema de l’IBI.  Clar,  centra només el  debat  en el  tema de l’IBI,  però de
propostes n’hem fet 15, sobre l’IBI n’hi ha 2 o 3.

I sobre algunes qüestions, ja que parla de l’IBI, jo li dic que la nostra proposta en concret anava en
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relació de l’IBI. I sí, tenia en compte els ingressos de les persones, del salari mínim interprofessional. I
sobre  el  valor  cadastral  també  hi  ha  tota  una  proposta  de  topalls,  és  a  dir,  no  és  el  mateix,
evidentment, ajudar a una família que té molts de béns immobles amb un valor molt important, a una
persona que té un pis que és el seu habitatge habitual. A més a més, també parlàvem que només
podia ser en cas del seu habitatge habitual.

I vostè diu “això és d’esquerres, de dretes, no sé de què és”. Jo només li dic que no és una proposta
que  faci  Movem  Tortosa  a  aquesta  ciutat;  és  una  proposta  que  molts  ajuntaments  estan  tirant
endavant al nostre territori i al nostre país, i precisament de diferents colors polítics. Vostè diu que no
està d’acord. Nosaltres pensem que en la situació d’emergència social que hi ha estaria bé que en un
dels principals impostos, per part d’aquest Ajuntament es poguessin tirar endavant aquestes ajudes
en funció del que li he dit: del salari mínim, de cadascuna de les unitats de convivència o famílies, en
funció del valor cadastral. I això, entenem, que faria més just aquest impost.

Vostè  diu “oh!,  és que s’hauria d’ajudar a altres famílies”,  em sembla  molt  bé.  Doncs,  anem a
buscar...,  això ja li vaig dir fa també 2 anys, quan vam presentar una moció en aquest tema i la van
votar en contra, però vostès tampoc proposen altres ajudes.

Llavors, en relació als altres impostos o a les altres propostes que li estem fent, no ens contesta,
perquè n’hi ha bastantes, relacionades amb l’IAE, amb l’IBI, amb l’impost de circulació, amb la taxa
d’escombraries i, per tant, jo tinc que lamentar que de 15 només, no només, no se n’accepti cap ni
una.

A més a més, vostè diu “oh!, ja les van presentar l’any passat”. També és mentida. Moltes de les que
hem presentat  aquest  any no les havíem presentat l’any passat,  perquè nosaltres el  que fem és
buscar experiències que pensem que són positives, que s’estan tirant endavant a altres ajuntaments i
les porten aquí a la nostra ciutat per a que es puguin tenir  en compte. Però la resposta que ens
trobem per part del Govern és un ‘no’ rotund. Per tant, nosaltres entenem que ho hem de rebutjar
perquè  pensem que  si  vostès  volguessin  dialogar  i  consensuar,  com a mínim alguna  d’aquestes
propostes es podria tirar endavant.

I sí, lamentem que Esquerra Republicana en aquest sentit no hagi fet que hi hagi un canvi de rumb al
Govern en relació a la fiscalitat, perquè pensem que Esquerra Republicana –que està governant a
altres ajuntaments i que sí que està tirant endavant moltes d’aquestes propostes, per no dir totes– no
entenem com aquí a Tortosa són incapaços de, com a mínim, acceptar-ne una.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta modificació de les Ordenances fiscals i esperem que
en els propers anys, com a mínim, alguna es tingui en compte. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Miri, jo si vol li contesto una per una. Si vol li contesto una per
una.

L’IBI.  Exigir  als  immobles  desocupats  un  recàrrec.  Resta  condicionat  al  desenvolupament  d’un
reglament estatal en els supòsits de la seva exigència. Sentència del Tribunal Superior de Justícia i el
Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sí, la 3. Perdó,
la del grup socialista. Bé, és igual. Les tinc totes les altres. Les de l’IBI, totes, totes no són legals. 

I quan vostè planteja el de la subvenció, que no és una al·legació a l’Ordenança fiscal, no, perquè
l’Ordenança fiscal és de l’article 1 a l’article 15 de l’Ordenança fiscal, quin canviaria? Aquest és el
cas. Presenti una moció, perquè no en presenta cap en relació a l’IBI. Doncs, vostè el que ha de dir, i
la gent de Tortosa el que ha de saber i la gent sense recursos de Tortosa ha de saber que Movem
Tortosa el que presenta és que vol subvencionar als que tenen una propietat, abans de subvencionar
als que no la tenen. I això és així. I, per tant, és el que plantegen.

I, si no, plantegi’m un reglament i discutim aquest reglament. I ja veure, perquè el que discrimina, el
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que diu ‘hem d’ajudar a la gent que ha de pagar l’IBI’, és el que diuen, no?, a la gent que no pot pagar
l’IBI hem d’ajudar-los. I a la gent que no té propietats? Ho farà el mateix reglament? Doncs, llavors, el
que determina no és la propietat, és més, segurament s’hauria de prioritzar abans ajudar a aquell que
no té propietat que al que té propietat. Sí. Sí, sí, això... Bé, el senyor Vallespí diu que no, que ell abans
ajudaria al que té propietat que al que no té propietat. Jo dic que el meu criteri és que abans s’hauria
d’ajudar al que no té propietat que al que té propietat, entén? i, per tant, això li poden pegar totes les
voltes que vulguin, però és així.

En relació, la política tributària o la política fiscal que vostès ara tant acusen a Esquerra Republicana i
que hem estat compartint durant més anys que no hem estat compartint, home, si vostès agafen i la
comparativa dels últims 10 anys i  els 8 anys anteriors, que vostès deien que hi havia un Govern
d’esquerres a l’Ajuntament de Tortosa encara que fos de la mà del Partit  Popular, doncs,  podran
comparar. 

I si han d’apujar l’IBI un 84% una altra vegada, han d’apujar la taxa d’escombraries un 186% una altra
vegada,  doncs,  és  normal  que  no la  comparteixin  ells.  Ni  la  comparteixin  ells  ni  la  comparteixin
nosaltres ni la comparteixi la majoria de tortosins i tortosines que cada vegada que els han tingut
vostès al Govern l’únic que han vist és que la pressió fiscal els hi ha incrementat als que ja pagaven i,
en canvi, als que no pagaven els deixaven anar de rositas. Però, en tot cas, és un criteri com un altre i
ja entenc que queden desestimades les al·legacions i, per tant, queden aprovades les Ordenances tal i
com estaven plantejades i que entraran en vigència a partir de l’1 de gener del 2017.

*-*-*

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

04.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  D’APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  REGLAMENT  ORGÀNIC
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA.

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

“  Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 12 de setembre de 2016, pel
qual es va aprovar inicialment el nou Reglament orgànic municipal d’aquest Ajuntament.

Vist que durant el corresponent període d’informació pública s’han formular al·legacions:

a) Pel grup polític municipal CUP-AE (registre d’entrada 14993, de 25.10.2016).
b) Per l’Oficina Antifrau de Catalunya (registre d’entrada 15205, de 28.10.2016).
c) Pel grup polític municipal Movem Tortosa-Entesa (registre d’entrada 15350, de 2.11.2016).
d) Pel grup polític municipal PSC (registre d’entrada 15395, de 3.11.2016).

Vist l’informe emès pel secretari acctal. d’aquest Ajuntament, de data 24 de novembre de 2016.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 29
de novembre de 2016.

Atès allò que al respecte es disposa per les disposicions normatives següents:

-  Pàg. 16 / 132 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
-  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:

Primer - Estimar les al·legacions formulades per l’Oficina Antifrau de Catalunya, incorporant-les al text
del Reglament orgànic municipal objecte del present acord d’aprovació definitiva. 

Segon - Estimar les al·legacions formulades pel grup polític municipal CUP-AE, incorporant-les al text
del Reglament orgànic municipal objecte del present acord d’aprovació definitiva. 

Tercer - Desestimar les al·legacions formulades pel grup polític municipal Movem Tortosa - Entesa no
subsumibles en les abans estimades, per raons d’oportunitat, en no considerar-les convenients. 

Quart - Desestimar les al·legacions formulades pel grup polític municipal PSC no subsumibles en les
abans estimades, per raons d’oportunitat, en no considerar-les convenients, a excepció de l’al·legació
número 19, que s’estima, incorporant el seu contingut al text del Reglament orgànic municipal objecte
del present acord d’aprovació definitiva.  

Cinquè - Aprovar definitivament el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Tortosa, quin text
íntegre s’inclou a l’annex del present acord.

Sisè - Publicar al BOP de Tarragona el text íntegre del Reglament aprovat definitivament i al DOGC el
corresponent anunci de referència, i donar-ne trasllat a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració
de l’Estat.

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.  

TÍTOL PRELIMINAR.
DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte del Reglament.
El  present Reglament té per objecte la regulació del règim organitzatiu i  de funcionament dels òrgans
municipals, segons el marc normatiu establert per la Llei Estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, Llei municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril,  i  resta de normativa aplicable,  tot  abastant  l'àmbit  material  del  Reglament les
següents matèries:
a) Règim organitzatiu de l'Ajuntament.
b) Funcionament dels òrgans bàsics i complementaris municipals.
c) Estatut dels membres electius. 

Article 2. Posició ordinamental del ROM.
L'ordre  de  prelació  de  fons  en  les  matèries  legalment  atribuïdes  a  regulació  municipal  a  través  del
Reglament orgànic resta establert en els següents termes:
a) Preceptes bàsic de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
b) Llei municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
i normes reglamentàries autonòmiques en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb
els preceptes del ROM.
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c) Reglament orgànic municipal.
d) Legislació general de l'Estat en els mateixos termes.

Article 3. Ús de la llengua catalana.
1. El català és la llengua pròpia d'aquest Ajuntament i en conseqüència tota la documentació municipal de
projecció interna i externa serà redactada almenys en llengua catalana, en els termes i amb l'abast que
disposa la Llei autonòmica 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística i l'article 5 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. En tot cas serà respectat el dret de tots els ciutadans/es a relacionar-se amb l'Ajuntament en llengua
castellana i el dret a obtenir les certificacions i qualsevol altra documentació a que puguin tenir dret en
aquesta llengua, si així ho demanen.

TÍTOL PRIMER.
SOBRE L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT.

CAPÍTOL I.
DELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL.

Article 4. Òrgans de Govern.
El Govern i l'Administració municipal seran dirigits pels següents òrgans:
a) L’alcalde/alcaldessa.
b) Els/les tinents/tinentes d'alcalde/essa.
c) El Ple.
d) La Junta de Govern Local.

SECCIÓ PRIMERA
L'ALCALDE/ESSA.

Article 5. Accés i atribucions del càrrec.
1. L'elecció, durada del mandat, renúncia i destitució de l’alcalde/essa mitjançant moció de censura es
regirà per la Legislació orgànica reguladora del règim electoral general i normes específiques del present
Reglament.

2.  L'alcalde/essa,  com  a  president/a  de  l'Ajuntament  i  cap  de  l'Administració  municipal  tindrà  les
atribucions establertes a l'article 53 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i dins d'aquest marc
general  les  que  li  pugui  atribuir  la  corresponent  legislació  sectorial  comunitària  europea,  estatal  i
autonòmica.

3. Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l’alcalde/essa han d’adoptar la
forma de decrets de l’Alcaldia. L’alcalde/essa trametrà a la secretaria general de l’Ajuntament una còpia de
tots els decrets de l’Alcaldia. El/la secretari/a general foliarà els decrets de l’Alcaldia i els conservarà en un
registre que tindrà caràcter públic, expedint les certificacions que siguin demanades.

4. L’alcalde/essa podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant bans,
dels que se’n farà publicitat als espais habilitats per a la informació pública i als espais municipals de
transparència.

Article 6. Dels/les tinents d'alcalde/essa.
1. L'alcalde/essa designarà els/les tinents/tinentes d'alcalde/essa d'acord amb el següent:
a) El nomenament es farà mitjançant decret, del qual se'n donarà compte al Ple municipal en la primera
sessió que celebri, així com es notificarà personalment al regidor/a designat/da.
b) El decret de nomenament haurà d'establir, en el seu cas, l'ordre de prelació per a la substitució de
l’alcalde/essa,  en  els  supòsits  de  vacant,  absència  o  malaltia,  i  a  la  delegació  genèrica  de  funcions
corresponents, quan calgui.
c) En la pròpia resolució de nomenament s'establirà si s'atorga o no la mera delegació de signatura en
determinats casos.
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2. Els/les tinents/tinentes  d’alcalde/essa tindran les següents funcions:
a) Substituir transitòriament a l’alcalde/essa en els casos de vacant, absència i malaltia, segons l'ordre de
prelació establert en el seu nomenament.
b) Exercir en els termes de la corresponent delegació, les tasques de direcció, coordinació i gestió política
de les àrees municipals atribuïdes, així com les funcions concretes conferides de manera específica per a
supòsits determinats i puntuals.

Article 7. Dels/les regidors/es-delegats/des.
1. Per part de l'Alcaldia es podran efectuar delegacions especials per a tasques concretes i específiques en
favor de regidors/es no pertanyents a la Junta de Govern Local i  així  mateix  la desconcentració de la
potestat  sancionadora  en matèria  d'infraccions a  normes de circulació  comeses en vies  urbanes i  de
l'Ordenança  de  convivència  ciutadana  en  el  supòsit  que  en  l'estructuració  del  cartipàs  municipal  es
contempli  la  creació  d'una  regidoria  delegada  per  a  l'exercici  de  les  corresponents  competències  en
matèria de trànsit i seguretat ciutadana i de convivència ciutadana. 
El  nomenament de regidor/a-delegat/da es farà mitjançant decret, del qual se'n donarà compte al  Ple
municipal en la primera sessió que celebri, així com es notificarà personalment al regidor/a designat/da. 

2. Els/les regidors/es amb delegació especial, llevat del supòsit que en el decret delegatori s'estableixi una
altra cosa, hauran de desenvolupar la seva tasca i exercir aquest encàrrec, en coordinació funcional amb
el/la  tinent/tinenta  d’alcalde/essa  de  l'àrea  que  tingui  la  delegació  funcional  genèrica  referida  al
corresponent àmbit competencial.

3.  L'òrgan  delegant  podrà  revocar  en  qualsevol  moment  la  delegació,  recuperant  l'exercici  de  les
atribucions delegades sense més formalitats que les exigides per al ser atorgament.

Article 8. Dels/les regidors/es sense delegació funcional.
Els/les regidors/es que no tinguin la condició de tinent/a d’alcalde/essa ni tinguin delegació especial ni
tampoc es trobin adscrits a cap àrea política funcional, tindran, així mateix, accés general, en els termes i
amb  l'abast  que  assenyalen  les  lleis,  altres  disposicions  i  aquest  reglament,  als  expedients,  arxius  i
documentació municipal.

Article 9. De la moció de censura a l’alcalde/essa.
1. L'Ajuntament en Ple podrà exigir la responsabilitat política de l’alcalde/essa, mitjançant l'adopció d'una
moció de censura que, en el cas de ser aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de regidors/es,
comportarà la destitució del càrrec.

2. La presentació com a tramitació i votació de la moció de censura es regirà per les següents normes:
a) La moció de censura haurà d'ésser proposada per la majoria absoluta del nombre legal de regidors/es i
haurà d'incloure un candidat/a a l'Alcaldia que podrà ésser qualsevol regidor/a, l'acceptació expressa del
qual haurà de constar en l'escrit de proposició de la moció.
b) L'escrit en el qual es proposi la moció de censura haurà d'incloure les firmes degudament autenticades
per notari/a o pel secretari/a general de l'Ajuntament i haurà de presentar-se davant del propi secretari/a
per qualsevol dels seus firmants. El/la secretari/a general comprovarà que la moció de censura compleix el
requisits exigits en aquest article i estendrà en el mateix acte la corresponent diligència acreditativa.
c)  El  document  així  diligenciat  es  presentarà  en  el  Registre  General  Municipal  per  qualsevol  dels/les
signants de la moció, quedant el Ple automàticament convocat a les 12 hores del desè dia hàbil següent al
de registre de la moció. El/la secretari/a general remetrà notificació indicativa de tal circumstància a tots
els membres de la corporació en el termini màxim d'un dia, computable des de l'entrada de la moció en el
Registre, especificant-se en la notificació la data i hora de la sessió plenària a celebrar.
d) El Ple serà presidit per una Mesa d'Edat integrada pels regidors/es de major i menor edat dels presents,
exclosos  l’alcalde/essa  i  el/la  candidat/a  a  l'Alcaldia,  actuant  com  a  secretaria/a  el/la  propi/a  de
l'Ajuntament.
e) La Mesa es limitarà a donar lectura a la moció de censura, a concedir la paraula durant un temps breu,
si  estiguessin  presents,  el/la  candidat/a  a  l'Alcaldia,  l’alcalde/essa,  e  els/les  portaveus  dels  grups
municipals, i a sotmetre a votació la moció de censura.
f) El/la candidat/a inclòs en la moció de censura quedarà proclamat alcalde/essa si aquesta prosperés
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de regidors/es que legalment integrin la corporació
municipal.

-  Pàg. 19 / 132 -           JACE / sbh



3.  Dita  sessió  plenària,  de  caràcter  extraordinari  i  especial,  quin  únic  punt  de l'Ordre  del  dia  serà  el
coneixement, debat i votació de la moció de censura, serà pública sens perjudici que el debat i votació
puguin tenir lloc a porta tancada, en el supòsit i amb els requisits establerts a l'art. 70.1) de la Llei estatal
7/1985, de 2 d'abril.

4. Cap regidor/a podrà firmar durant el seu mandat més d'una moció de censura. A aquest efectes no es
prendran en consideració aquelles mocions presentades però que no s'haguessin tramitat per no reunir els
requisits legals.

5. La dimissió sobrevinguda de l’alcalde/essa no suspendrà la tramitació i votació de la moció de censura.

6. L'alcalde/essa, en exercici de les seves competències, està obligat a impedir qualsevol acte que pertorbi,
obstaculitzi o impedeixi el dret dels membres de la corporació a assistir a la sessió plenària en que es voti
la moció de censura i d'exercir el seu dret a votar la mateixa. No seran d'aplicació en la moció de censura
les causes d'abstenció i recusació previstes en la legislació del procediment administratiu.

7. L'aprovació d'una moció de censura pel Ple, comportarà que el candidat a l'Alcaldia inclosa en aquella,
esdevingui alcalde/essa electe amb cessament automàtic i coetani de l'anterior.

8. El nou alcalde/essa electe haurà de prestar en la mateixa sessió el jurament o promesa exigit legalment
per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.

Article 10. De la qüestió de confiança.
1.  L'alcalde  o  alcaldessa  podrà  plantejar  al  Ple  una  qüestió  de  confiança,  vinculada  a  l'aprovació  o
modificació de qualsevol dels assumptes següents:
a) Els pressupostos anuals.
b) El Reglament orgànic.
c) Les Ordenances fiscals. 
d) L'aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament general d'àmbit municipal.

2. La presentació d'una qüestió de confiança vinculada a l'acord sobre algun dels assumptes assenyalats
abans,  figurarà  expressament  en  el  corresponent  punt  de  l'ordre  del  dia  del  Ple,  requerint-se  per  a
l'aprovació d'aquests acords el quòrum de votació exigit en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, per a cadascun d'ells.  La votació s'efectuarà, en tot cas, mitjançant els sistema
nominal.

3. Per a la presentació de la qüestió de confiança serà requisit previ que l'acord corresponent hagi estat
debatut en el Ple i que aquest no hagués obtingut la majoria necessària per a la seva aprovació.

4. En cas de que la  qüestió  de confiança no obtingués el  nombre necessari  de vots favorables per  a
l'aprovació de l'acord, l’alcalde o alcaldessa cessarà automàticament, quedant en funcions fins la presa de
possessió de qui l'hagués de succeir en el càrrec. L'elecció del nou alcalde o alcaldessa es realitzarà en
sessió plenària convocada automàticament per les dotze hores del desè dia hàbil següent al de la votació
de l'acord al que es vinculés la qüestió de confiança, regint-se per les regles establertes en els articles 12 i
següents d'aquest Reglament, quedant exclòs l’alcalde o alcaldessa cessant de ser candidat o candidata.

5. La previsió continguda en el paràgraf anterior, no serà aplicable quan la qüestió de confiança es vinculi a
l'aprovació  o  modificació  dels  pressupostos  anuals.  En  aquest  cas  s'entendrà  atorgada la  confiança i
aprovat el projecte, si en el termini d'un mes des de que es votés el rebuig de la qüestió de confiança, no es
presenta una moció de censura amb candidat  o candidata alternatiu/va a l’alcalde o alcaldessa,  o si
aquesta no prospera.

6. Cada alcalde o alcaldessa no podrà plantejar més d'una qüestió de confiança a l'any, comptant des de
l'inici del mandat, ni més de dos durant la duració total d'aquest. No es podrà plantejar una qüestió de
confiança  en  l'últim  any  del  mandat  de  cada  corporació.  Tampoc  es  podrà  plantejar  una  qüestió  de
confiança, quan s'hagi presentat una moció de censura, fins que es voti aquesta última.

-  Pàg. 20 / 132 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

7. Els regidors o regidores que votessin a favor de l'aprovació d'un assumpte al que s'hagués vinculat una
qüestió de confiança, no podran firmar una moció de censura contra l’alcalde o alcaldessa que l'hagués
plantejat, fins que no transcorri un termini de sis mesos comptats a partir de la data de votació d'aquest.

8. Així mateix, durant l'esmentat termini, tampoc aquest regidors o regidores podran emetre un vot contrari
a l'assumpte al que s'hagués vinculat la qüestió de confiança, sempre que sigui sotmès a votació en els
mateixos termes que en tal ocasió. Cas d'emetre vot contrari, aquest serà considerat nul. 

SECCIÓ SEGONA.
DEL PLE MUNICIPAL. 

Article 11. Composició i competències.
1. El Ple, integrat per tots els regidors/es sota la Presidència de l’alcalde/essa, tindrà les competències
assenyalades en l'article 22 de la Llei 7/85 i arts. 52.2) i 52.3) de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, Text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

2. El president o presidenta de les entitats municipals descentralitzades de Jesús, Bítem i Campredó o
vocal respectiu en qui deleguin, quan sigui convidat per l’alcalde/essa, podrà assistir amb veu però sense
vot a les sessions de l'Ajuntament i  intervenir  en aquells  termes que afectin al  seu àmbit  territorial  o
competencial concret a quin efecte per part de la secretaria General serà tramesa a la susdita Presidència
còpia de l'ordre del dia de les sessions plenàries tant de caràcter ordinari com extraordinari. 

3.  El  funcionament del Ple municipal així  com de la resta d'òrgans col·legiats bàsics i  complementaris
s'ajustarà a la regulació establerta en el títol segon, capítol I, del present Reglament.

Article 12. Els grups municipals.
1.  Per  cada llista  electoral  només es pot  constituir  un grup municipal,  i  només el  regidor/a o els/les
regidors/es d'una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.

2. Els/les regidors/es que no s'integrin en el grup polític que constitueix la formació electoral per la que
foren elegits/des o que abandonin el seu grup de procedència, tindran la consideració de membres no
adscrits.

3. Abans del primer Ple ordinari  després de la constitució de l'Ajuntament cada grup municipal ha de
presentar a l'Alcaldia una declaració signada per tots els membres que desitgin romandre integrats en el
seu grup havent en el propi escrit col·lectiu de designar-se portaveu en el cas de que aquesta funció no
sigui retinguda pel cap del grup.

4.  El  Ple  municipal  amb  càrrec  al  pressupost  anual,  podrà  assignar  als  grups  polítics  una  dotació
econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de variable,
en funció del nombre de membres de cadascun d'ells, dins dels límits que en el seu cas s'estableixin amb
caràcter  general  en  les  Lleis  de  Pressupostos  generals  de  l'Estat  i  sense  que  puguin  destinar-se  al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l'adquisició de
béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

5. Els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ésser superiors als que els hi haurien
correspost  de  romandre  en  el  grup  de  procedència.  Aquesta  previsió  no  serà  aplicable  en  el  cas  de
candidatures presentades com a coalició electoral, quan algun dels partits polítics que l'integren decideixi
abandonar-la.

6. Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació econòmica que tinguin
assignada com a tal, havent de posar a disposició del Ple municipal, sempre que aquest ho sol·liciti, la
susdita comptabilitat.

7. Quan la majoria de regidors/es d'un grup polític municipal abandonin la formació política que hagués
presentat la candidatura amb la que varen concórrer a les eleccions o siguin expulsats de la mateixa, seran
els/les regidors/es que romanguin en l'esmentada formació política els legítims integrants de dit  grup
polític a tots els efectes. En qualsevol cas el/la secretari/a general de l'Ajuntament podrà dirigir-se al/la
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representant legal de la formació política que hagués presentat la corresponent candidatura per tal que
notifiqui de manera fefaent l'acreditació de les circumstàncies assenyalades.

8. Els/les regidors/es que quedin en la condició de membres no adscrits,  tenen els deures i els drets
individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic que segons les Lleis formen part de l'Estatut dels
membres  de les  corporacions  locals  i  participen  en  les  activitats  pròpies  de l'Ajuntament  de manera
anàloga a la de la resta de regidors/es.

9. L'Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats haurà de posar a disposició dels grups municipals
dels mitjans necessaris per a poder exercir les seves funcions, entre els que s'inclouran un despatx per a
cada grup.

Article 13. Institució de portaveus.
1. Cada grup municipal designarà representant que serà el seu portaveu i dita condició serà en principi
assumida pel Cap de llista de cada candidatura mentre que el corresponent grup no disposi altrament,
llevat del grup al que pertanyi l'Alcaldia que haurà de designar de forma expressa el seu portaveu.

2. Els/les portaveus podran delegar en casos específics l'ús de la paraula en altres regidors o regidores del
seu grup, havent en aquests supòsits de comunicar el portaveu del grup a la Presidència que, en un cas o
tema determinat, actuarà de manera substitutiva en el debat un altre regidor/a per a fixar el posicionament
del grup.

3. Els/les regidors/es no integrats/des en cap grup polític tindran la consideració individual de membres
no adscrits/es.

4. El/la portaveu exercita en nom de tots els membres del seu grup i sense perjudici que cadascun pugui
fer-ho a títol individual, les atribucions i drets que s'assenyalen com a pròpies dels regidors/es en aquest
Reglament orgànic. 

5. Els escrits de tot ordre que presenti el/la portaveu del grup municipal s'entén com a subscrit per tots els
membres.

SECCIÓ TERCERA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Article 14. Composició i atribucions.
1. La Junta de Govern Local és integrada per l’alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç
del nombre legal de membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia que en donarà
compte al Ple.

2. Correspondrà a la Junta de Govern Local l'exercici de les funcions següents:
a) L'assistència a l’alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions.
b)  L'exercici  de les  competències  que li  pugui  delegar  l’alcalde/essa o el  Ple  municipal  o  li  atribueixi
directament la legislació sectorial.

CAPÍTOL II.
DELS ÒRGANS D'ESTUDI, INFORME I CONSULTA.

SECCIÓ PRIMERA
DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Article 15. La Junta de Portaveus: composició, naturalesa i funcions.
1.  Està  formada  per  l'Alcaldia  i  els/les  portaveus  de  tots  els  grups  municipals  representats  al  si  del
consistori,  i  té  la  naturalesa  d'òrgan col·legiat  complementari  de l'organització  municipal  amb caràcter
deliberant.

2. La Junta de Portaveus tindrà les següents funcions:
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a) Tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del dia de les sessions plenàries i emetre pronunciament 
consultiu sobre la procedència d'incloure nous punts o d'ajornar el tractament dels inicialment proposats.
b) L'estudi, informe, consulta i posicionament per part de la pròpia Junta de Portaveus sobre els assumptes
d'especial  transcendència  per  al  municipi  que  l'Alcaldia  decideixi  per  pròpia  iniciativa  o  a  petició  de
qualsevol grup municipal.
c) Emetre declaracions de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància
política o social.
d)  Debatre  les  mocions  que  pel  seu  contingut  no  corresponguin  a  l'àmbit  de  cap  de  les  comissions
informatives  o  bé  que  per  haver  estat  presentades  sense  antelació  suficient  no  permetin  la  formal
convocatòria de la Comissió Informativa.
e) L'anàlisi i debat de les mocions, així com les eventuals esmenes en ordre a la possibilitat d'acordar el
text o de convertir-les en mocions institucionals.
f) Altres assumptes l’alcalde sotmeti a la seva consideració. 

Article 16. Règim de funcionament.
1.  La Junta  de Portaveus celebrarà com a  mínim una sessió  ordinària  mensual  amb anterioritat  a  la
celebració dels plens municipals ordinaris. 

2. També podrà celebrar sessions extraordinàries al marge de les prèvies a sessions del Ple municipal, en
funció de l'existència d'assumptes de rellevància institucional quan així  ho disposi  l'Alcaldia per pròpia
iniciativa o a petició de portaveus que representin com a mínim a una quarta part dels membres de la
corporació.

3. La convocatòria de la Junta de Portaveus podrà fer-se per escrit, telefònicament o per mitjans telemàtics.

4.  En  aquells  casos  que  la  Presidència  consideri  necessària  la  constància  formal  del  posicionament
institucional de la Junta en algun assumpte, haurà de sotmetre's a votació pel sistema ponderat tenint
cada  grup  atribuïts  tants  vots  com  nombre  de  regidors/es  i  formalitzant-se  pels  propis  serveis
administratius de Presidència document diligenciat acreditatiu de la celebració, assumptes tractats i del
resultat de les votacions.

SECCIÓ SEGONA
DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Article 17. Composició.
1. Estarà integrada pels membres que designin els diferents grups polítics que hi  hagi a la corporació
municipal i en el seu cas pels regidors/es no adscrits/es, d'acord amb els mateixos criteris de vot ponderat
establerts en aquest Reglament quant a les comissions informatives.

2. Les designacions hauran de ser comunicades a l’alcalde/essa-president/a que les formalitzarà en el
corresponent decret del qual en serà donat compte al Ple municipal.

3. La Presidència correspondrà a l’alcalde/essa i  aquest/a podrà designar un/a vicepresident/a entre
els/les tinents/tinentes d’alcalde, per tal que el/la substitueixin. 

Article 18. Competències.
1. Es de la competència de la Comissió Especial  de Comptes l'examen, estudi i  informe dels comptes
anuals següents:
a) Compte general del pressupost.
b) Compte d'administració del patrimoni.
c) Compte de valors independents i auxiliars del pressupost.
d) Comptes d'ens o organismes municipals de gestió.

2. Retuts per part de l'Alcaldia els comptes generals del pressupost i d'administració del patrimoni i, per
part dels corresponents serveis econòmics de l'Ajuntament, els altres comptes, seran sotmesos abans de
primer  de  juny  de  cada  exercici  a  la  Comissió  Especial  de  Comptes,  per  tal  que  els  pugui  examinar
juntament amb els seus justificants i antecedents.
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3. La Comissió podrà amb caràcter previ a la sessió per a emetre l'informe preceptiu dels comptes anyals,
celebrar sessions preparatòries si ho acorda la Presidència o ho sol·licita la quarta part del nombre legal
dels seus membres.

4. Els comptes i la documentació complementària que correspongui estaran a disposició dels membres de
la Comissió, com a mínim 15 dies abans de la primera reunió que es celebri.

5. Examinats els comptes i la documentació annexa, per part de la Comissió seran sotmesos a informació
pública per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis de forma reglamentària, a fi que s'hi puguin formular
possibles reparaments o observacions.

6. La Comissió farà un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i emès el
corresponent dictamen, elevarà el Compte general al Ple municipal per a la seva aprovació, si s'escau.

SECCIÓ TERCERA.
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Article 19. Naturalesa, nombre, composició i atribucions.
1. Sota la denominació de comissions informatives, es constituiran uns òrgans complementaris,  sense
competències  resolutòries,  que  tindran  la  funció  d'estudi  i  dictaminació  obligatòria  dels  assumptes
sotmesos a coneixement del Ple municipal i de la Junta de Govern quan actuï per delegació del Ple. També
podran intervenir  pel  que fa als temes sotmesos a la  Junta de Govern quan aquest  òrgan demani  un
dictamen de la Comissió Informativa corresponent. Aquestes comissions informatives seran de caràcter
permanent durant cada mandat.

2. Les comissions informatives a més de la competència legal prevista en l'apartat anterior referida a
dictaminació d'assumptes incorporats a l'Ordre del dia dels òrgans col·legiats, tindran també la funció de
seguiment de la gestió de l'equip de Govern, els membres del qual hauran de retre periòdicament informe
sobre  els  temes  d'interès  municipal  de  l'àmbit  sectorial  corresponent  i  ensems  dels  assumptes  de
rellevància tractats per la Junta de Govern. 

3.  Correspondrà  al  Ple  municipal  la  determinació  del  nombre  i  la  denominació  de  les  comissions
informatives permanents que s'hagin de constituir, així com la seva modificació.

4. Tots els grups polítics municipals o regidors/es no adscrits/es representats a l'Ajuntament tindran dret a
un lloc o membre a cadascuna de les comissions informatives, sense comptar la Presidència, la qual és
atribuïda per Llei a l’alcalde/essa, el/la qual podrà delegar-la en cada cas o amb caràcter general, sens
perjudici de reassumir-la automàticament quan hi assisteixi.

5. L'adscripció a cada comissió dels/les regidors/es que corresponguin a cada grup polític i les variacions
durant el  període de mandat,  seran decidides per  majoria dels/les integrants del mateix grup, ja sigui
manifestant-ho en sessió plenària, o mitjançant un escrit tramès a l'Alcaldia o a la Secretaria General i del
qual se'n haurà de donar compte al Ple.

6. Podran també constituir-se comissions informatives especials per un assumpte concret, la creació de les
quals haurà d'ésser aprovada també pel Ple municipal, extingint-se automàticament aquestes comissions
una vegada que hagin dictaminat o informat sobre l'assumpte que constitueixi el seu objecte, llevat que
l'acord plenari  de creació disposés altrament. El règim de sessions d'aquestes comissions informatives
especials serà determinat per la pròpia comissió en la sessió constitutiva. Pel que fa a la Presidència i
adscripció  de  membres  integrants  es  seguiran  els  mateixos  criteris  que  en  el  cas  de  les  comissions
informatives permanents.

7. Els regidors/res membres de la comissió informativa podran assistir a les seves sessions acompanyats
d’un/a tècnic/a expert/a en la matèria que sigui competència de la comissió, on hi podrà tenir veu, però no
vot.  A  tal  efecte,  el  regidor/a  interessat/da  ho  haurà  de  comunicar  al  President/a  de  la  comissió
Informativa amb 12 hores d’antelació a la celebració de la sessió d’aquesta.

8. Les entitats o associacions legalment constituïdes (excepte els partits polítics) i  inscrites al Registre
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municipal d’associacions i entitats, podran sol·licitar assistir a una sessió de qualsevol de les comissions
informatives.  La  petició  es  dirigirà  per  escrit  a  l’alcalde/essa,  indicant  el  tema a  tractar  i  la  persona
representant que hi assistirà. L’alcalde sol·licitarà al president/a de la comissió informativa competent, per
raó de la matèria objecte de la petició, la convocatòria de la sessió en el termini màxim de quinze dies
hàbils, comptadors des de l’endemà hàbil de la data de presentació de la petició, i a l’ordre del dia hi
figurarà  el  motiu  de  la  convocatòria  de  la  sessió,  el  tema  a  tractar  i  la  persona  que  hi  assistirà  en
representació de l’entitat o associació, la qual tindrà veu però no vot.

SECCIÓ QUARTA. DEL/DE LA DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA.

Article 20. El/La defensor/a de la ciutadania.
Un reglament municipal regularà el règim de provisió i cessament i les funcions del/de la Defensor/a de la
Ciutadania.

SECCIÓ CINQUENA. DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ.

Article 21. De la Junta de coordinació de l’acció de govern amb els pobles del municipi i de la Junta de
coordinació de l’acció de govern als barris.
Mitjançant reglament municipal es regularà la composició i el règim d’organització i funcionament de la
Junta de Coordinació de l’Acció de Govern amb els Pobles del Municipi i també de la Junta de Coordinació
de l’Acció de Govern als Barris.

SECCIÓ SISENA. DELS REPRESENTANTS DE L’ALCALDIA ALS NUCLIS SEPARATS.

Article 22. Representant de l’alcalde/essa en cada nucli separat del municipi no constituït en EMD. 
En cada nucli de població separat que no estigui constituït en EMD, hi haurà un representant de l’Alcaldia.

TÍTOL SEGON.
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS MUNICIPALS.

CAPÍTOL I.
DELS ÒRGANS DE GOVERN.

SECCIÓ PRIMERA.
DEL PLE MUNICIPAL.

Article 23. Lloc de celebració de les sessions.
1. Les sessions plenàries es celebraran normalment a l’edifici consistorial  llevat dels supòsits de força
major, en els quals, a través d'un decret de l'Alcaldia dictat prèviament, pugui ser habilitat un altre local
idoni amb l'acord de la majoria de la Junta de Portaveus i dins del terme municipal.

2. Entre els esmentats casos de força major, en els temes que la legislació vigent ho permeti, s'hi entendrà
compresa la circumstància de manca d'aforament necessària per permetre l'assistència multitudinària de
públic raonablement previsible, quan s'hagin de tractar temes de marcat interès social o ciutadà.

Article 24. Classes de sessions i convocatòria.
1.  El  Ple fixarà el  règim de sessions ordinàries,  d’acord amb la legislació aplicable,  i  celebrarà sessió
extraordinària quan així ho disposi l’alcalde/essa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de
regidors/es.

2. En aquest últim supòsit, la celebració del Ple no es podrà ajornar per un temps superior a vuit dies, a
partir que fou sol·licitada la sessió extraordinària.

3. Les convocatòries de les sessions, junt amb l'ordre del dia i els esborranys de l'acta o actes a aprovar, es
trametran als/les regidors/es i a les entitats o associacions cíviques inscrites en el registre d’entitats que
ho hagin demanat amb un mínim de tres dies hàbils d’antelació, també via correu electrònic. 
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4. En l'ordre del dia de les sessions ordinàries s'hi inclourà sempre un apartat diferenciat sobre control dels
òrgans de govern com a punt específic sota la rúbrica de precs, preguntes i interpel·lacions.

5. En tot cas, la relació d'assumptes inclosos en l'ordre del dia dels plens, amb expressió de la data d'horari
de celebració, serà tramesa als mitjans de comunicació de la localitat i a les entitats ciutadanes, a través
dels serveis de comunicació per tal d'assolir la màxima difusió.

6. Els expedients relatius als assumptes inclosos a l'ordre del dia hauran de trobar-se a disposició dels/les
regidors/es per a la seva consulta en les dependències del propi àmbit de gestió o en altra dependència
similar habilitada a l'efecte en el propi edifici de l'Ajuntament a partir de la convocatòria de la corresponent
sessió.  Això  no  obstant,  la  documentació  completa  relativa  als  expedients  que hagi  de  tractar  el  Ple,
relatius a l’aprovació dels pressupostos anuals, les Ordenances fiscals i POUM ha d’estar a disposició dels
regidors i  regidores amb una antelació mínima de deu dies naturals respecte de la  data de la  sessió
plenària.

7. Qualsevol regidor/a que consideri parcial o insuficientment documentat un expedient podrà dirigir-se
directament  al  cap  de  la  corresponent  dependència  per  tal  que  li  siguin  lliurats  per  a  consulta  els
corresponents antecedents complementaris o fets els aclariments que estimi necessaris per tal de conèixer
l'exacte projecció i abast de les propostes sotmeses al Ple.

8. En cas de considerar-se que la mancança o insuficiència de documentació exigeix el seu ajornament,
qualsevol regidor/a podrà demanar a l'Alcaldia sigui retirat de l'ordre del dia i quina petició si es troba
justificada haurà d'ésser atesa obligatòriament.

Article 25. Ordre del dia.
1. L'estructura i contingut de l'ordre del dia de les sessions ordinàries haurà de diferenciar en apartats
específics la part resolutiva de la part de control i fiscalització dels òrgans de govern, tot restant configurat
en conseqüència en les dues parts següents:

I.- Part resolutiva:
a) Aprovació de l’acta o actes de les sessions anteriors.
b) Mocions de Presidència.
c) Mocions institucionals.
d) Assumptes dictaminats per les comissions informatives.
e) Mocions dels grups municipals. 

II.- Part no resolutiva:
a) Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
b) Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia.
c) Informes de l’Alcaldia.
d) Control dels òrgans de la corporació: mocions, precs i preguntes.

2. La preparació i elaboració de l'ordre del dia s'ajustarà al següent procediment:

2.1.  Els  secretaris/àries  -delegats/des de les diferents  comissions informatives trametran a Secretaria
General la relació d'assumptes acompanyada dels corresponents expedients degudament documentats.

2.2. L'Alcaldia-Presidència determinarà la relació definitiva d'assumptes als efectes de que per part  de
Secretaria General sigui confeccionada la corresponent convocatòria a ésser sotmesa a la signatura de la
Presidència. En la part resolutiva de l'Ordre del dia, s'hi podran incorporar per motius d'urgència amb la
deguda  justificació  assumptes  no  dictaminats  per  comissió  informativa,  ja  sigui  a  iniciativa  pròpia  de
l'Alcaldia o a petició de qualsevol portaveu dels grups polítics municipals.

Article 26. Terminologia dels documents i intervencions.
1.  Moció  de  Presidència:  proposta  formulada  per  l'Alcaldia  relativa  a  assumptes  a  sotmetre  a  la
consideració del Ple per a la seva aprovació, si s’escau.

2. Mocions institucionals: són aquelles mocions formulades per tots el grups polítics municipals integrants
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de la corporació municipal.

3. Mocions de grups municipals o regidors/es no adscrits/es: són les propostes presentades pels grups
municipals o els/les regidors/es no adscrits/es, presentades al registre general d’entrada abans de les
14:00 hores del dia hàbil anterior a la data de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple. Es tracta d'una
proposta motivada amb una part expositiva i una resolutiva amb acords a adoptar.

4. Dictamen de comissió informativa: proposta d'una comissió informativa, que conté una part expositiva i
una part resolutòria integrada per un o varis acords a adoptar.

5. Prec: És la formulació d'una proposta d'actuació feta en el punt corresponent de les sessions ordinàries
del Ple, feta per un/a regidor/a, o pel/per la portaveu d'un grup polític municipal, i que podrà dirigir-se a
l'Alcaldia,  a  la  Junta  de Govern  o  a  qualsevol  membre de l'equip  de Govern  que tingui  competències
delegades per l'Alcaldia.

6. Pregunta: Sol·licitud d'informació relativa a l'activitat municipal, formulada en qualsevol punt de l'Ordre
del dia, i/o en el torn de precs i preguntes. Les preguntes plantejades oralment en el transcurs d'una sessió
podran ser contestades en la sessió següent sens perjudici que l'Alcaldia o regidor/a corresponent vulguin
donar resposta immediata.

Article 27. Quòrum de constitució i d'adopció d'acords:
1. Per a la vàlida constitució del Ple serà necessària l'assistència mínima d'un terç del nombre legal de
regidors/es i aquest quòrum s'haurà de mantenir durant tota la sessió i en l'eventual moment de no assolir-
se degut a absentar-se algun membre, la Presidència declararà la suspensió de la sessió.

2. Els acords s'adoptaran per regla general per majoria simple entenent-se per tal quan es produeixin més
vots a favor que en contra per part dels/les assistents a la sessió, llevat que es tracti de supòsits legals de
quòrum  reforçat  en  assumptes  que  exigeixin  la  majoria  absoluta  o  dels  dos  terços,  en  quin  cas  la
Presidència haurà d'anunciar-ho en encetar-se el tractament del corresponent punt de l'ordre del dia. 

3. No es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència del/de la president/a i del/la secretari/a general o
de les persones que legalment els substitueixin.

Article 28. Caràcter públic de les sessions.
1. Les sessions de l'Ajuntament Ple seran públiques, si bé la Presidència, per pròpia iniciativa o a petició de
qualsevol membre de la corporació, podrà sotmetre al Ple, i aquest acordar-ho per majoria absoluta, la
suspensió del caràcter públic d'una determinada sessió, quan es tracti d'un assumpte que es consideri que
pot afectar el dret fonamental dels/les ciutadans/es o de qualsevol regidor/a pel que fa a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L'acord de suspensió del caràcter públic de la sessió podrà
establir que aquesta es desenvolupi o continuï total o parcialment i que es faci el debat i votació sense
assistència de públic, a porta tancada. 

2. També podrà decretar el/la president/a en l'anterior supòsit la suspensió momentània de la sessió i
continuació a porta tancada sempre que les circumstàncies ho permetin i en d'altre cas l'aixecament de la
sessió i convocatòria de la Junta de Portaveus per tal de tractar de la situació produïda i adopció de les
mesures que s'escaiguin.

3. La convocatòria, amb l'ordre del dia, i les actes de les sessions –encara que no hagin estat aprovades–,
figuraran puntualment a la web municipal, tenint-se en compte en els casos que esdevingui necessari la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa de
desplegament.

4.  Els  plens  seran  emesos  en  directe  i  íntegrament  pels  mitjans  de  comunicació  públics  municipals,
excepte en aquells casos en que segons la legislació de règim local poden ésser secrets el  debat i  la
votació referits als assumptes susceptibles d'afectar els drets fonamentals dels/les ciutadans/es a que es
refereix l'article 18.1) de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta.

Article 29. Desenvolupament general de la sessió.
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1. Es farà ajustant-se a l'ordre del dia, sens perjudici de la facultat de l'Alcaldia d'alterar el normal ordre
seqüencial en casos justificats.

2. Quan es tracti de sessions convocades a iniciativa de grups municipals o regidors/es o de punts d'Ordre
del dia proposats per grups polítics municipals o regidors/es aliens/es a l'equip de Govern no podrà alterar
l'ordre de despatx o retirar un assumpte sense la conformitat prèvia dels/les proponents.

3. En tot cas, la Presidència a pròpia iniciativa o a petició de la corresponent Tinència d'Alcaldia podrà
retirar qualsevol punt de l'ordre del dia, no inclòs en el supòsit anterior, havent d'anunciar-ho a l'inici de la
sessió.

4. Correspondrà a l'Alcaldia donar i retirar l'ús de la paraula i la intervenció successiva dels diferents grups
polítics es farà per ordre de menor a major representativitat en un primer torn de paraula per a debat, una
vegada exposat el corresponent punt de l'ordre del dia per part del ponent, tancant-se aquest primer torn
per part del/la regidor/a proposant en resposta a les intervencions anteriors.

5. Si ho sol·licita algun grup, l'Alcaldia podrà obrir un segon torn de paraules, en el que novament podran
intervenir tots els grups polítics que ho desitgin, essent també aquest segon torn tancat per la resposta
dels/les  regidors/res  proponents.  Amb  caràcter  excepcional  en  casos  justificats  la  Presidència  podrà
concedir un tercer torn d'intervenció. 

6. Finalitzat el torn de paraules, l'Alcaldia podrà declarar finalitzat el debat i sotmetre el punt a votació i
únicament per al·lusions podran intervenir els/les regidors/res afectats/des.

7.  La intervenció per  part  de cada grup tant  en el  torn de presentació en cas d'ésser  l'autor/a de la
proposta com en els torns de debat i rèplica no podrà duplicar-se havent de fer-se pel/la portaveu o per
qualsevol altre/a regidor/a del grup en funció de l'especialitat del tema. Aquesta limitació no serà aplicable
en el cas d'al·lusions en que l'afectat/da podrà intervenir  directament sense que l'Alcaldia pugui negar
aquest dret. 

8. En les intervencions davant del Ple per part dels grups municipals i regidors/es no adscrits/es podrà
aportar-se documentació en qualsevol suport relativa al punt o assumpte en concret si bé haurà de fer-se
arribar la corresponent documentació a l'Alcaldia amb una antelació mínima de 24 hores de la celebració
de la sessió a l'objecte de que la Junta de Portaveus pugui avaluar el seu contingut i pronunciar-se sobre la
seva aprovació.

Article 30. Mocions dels grups municipals
1. Les mocions dels grups municipals no requereixen el dictamen previ de comissió informativa.

2. Cada grup municipal podrà presentar dues mocions per ple municipal. Aquelles mocions presentades
per un mínim de tres grups municipals, on la suma de tots i totes les regidores representen més de dos
terços del total del Ple no comptabilitzaran com a pròpies de cada grup municipal. 

3. El text de les mocions podrà ser objecte d’esmena transaccional, bé en el si de la Junta de Portaveus
prèvia a la sessió plenària o en el curs d’aquesta. 

4. La presentació per part del/de la ponent i les intervencions dels/les portaveus dels grups o regidors/es
limitarà a 5 minuts per part del ponent, 3 minuts en les intervencions de la resta de grups, 3 minuts en la
resposta del grup ponent, 2 minuts per rèplica i 1 minut pel tercer torn d'intervenció que excepcionalment
pugui  obrir-se,  exceptuant-se  aquells  casos  en  que  a  la  Junta  de  Portaveus  s'acordi  que  no  existeixi
limitació de temps per al debat de punts concrets. 
La  Presidència  podrà  en  tot  cas  exercir  la  seva  facultat  de  retirar  l'ús  de  la  paraula  quan  consideri
suficientment exposat el  tema o explicitades les corresponents intervencions sobre posicionament dels
diversos grups o regidors/res no adscrits/es.

5.  Les intervencions per  al·lusions hauran de limitar-se  a  un màxim de 2 minuts  pels/les  regidors/es
afectats/des.
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Article 31. Precs i preguntes.
1. En el punt de precs i preguntes, per part de cada regidor/a es podran formular preguntes. La durada
màxima de les intervencions s'estableix en 2 minuts per a la pregunta, 2 minuts per a contestar i, si fos el
cas, 1 minut per a rèplica i 1 minut per a contrarèplica. Les preguntes es contestaran en la mateixa sessió
o a la sessió següent.

2.  Les intervencions per  al·lusions hauran de limitar-se  a  un màxim de 2 minuts  pels/les  regidors/es
afectats/des.

Article 32. Assumptes d’urgència.
Per tal de poder entrar en el debat i votació de les propostes d’acord que no hagin estat incloses en l’Ordre
del dia de la sessió en no haver estat prèviament dictaminades per la comissió informativa corresponent,
serà necessària la votació prèvia de la declaració de la seva urgència, que requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres del Ple, podent el corresponent grup o regidor/a defensar amb caràcter
previ el caràcter urgent en un torn d'intervenció que no podrà ultrapassar els tres minuts.

Article 33. Assumptes sobre la taula.
1. Qualsevol grup o regidor/a podrà demanar per causa justificada que un assumpte quedi damunt la
taula, ja sigui perquè l'expedient es trobi incomplert o perquè no hagi estat de manifest per a consulta de
manera ininterrompuda des del moment de la convocatòria de la sessió.

2. Als esmentats efectes es considerarà que un expedient no està suficientment documentat quan no
contingui  tots  els  documents,  proves,  informes,  resolucions  d'Alcaldia  o  acords  d'òrgans  col·legiats,
notificacions i resta de diligències concernents a la tramitació legalment establerta, segons la matèria que
es tracti en cada cas.

3. La petició de deixar un punt damunt la taula haurà d'ésser sotmesa a votació i en el cas d'assolir el vot
favorable de la majoria simple, el corresponent punt de l'ordre del dia restarà ajornat fins a la propera
sessió ordinària del Ple municipal.

Article 34. Classes de votacions.
 1. Les votacions podran ser:
a)  Ordinària.  Que  tindrà  caràcter  general  i  es  produirà  per  signes  convencionals  d’assentiment,
dissentiment o abstenció, quan la Presidència requereixi successivament els vots a favor, els vots en contra
i les abstencions.
b) Nominal. Es farà quan sigui sol·licitat per qualsevol grup municipal o a proposta de la Presidència.
Es realitzarà mitjançant la crida per ordre alfabètic de cognoms llegit pel/la secretari/a, i sempre votant en
últim lloc el/la president/a, havent cada regidor/a, en ésser nomenat/da, de respondre en veu alta “sí”,
“no” o “m'abstinc”.
Acabada la votació, i establert el recompte, la Presidència anunciarà el resultat.
c) Secreta. Es podrà utilitzar per a la votació d'una moció de censura o d'una qüestió de confiança, així com
per a l'elecció d’alcalde/essa. La votació s'efectuarà mitjançant paperetes que seran introduïdes en la
corresponent urna i l'escrutini i recompte de les quals es farà per la Presidència de la sessió assistida
pel/la secretari/a de la corporació.

2.  Acabada  qualsevol  votació  i  efectuat  el  corresponent  recompte  la  Presidència  haurà  de  declarar
formalment els acords adoptats o en el seu cas la desaprovació de les mocions o propostes, indicant en
qualsevol supòsit el nombre de vots així com el seu sentit afirmatiu o negatiu i les abstencions.

3.  En cas  de votacions amb resultat  d'empat,  s'efectuarà  tot  seguit  una nova votació  i  si  romangués
l'empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.

SECCIÓ SEGONA.
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Article 35. Règim de Sessions.
1. La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària segons la periodicitat i horari que s'hagin establert
pel  Ple municipal,  i  extraordinària  quan ho decideixi  l'Alcaldia,  essent  adoptats  sempre els  acords per
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majoria simple dels membres assistents i el quòrum de vàlida constitució serà d'un terç del nombre legal
de membres electius a dita comissió.

2. Les sessions de la Junta de Govern Local seran públiques en aquells punts delegats pel Ple municipal i
que siguin competència d’aquest. En aquests punts seran públiques, tenint els/les regidors/es que no
formen part de la Junta de Govern Local veu però no vot. I  es celebraran sempre a l’edifici  de la seu
consistorial, aplicant-se en matèria de convocatòries les mateixes regles establertes quant al Ple municipal.

3. Aprovades les actes i els extractes corresponents, es lliuraran als membres de la Junta de Govern Local i
també a la resta de regidors/es. Simultàniament a la convocatòria de sessió ordinària del Ple, les actes
aprovades es lliuraran als portaveus dels grups municipals no integrants de l’equip de govern i els extractes
a la resta de regidors/es corresponents.

4. Encara que no hagin estat aprovades, les actes i els seus extractes seran objecte d’inserció al web
municipal.

CAPÍTOL II.
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Article 36. Règim de sessions. 
1. Les sessions de les comissions informatives podran celebrar-se a la seu de l’Ajuntament o en un altre
edifici  municipal  on  hi  radiquin  les  unitats  administratives  o  àmbits  de  gestió  dels  serveis  que
corresponguin a cada comissió informativa. El quòrum per a la vàlida constitució es xifra en un terç dels
membres i haurà de mantenir-se durant tota la sessió.

2. La convocatòria serà tramesa pel/la president/a de cada comissió amb una antelació mínima de dos
dies hàbils, acompanyada de l'ordre del dia.

3. Les comissions informatives que han de tractar assumptes a sotmetre al Ple seran convocades amb
caràcter previ a la convocatòria de la sessió del Ple i tota la documentació dels assumptes sotmesos a
dictamen estarà a disposició dels/les regidors/es des del mateix moment de la convocatòria. Els acords es
prendran per majoria ponderada dels vots dels assistents a la sessió. Per ponderar els vots s’atendrà al
nombre de membres que cada grup municipal té en el Ple.

4. El règim de sessions ordinàries de les comissions informatives serà fixat pel Ple, amb un mínim d’una
sessió cada mes, excepte agost, i es realitzaran les sessions extraordinàries o extraordinàries i urgents que
puguin justificar-se en funció d'assumptes de rellevància sobrevinguts, podent aquestes ésser convocades
a iniciativa del propi/a president/a de la comissió o a petició subscrita per un terç dels seus membres.

TÍTOL TERCER.
ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

CAPÍTOL I.
DELS DRETS I DEURES DEL REGIDOR/A.

SECCIÓ PRIMERA. DRETS I DEURES DELS/LES REGIDORS/ES

Article 37. Drets dels Regidors/es.
1. Són drets dels/les regidors/es els expressament reconeguts a la legislació de règim local i resta de
l'ordenament jurídic i en especial els següents:
a) Assistir amb veu i vot a les sessions de tots els òrgans col·legiats de que formin part, així com a presentar
mocions,  propostes d'acord,  esmenes  i  vots  particulars  i  a  formular  precs,  preguntes i  interpel·lacions
segons el procediment establert en aquest Reglament.
b) Qualsevol regidor/a tindrà dret a intervenir per al·lusions.
c) Impugnar en via administrativa i jurisdiccional els acords municipals respecte als que haguessin votat en
contra.
d) Examinar tota la documentació relativa als assumptes incorporats a l'ordre del dia de qualsevol sessió a
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partir de la seva convocatòria.
e) Consulta en general de tota la documentació obrant a les dependències i arxius municipals, amb les
limitacions establertes en el present Reglament de conformitat amb la legislació aplicable.
f) Obtenir la informació principal i complementària per part dels òrgans i serveis municipals, que resulti
necessària pel desenvolupament de les funcions de regidor/a i quin accés no es trobi legalment limitat.
g)  Rebre  còpia  dels  esborranys  de  les  actes  del  Ple  i  Junta  de  Govern  així  com  de  les  Comissions
Informatives i altres òrgans de que formi part cada regidor/a. Així mateix els/les regidors/es no pertanyents
a la Junta de Govern rebran còpia de l'ordre del dia de la sessió.
h)  Percebre  retribucions  per  l'exercici  del  càrrec  amb  correlativa  alta  a  la  Seguretat  Social  els/les
regidors/es amb responsabilitats de govern que el desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial.
Els/les regidors/es que no tinguin responsabilitat de govern amb dedicació exclusiva ni dedicació parcial,
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament
de que formin part en la quantia assenyalada pel Ple municipal.
i)  Així  mateix  seran  objecte  d'indemnització  econòmica,  les  despeses  justificades  que  es  derivin
directament de l'exercici del càrrec, en concepte de dietes, despeses de locomoció i resta de conceptes
previstos a la legislació general aplicable.
j)  Tots/es els/les regidors/es disposaran a l’edifici consistorial  ,  d'una bústia per a la correspondència
oficial  interior  i  de  procedència  externa  així  com  d'una  adreça  electrònica  per  a  rebre  informació  i
documentació institucional, la clau d'accés als enllaços de caràcter limitat i reservat de documentació i, si
s’escau, una signatura electrònica certificada.
k) Tots/es els/les regidors/es disposaran de document acreditatiu de la seva condició.

2. Els/les regidors/es tindran els deures establerts a la Legislació aplicable i en especial els següents:
a) Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es
modifiquin  les  circumstàncies  de  fet,  hauran  de  formular  declaració  escrita,  referida  als  cinc  anys
immediatament anteriors,  sobre causes de possibles incompatibilitats, sobre qualsevol activitat que els
proporcioni  o  pugui  proporcionar  ingressos  econòmics,  sobre  qualsevol  càrrec  –encara  que  no  sigui
remunerat–, així com activitats de representació o assessorament en el sector públic o privat,  i així mateix
declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu
cas, societats, així com qualsevol informació relativa als béns, drets i obligacions patrimonials, valors o
actius financers,  participacions societàries i  altres interessos i  vincles  societaris,  propis o indirectes  –
referents  a  familiars  fins  al  segon  grau  per  consanguinitat  o  afinitat,  havent  d'inscriure  les  susdites
declaracions en el corresponent registre d'interessos. Els models de declaració seran aprovats pel Ple.
b) Guardar confidencialitat respecte a la informació a la que tinguin accés per raó del càrrec quan pugui
perjudicar interessos públics o privats, tot això en els termes establerts per la normativa reguladora de
dades de caràcter personal, secret sumarial i estadístic.
c) Abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució dels assumptes que els afectin
personalment,  quan concorrin  les  causes d'abstenció  establertes  en la  legislació  bàsica  estatal  sobre
procediment administratiu i contractes de les administracions públiques. 
d) Comunicar les absències del terme municipal quan excedeixin de 8 dies. 
e) Observar en la seva actuació al si dels òrgans col·legiats la cortesia deguda a la institució, membres del
consistori i públic.
f) Respectar en l'exercici del càrrec el règim d'incompatibilitats previst per la legislació aplicable, tant de
caràcter  general  com  sobre  règim  electoral  i  posar  de  manera  puntual  en  coneixement  de  l'Alcaldia
qualsevol causa o circumstància susceptible de generar una incompatibilitat.

Article 38. Drets funcionals específics dels grups municipals.
1. Els grups municipals disposaran d'un despatx o local per a reunir-se de forma individualitzada per grups i
rebre visites de ciutadans/es, d’acord amb l’article 12.9 del present Reglament.

2. Els grups municipals de l'oposició, prèvia sol·licitud, tindran accés a l'ús, per a reunions o sessions de
treball o debat amb col·lectius, associacions de veïns, de consumidors, o d'altres entitats vilatanes, d'una
sala de reunions a l’edifici consistorial o, també prèvia sol·licitud, d'altres locals en edificis de titularitat
municipal.

3. Tots els grups municipals podran utilitzar per a les seves comunicacions externes, paper d'ofici municipal
segons model aprovat per  l'àmbit  municipal corresponent en el  que haurà de figurar-hi  amb tipografia
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perfecta i ràpidament visualitzable la identificació del grup municipal corresponent de manera que permeti
distingir aquests impresos de la correspondència oficial general municipal.

4. Tots els grups municipals, en els termes reglamentàriament establerts, tenen dret d'accés als mitjans de
comunicació  pública  municipal  per  tal  de  fer  conèixer  als/les  ciutadans/es  els  seus  punts  de  vista  i
propostes.

Article 39. Garanties drets oposició.
1. En tot cas, la denegació de l'accés a documentació informativa, haurà de fer-se a través de resolució
motivada de l'Alcaldia quin decret podrà ésser recorregut directament davant de la jurisdicció contenciós-
administrativa o amb interposició prèvia de recurs de reposició facultatiu davant la pròpia Alcaldia.

2. Tots els serveis municipals han de facilitar directament informació als/les regidors/es quan:
a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereix a assumptes propis de llur responsabilitat.
b) Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgan col·legiats dels quals en són 
membres.
c)  Es  tracti  de  l'accés  a  la  informació  o  documentació  municipal  que  sigui  de  lliure  accés  als/les
ciutadans/es.
En els altres casos, la sol·licitud d'informació ha de dirigir-se a l'Alcaldia. En qualsevol cas, la resolució
denegatòria ha de ser motivada.

3. El  que disposa l'apartat anterior s'entén sens perjudici  de l'obligació de facilitar als membres de la
corporació la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels
òrgans col·legiats,  des del mateix moment de la convocatòria. Quan es tracti  d'un assumpte inclòs per
declaració d'urgència s'haurà de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per a poder tenir
coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat.
Les peticions de dades, antecedents i informacions s’hauran d’adreçar directament a l’alcalde-president,
als regidors delegats, o als presidents de les comissions informatives competents per raó de la matèria que
es tracti. Aquestes peticions es resoldran motivadament en un termini màxim de deu dies hàbils següents
al dia en que s’hagi presentat la petició. Els presidents de les comissions informatives podran completar o
ampliar la informació facilitada en la primera sessió de la corresponent comissió, tot donant compte de les
resolucions motivades emeses.

4. Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés.
Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d'accedir a la informació
requerida.

5. Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés
per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l'Ajuntament o de tercers.

6.  Així  mateix  l'eventual  denegació  o  limitació  de  suport  d'infraestructura  i  funcional  general  als/les
regidors/es membres de grups d'oposició, haurà de produir-se per resolució escrita motivada si la petició
ha estat també formulada amb aquest caràcter.

Article 40. Procediment de consulta de documentació.
1. La consulta i examen concret d’expedients sotmesos a sessió podrà realitzar-se presencialment per
qualsevol membre de la corporació, des del mateix moment de girar-se la corresponent convocatòria i fins a
la celebració de la sessió.

2. L'examen d'expedients sotmesos a sessió podrà fer-se, en el lloc on es trobin de manifest a partir de la
convocatòria,  sens  perjudici  d'accés  telemàtic  al  contingut  total  o  parcial  dels  mateixos  que  es  trobi
documentat  en suport  informàtic.  En cap cas els  originals  dels  documents  integrants  dels  expedients
podran sortir de la seu de l’Ajuntament.

3. La consulta general de qualsevol expedient o antecedents documentals no sotmesos a sessió podrà
realitzar-se, prèvia sol·licitud per escrit i autorització de l’alcalde, a l'arxiu general o dependència on es
trobi. 
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4. La consulta i  examen concret  d'expedients,  llibres i  documentació en general,  es farà d'acord amb
disposicions legals aplicables i, en tot cas, amb les normes següents:
a) En cap cas els originals dels expedients, llibres o documentació podran sortir de la seu de l’Ajuntament o
d'altres oficines o dependències municipals.
b)  La  consulta  dels  llibres  d'actes  i  llibres  de  resolucions  de  l'Alcaldia  podrà  fer-se  en  suport  paper
directament a l'arxiu o secretaria o bé a través d'intranet respecte a les actes de Ple i de la Junta de
Govern.

Article 41. Limitacions dels drets a la informació.
1. El dret a la informació en general i de manera concreta l'examen i consulta d'expedients i antecedents
documentals únicament podrà ésser limitat amb caràcter excepcional, total o parcialment en els següents
casos:
a) Quan el coneixement o la difusió dels documents o antecedents, pugui vulnerar el dret constitucional a
l'honor, la intimitat personal o familiar i a la pròpia imatge de les persones.
b) Si es tracta de matèries concernents a la seguretat i defensa de l'Estat i/o a la seguretat ciutadana i
quina publicitat pogués esdevenir negativa.
c) Matèries classificades d'acord amb la llei de secrets oficials i matèries que no hagin d'ésser publicades
per disposició expressa de la Llei sense perjudici d'autoritzacions especials.
d) En cas de tractar-se de matèries emparades pel secret estadístic o incidir en l'àmbit protegit per la
legislació limitadora de l'accés als bancs informàtics de dades.
e)  Quan  es  tracti  d'antecedents  que  hagin  estat  incorporats  a  un  procés  judicial  penal,  mentre  que
romanguin sots secret sumarial.

2. La denegació o limitació haurà d'ésser en tot cas efectuada a través de resolució motivada d'Alcaldia. 

3. Les anterior limitacions legals seran aplicables de la manera menys restrictiva possible,  i  en aquest
sentit podran instrumentar-se procediments de consulta reservada amb prohibició expressa de reproducció
per qualsevol mitjà de la informació a que s'hagi tingut accés i respecte estricte de la confidencialitat.

4. En cap cas resultarà afectat el dret d’accés a la informació pública establert en les disposicions legals
vigents en matèria de transparència i d’accés dels regidors a la informació pública.

SECCIÓ SEGONA.
DEL REGISTRE D'INTERESSOS.

Article 42. Organització.
1. El registre d'interessos dels membres electius estarà a càrrec de Secretaria General i a cada regidor/a,
segon ordre  alfabetitzat  de  cognoms,  li  serà  assignat  un número de registre  que romandrà  invariable
durant el seu període de mandat. 

2. De conformitat amb allò que estableix la legislació bàsica de règim local, els membres electius respecte
els/les quals, en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o
negocis, la dels seus familiars, socis/es, empleats/des o persones amb qui tinguessin relació econòmica o
professional  podran  realitzar  la  declaració  dels  seus  béns  i  drets  patrimonials  davant  del  secretari  o
secretària  de  la  Diputació  provincial  o,  en  el  seu  cas  davant  de  l'òrgan  competent  de  la  comunitat
autònoma corresponent als efectes de la seva inscripció en el corresponent Registre Especial d'Interessos.
En aquest cas, abans de la presa de possessió del càrrec com a regidor/a serà suficient la presentació
davant  de  Secretaria  General  de  l'Ajuntament  d'una  certificació  acreditativa  d'haver  complimentat  les
corresponents declaracions davant la Diputació provincial.

3. El Registre es portarà mecanitzat pel procediment informàtic de tractament de textos, de manera que es
faci  possible el  seu manteniment  permanent  i  actualitzat així  com l'obtenció directa de certificacions i
d'altres subproductes.

4. El llistat de fulls del registre haurà de fer-se en paper oficial de la Generalitat, segons les normes en el
seu dia aprovades per a la mecanització dels llibres d'actes de les sessions i de resolucions de l'Alcaldia.

5. Quan es produeixin variacions pel que fa a les dades del registre, seran incorporades al corresponent
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suport  magnètic  i  obtingut  nou  full  actualitzat  o  alternativament  full  addicional  del/la  regidor/a  o
regidors/es  afectats/des  que  serà  annexat  segons  ordre  cronològic  al  full  o  fulls  ja  existents  amb
anterioritat. 

Article 43. Obligació de declarar.
1.  Tots  els  membres  electius  de  l'Ajuntament  formularan  declaració  sobre  causes  de  possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Així mateix formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, 
amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, 
patrimoni i, en el seu cas, societats. 

2.  Aquestes declaracions,  efectuades en els  models  aprovats  pel  Ple  municipal,  es  formularan en els
següents casos:
a) Abans de la presa de possessió del càrrec i com a requisit o condició prèvia a la mateixa, si es produeix
un cessament anticipat en el càrrec de regidor/a i al final del mandat, així com quan es produeixi qualsevol
variació patrimonial o d'exercici d'activitats privades.
b) La declaració podrà instrumentar-se en document notarial o ordinari, però en tot cas caldrà fer-hi constar
les següents dades mínimes:
- Patrimoni immobiliari.
- Patrimoni mobiliari.
- Vehicles.
- Activitats i ocupacions mercantils o industrials.
- Treballs per compte aliè.
- Exercici de professions liberals.
- Altres fons d'ingressos.

3. Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades al Portal de Transparència de l’Ajuntament
de Tortosa amb caràcter anyal i,  en tot cas, en el moment de la finalització del mandat.  També seran
objecte d’igual publicació les resolucions sobre incompatibilitats, en la forma i condicions que es determini
per  la  Generalitat  de  Catalunya,  així  com les  resolucions  relatives  als  expedients  corresponents  a  les
declaracions d’activitats,  patrimonials i  d’interessos i  a la inscripció en els registres corresponents, en
aplicació de la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs.

4. Les esmentades declaracions s'inscriuran en els següents registres d'interessos que tindran caràcter
públic:
a)  La  declaració  sobre  causes  de  possible  incompatibilitat  i  activitats  que  proporcionin  o  puguin
proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà, en el Registre d'Activitats constituït en l'Ajuntament.
b)  La  declaració  sobre  béns  i  drets  patrimonials  s'inscriurà  en  el  Registre  de  Béns  Patrimonials  de
l'Ajuntament.

5.  L'incompliment  o compliment  extemporani  d'aquesta obligació,  una vegada li  hagi  estat  reiterada a
l'interessat/da, facultarà a l'Alcaldia, prèvia audiència al/la regidor/a afectat/da, per a imposar una multa
al membre responsable.

6. Addicionalment, amb subjecció a les disposicions que siguin d’aplicació, els membres electes que hagin
ostentat responsabilitats executives hauran de formular, amb caràcter previ al seu inici, declaració relativa
a les activitats que es disposin dur a terme durant els dos anys següents a l’acabament del seu mandat. 

Article 44. Publicitat del registre d'interessos.
1. El registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats té caràcter públic i els membres de la
corporació tenen dret a consultar-lo i també totes les persones tant individuals com associacions i altres
persones  jurídiques,  en  els  termes  legalment  establerts.  Les  declaracions  formulades  al  respecte  es
podran consultar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Tortosa.

2.  Qualsevol  persona  podrà  sol·licitar  còpia  dels  documents  registrats  o  certificació  de  les  dades  del
registre sobre causes de possible incompatibilitat i sobre l'exercici d'activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics, mitjançant instància en la que hauran d'explicitar l'ús que es preveu de
fer-ne.
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3. La petició serà resolta en el sentit que legalment procedeixi per resolució motivada de l'Alcaldia, prèvia
audiència del regidor/a o regidors/es afectats/des.

4. Enfront d'una resolució denegatòria els/les interessats/des podran interposar recurs de reposició previ a
la via jurisdiccional contenciosa administrativa.

5. Tindrà així mateix caràcter públic i els membres de la corporació tenen dret a consultar-lo i també totes
les  persones  tant  individuals  com  associacions  i  altres  persones  jurídiques,  en  els  termes  legalment
establerts, el Registre de Béns i Drets Patrimonials en el que s'inscriuran les declaracions corresponents,
sens perjudici del dret dels/les regidors/es en els termes establerts per l'article 75.7.b) de la Llei 7/1985,
de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  a  realitzar  la  declaració  els  seus  béns  i  drets
patrimonials  davant  la  Secretaria  General  de la  Diputació provincial  o  davant  l'òrgan competent  de la
Generalitat de Catalunya als efectes d'inscripció en el Registre Especial de Béns Patrimonials creat amb
dita finalitat. Les declaracions formulades al respecte es podran consultar al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Tortosa.

Article 45. Alts càrrecs.
Els alts càrrecs al servei de l’Ajuntament de Tortosa i dels ens que en depenen, siguin representants locals
o  titulars  dels  òrgans superiors  i  directius,  també han de formular  la  declaració indicativa de la  seva
situació patrimonial amb les mateixes condicions i extensió fixades en aquest Reglament per als càrrecs
electes,  amb  subjecció  a  les  disposicions  sobre  règim  local,  transparència  i  bon  govern  que  siguin
d’aplicació, i  seran objecte de publicació al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Tortosa. També
seran objecte d’igual publicació les resolucions sobre incompatibilitats, en la forma i condicions que es
determini per la Generalitat de Catalunya, així com les resolucions relatives als expedients corresponents a
les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos i a la inscripció en els registres corresponents, en
aplicació de la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs.

Disposició Addicional 
La  implementació  del  model  de  participació  ciutadana  es  realitza  en  el  marc  del  vigent  Reglament
municipal de participació ciutadana de Tortosa (BOP de Tarragona núm. 110 de data 13.05.2015, així com
del vigent Reglament del Registre municipal d’entitats ciutadanes (BOP de Tarragona núm. 147 de data
28.06.2005).

Disposició Transitòria 
La implementació dels nous mitjans informàtics i telemàtics establerta en l'article 37.1.j) com un dels drets
de tots/es els/les  regidors/es,  serà  efectiva tant  aviat  sigui  tècnicament  possible  dins  del  marc legal
d'implementació de l'Administració electrònica.

Disposició Derogatòria
A l’entrada en vigor del present Reglament resten derogades totes aquelles disposicions reglamentàries
municipals d’aquest Ajuntament que s’oposin al mateix o el contradiguin.

Disposició Final
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.

Tortosa, 24 de novembre de 2016. “
 

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Tema també interessant i que per presentar
breument –o no breument, com vulgui també– té la paraula el regidor de l’àrea de Serveis Centrals i
després, doncs, també donarem la paraula a aquells portaveus que vulguin intervenir.
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Intervenció del Sr. Lehmann
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcalde. Regidores i regidors, bé, un
cop aprovat el Reglament orgànic municipal en la seva versió provisional en data de 12 de setembre,
un cop establert el període preceptiu d’al·legacions, s’han rebut 4 grups de les mateixes, de manera
que s’han acordat les següents propostes, que són estimar el paquet d’al·legacions efectuades per
l’Oficina Antifrau,  que fan referència a la  Llei  de transparència que,  òbviament,  a la  qual  ja  està
sotmesa el Reglament orgànic,  no obstant,  s’introduiran en el  mateix.  També s’introdueixen les 7
modificacions que proposa el grup municipal de CUP Alternativa Ecologista. Es desestimen, en canvi,
les presentades pel grup municipal de Movem Tortosa, així com les del grup municipal del PSC, a
excepció de la número 19 d’aquest grup municipal, que fa referència a les qüestions de gènere que
quedaran incorporades en aquest Reglament ja definitiu que es va lliurar en l’última comissió i que
també es va fer en les pertinents observacions.

Per tant, espero que, bé, que comptin amb el suport ampli que va comptar la seva aprovació inicial.
Gràcies.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. En primer lloc volem dir que nosaltres votarem
a favor d’aquestes propostes, esmenes al ROM. I votarem a favor, tot i que no és un ROM cupero, tot i
que, evidentment, no és el ROM que la CUP hagués volgut fer però enteníem que amb l’acceptació de
les al·legacions que presentàvem es millorava una miqueta el ROM inicial.

Però ens agradaria que no es parli, des de l’equip de Govern, d’un ROM de consens perquè no és cert.
A un consens s’arriba quan des del començament unes parts es posen a parlar de com volen fer una
cosa, però nosaltres simplement hem presentat una proposta de millores a un ROM que ja no ens
agradava i  que,  simplement,  volíem millorar  alguns aspectes.  Però  que no es  parli,  per  favor,  de
consens perquè la CUP en cap moment va participar de l’elaboració d’aquest ROM, i simplement al
final hem pogut pactar alguns punts.

Tot i això, sí que volem posar en valor alguns dels aspectes que en aquest nou ROM hi hauran, per
exemple, el pas d’una moció a dos. A nosaltres ens haguera agradat que s’hagués arribat a més
mocions però va ser el que vam aconseguir amb l’equip de Govern. I creiem que és important perquè,
com a CUP Alternativa Ecologista sempre hem dit  que nosaltres volem ser  una eina al  servei  de
moviments  socials  i  de  la  ciutadania  aquí  a  la  institució  de  l’Ajuntament,  i  passar  d’una  a  dos
mocions, doncs, era una manera de garantir més veu del carrer aquí en aquest espai institucional.

Per altra banda, un aspecte en el que el ROM de l’Ajuntament de Tortosa serà prou innovador a nivell
de Catalunya, és la possibilitat de que les entitats que estiguin registrades aquí a l’Ajuntament de
Tortosa podran sol·licitar la convocatòria d’una comissió informativa. I això creiem que és important
perquè no dependran de cap partit polític per a que es convoqui la comissió i perquè permetrà –com
ens han demanat alguns col·lectius– que es pugui parlar de temes en els que l’equip de Govern no els
acaba d’escoltar.

Important també que augmenti el temps en que els regidors i regidores tindrem temps per tenir els
expedients dels plens i de les comissions informatives. 

S’incorpora també que els regidors i regidores que no siguin de l’equip de Govern estiguin a les juntes
de govern d’aquells punts que estiguin delegats pel Ple.

La pregunta que ens fem és, si tal i com se’ns va dir que aquest Reglament havia estat elaborat per
un  equip  jurídic  o  una  cosa  semblant  –se’ns  va  dir–,  no  entenem  com  aquest  punt  que  ja  es
contemplava en una sentència del Tribunal Constitucional, d’entrada ja no estava incorporat al ROM, i
no entenem com és que hagi d’haver sigut la CUP la que recordés que això s’havia de fer d’aquesta
manera.

Ens haguera agradat que no s’haguera limitat el temps d’intervenció en les mocions i alguns altres
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aspectes que no van poder ser pactats, o que els expedients estigueren a disposició de la ciutadania. 

Però més enllà d’això, i essent conscients de que per una part de la ciutadania és difícil entendre que
la CUP hagi arribat a l’acord en aquest ROM, nosaltres pensem i hem vingut aquí a fer política per
estar al servei de la ciutadania i és en aquesta línia en la que seguirem treballant. Vam valorar que el
ROM que hi  havia no ens agradava i  hem intentat arribar  a un acord en alguns aspectes que el
milloraven.

I ens entristeix molt que un document que ha de ser per a molts anys, que va més enllà de l’equip de
Govern actual,  sinó  que estarà aquí....  –l’anterior  havia  estat  30 anys,  més de 30 anys  regint el
funcionament de la institució–, un document que tampoc és que tingui un gran contingut ideològic,
fins i tot ni en això hem pogut asseure’ns a parlar tranquil·lament, sense terminis, per elaborar-lo.

Un ROM hauria d’haver sigut un document d’acord, de consens entre tots els grups municipals, sense
presses i ni en això, els 21 regidors i regidores que estem aquí, ens pogut asseure’ns a parlar d’una
qüestió  que  hauria  de  ser  de  ciutat  i  que,  a  més,  com  diem,  sense  presses,  s’hauria  d’haver
consensuat entre tots els grups municipals.,

Per últim, sí que voldríem destacar tres aspectes que no ens agrada de com s’ha fet en l’elaboració o
en el redactat d’aquest ROM. El primer és que nosaltres vam presentar  una moció per  a que es
canviés el ROM i no es va respectar aquesta moció. En aquesta moció es demanava que es creés una
comissió tècnica formada per representats de tots els partits i, fins i tot, oberta a la ciutadania. Ens
dirà vostè que, bé, que cap partit li va demanar que s’apliqués aquesta moció, però nosaltres el que li
volem dir és que és vostè l’alcalde d’aquest Ple, és vostè qui presideix el Ple i entenem que per a
vostè allò que s’acorda i que s’aprova en una moció i que, per tant, s’aprova aquí en el Ple hauria de
ser  suficient  com per  a  que  vetllés  pel  seu  compliment.  Creiem que l’alcalde  hauria  d’estar  per
damunt de si una moció li agrada més o menys a ell o al seu partit.

En segon lloc, no entenem tampoc les presses per aprovar aquest ROM. És un document que porta
més de 30 anys –des dels anys 80’ que es va elaborar– i, sincerament, creiem que si havent donat
més  temps  s’hagués  pogut  pactar  amb la  resta  de  partits  de  l’oposició,  no  haguera  passat  res
aprovar-lo ara al novembre, aprovar-lo al gener o al març que ve, quan en la moció inicial ja es parlava
de que s’havia de parlar abans de que s’acabés el 2015, per tant, no entenem que ara un mes avall
un més a dat sigui tan important.

I per últim lloc, voldríem fer una crítica també i especialment adreçada a Esquerra Republicana de
com és possible que es plantegés inicialment només una moció. Les mocions, una de les eines, els
altaveus o de les funcions que té l’oposició per donar a entendre el seu missatge d’actuació a la ciutat
per  part  de  l’oposició,  i  resulta  que  Esquerra  Republicana  que  en  el  mandat  anterior  el  mateix
portaveu en casi la meitat dels plens del mandat va presentar dos o més mocions o que, fins i tot, en
aquest mandat el mateix portaveu va arribar a presentar tres i quatre mocions en alguns plens, no
entenem com van presentar una moció, perquè això resta credibilitat. Si jo dic una cosa quan estic a
l’oposició  però  que  resulta  que  després  quan  governi  faig  justament  el  contrari,  això  ens  resta
credibilitat davant la ciutadania.

I tornem a entendre que el ROM és un document que es queda aquí per molts anys, que superarà a
tots els regidors i  regidores que estem aquí,  a l’equip de Govern que actualment està, viurà amb
l’oposició  governant  i  amb els  que actualment  governen a  l’oposició;  ens hauríem d’haver  pogut
arribar a seure’ns tots i totes juntes i haver acordat un altre ROM que respectés la diversitat  d’aquest
Ple. Tot i això, com dic, nosaltres votarem a favor d’aquest TOM.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. En primer lloc, com no
pot ser d’una altra forma, agrair-li el seu vot favorable, les seves aportacions i ja també entenc que
això ha d’anar, doncs, també gestionat amb els corresponents retrets per fer els equilibris, ho entenc
perfectament, ho acceptem, perquè la negociació és això.
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Quan diu “no diem que està consensuat”, bé, direm que compta amb el vot favorable de més de dos
terceres parts dels regidors de l’Ajuntament, és aquest. Al 100% no estarem d’acord.

Quan vostè diu “no és un Reglament cupero” té raó. Afortunadament, des de la meva òptica, entén?
Però inclús encara que l’hagués proposat la CUP, si hagués estat al revés i haguessin fet al·legacions
jo diria “doncs, no és un Reglament del partit demòcrata”. Ara tampoc. És un Reglament.... perquè els
ROM’s tampoc no tenen, com vostè molt bé ha reconegut, un gran contingut polític. I el ROM aquí ara
el centrem en el tema de les mocions i jo, no es preocupi que després, al llarg del temps, prefereixo no
fer-ho en vostè, segurament en altres intervencions tindré que recordar altres situacions.

Vostè em diu “com pot ser que la CUP hagi tingut que fer una al·legació” no..., veu com també tots
cometem errors?, no per a que els regidors puguin assistir a les juntes de govern de determinades
qüestions que el Ple ha abocat la delegació en la Junta de Govern –no els regidors–, que aquestes
sessions siguin públiques. Siguin públiques. Vol dir que a aquestes sessions pugui assistir no vostè,
regidor de l’oposició, sinó qualsevol ciutadà. Doncs, pot ser com resulta que –ho ha dit abans en la
seva presentació– l’Oficina Antifrau, que també té una funció d’assessorar als ajuntaments, quan li
enviem el  ROM ens  fa  una sèrie  d’al·legacions  que  milloren  tècnicament.  Algunes,  inclús  des de
l’òptica dels nostres tècnics, ens diuen “home, aquestes claríssimament; aquestes altres potser són
redundants perquè jo han....” Escolti, fiquem-les igual. Per tant, són millores tècniques i per a això es
presenten les al·legacions.

Respecte al tema del termini. Segurament també n’haurem de parlar, però aquest és un tema que,
efectivament, vostès havien presentat una moció –després en faré referència–, que nosaltres havíem
incorporat al  PAM –al  Pla  d’actuació  municipal– i,  com vostè  diu,  l’anterior  era de feia 30 anys.
Segurament aquest no durarà..., no, segurament no, aquest no durarà 30 anys. És anòmal que un
reglament orgànic municipal duri 30 anys i encara és més anòmal quan s’han produït determinades
modificacions legislatives al llarg d’aquests 30 anys. Però segurament, per la part que em correspon a
mi dels 8 anys anteriors, havíem prioritzat altres àmbits, en algun moment ho vam ficar damunt la
taula, vaig percebre que no hi havia possibilitat d’acord, ara tampoc no l’ha hagut però havíem de
tirar-lo endavant, entre altres coses perquè en algunes qüestions el nostre ROM havia quedat ja fora
dels textos legals actualment en vigència, inclús havíem d’aplicar els textos legals a diferència del que
el nostre ROM contemplava. Per tant, s’havia de fer.

Si jo m’hagués negat a donar més temps des del primer dia ho podria entendre. Quan han passat 2
mesos –i  després segurament sortiran les dates concretes– des de que s’havia demanat aquest
temps i ningú havia fet cap aportació, doncs, jo també tenia la sensació, també li dic, senyor Xavier
Rodríguez, més enllà de la seva situació personal que la conec i, per tant, ja li vaig dir el que hi havia,
que l’únic que es feia és dilatar per dilatar, que no hi havia cap intenció de consensuar, com després
es va veure. Per tant, aquesta qüestió.

I home, respecte, diu “la moció, vostè és el responsable de que s’apliqués la moció”. Home, jo sóc el
responsable i  vostès són els corresponsables, i  no és per tirar-se puces de damunt o espolsar-se
puces de damunt però miri, la moció deia ‘una comissió’ i nosaltres enteníem que la ‘comissió’ era la
mateixa comissió informativa. El primer ROM va arribar al mes de finals de juny i principis de juliol. Les
trucades, els correus electrònics i les converses per aplaçar el ROM –i que ja faríem propostes– van
ser totes durant la primera quinzena de juliol, bastant abans del 15 de juliol, en tot cas, abans de la
Festa del Renaixement,  per  a que ens entenguéssim. Ningú, ningú em va demanar una comissió
tècnica específica –la moció estava aprovada– ningú. La comissió tècnica específica me l’anomena
un dels portaveus de l’oposició, indirectament, el dia 5 –em penso que estàvem en plenes festes de
la Cinta o estàvem allí mateix– el dia 5 de setembre, quan ja havíem dit que això anava a la comissió.
Per tant, aquesta comissió tècnica –que ara tothom s’esgarra les vestidures– durant 2 mesos, que ja
tenien el document i que teòricament tothom estava preparant les al·legacions, ningú la va esmentar,
ningú la va reclamar i ningú la va reivindicar. I nosaltres, jo entenia que ja complia. Si algú entenia que
no complia, home, que ho hagués dit al juny, que ho hagués dit al juliol, que ho hagués dit al mes
d’agost, però clar, quan dir, excusar-se en la comissió tècnica que deia la moció el dia abans que anés
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a comissió informativa, home, com a mínim sobta. I vostè em diu “vostè és el responsable”; i la resta
els corresponsables.

Per què fins el dia abans que això va a comissió, ningú reclama aquesta comissió tècnica? Perquè tots
enteníem  que  la  comissió  era  la  mateixa  comissió  informativa,  que  és  on  s’havien  portat  els
documents i és on s’havia estat valorant aquests documents i on s’havia aplaçat la discussió fins que
es presentessin noves propostes.

Per tant, jo agraeixo l’actitud de realisme i de servei a la comunitat que fa la CUP. Evidentment, quan
pactem tots pactem coses que ens agraden més i que ens agraden menys. Nosaltres també, des de
l’equip de Govern, hem fet concessions a algunes coses que vostès consideren útils, que nosaltres
considerem que potser no ho són tant, però entenem que quan un pacta, doncs, uns cedeixen i els
altres també cedeixen. I això és l’acord, això és el fruit de l’acord i el fruit del diàleg.

Per tant, jo em quedo amb la part positiva, els hi agraeixo l’esforç, em consta –perquè ho he pogut, en
les diferents reunions que hem fet hem pogut constatar– que tant vostè com algun altre company de
formació política ho havien estat treballant. I en algunes coses que també m’han de reconèixer que
vostès també plantejàvem quan nosaltres els hi hem donat la nostra contraargumentació també van
entendre raonable que potser era prescindible, i altres no. Per tant, absolutament agraït i, en tot cas,
el que sí que podrem constatar per a la història és que aquest Reglament s’haurà aprovat amb el vot
favorable de 4 de les 6 formacions polítiques, i 14 dels 21 regidors.

Que tots estem amb el mateix grau d’acord amb el Reglament? Segur que no. I també ja li asseguro
que dins de...  –ja no parlo d’altres formacions polítiques– però dins de la meva formació política
també hi ha opinions diferents, no respecte al propi Reglament sinó també respecte a algunes de les
al·legacions que hem estimat, i això és normal, ha de ser així i jo crec que això al final també és el que
enriqueix l’activitat política, en aquest cas a nivell municipal.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig:  Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, el nostre grup municipal votarà en contra d’aquest punt, tot i que el grup agraeix el fet de
que s’hagi llegit les nostres propostes, donat que n’ha acceptat una. Evidentment, és millor una que
cap, però entendran vostès que el fet d’acceptar una al·legació per un tema de llenguatge de gènere
és més una qüestió de forma que no de fons, és un tema que ni tan sols caldria que des de l’oposició
ho haguéssim dit,  sinó que ja hauria d’haver estat inclòs en la pròpia proposta que el Govern ha
presentat i sense cap mena de dubte.

I votarem en contra perquè novament hem vist com la nostra feina cau en sac buit. Considerem del tot
insuficient el fet que no s’hagin aprovat ni una sola de les nostres al·legacions al ROM municipal, una
sola.

I el que nosaltres volíem amb aquestes al·legacions era poder modificar el fons d’aquest ROM que,
com ja li he dit en el seu moment, considerem lesiu per a la tasca democràtica i de bon funcionament
d’un  ajuntament,  sobretot  pel  que  fa  a  la  tasca  de  l’oposició,  que  veu  retallades  de  manera
extraordinària  les  seues  possibilitats  d’intervenció  en  els  plens,  així  com en  altres  aspectes  que
considerem  també  de  vital  importància  i  que  es  troben  reflectits  en  aquestes  al·legacions
presentades.

Tot això fruit d’un incompliment tan evident, que s’ha posat ara damunt la taula, com és el fet de no
complir l’acord de Ple de crear una comissió per a la redacció del ROM amb la presència i el consens
de tots els grups municipals abans d’acabar l’any 2015.

Per tant, i com diu la dita castellana “Una no es ninguna” i, en base a tot el que hem exposat, el
nostre grup municipal votarà en contra del dictamen d’aprovació definitiva del ROM. Moltes gràcies.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Molts gràcies. Si em permet, senyor Roig, com que en aquest
tema han anat a una amb el senyor Jordan, ja intervé el senyor Jordan i després els hi contesto als
dos.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor Bel, regidors i regidores, hem anat a una, senyor
Bel, en demanar que se’ns tingués en compte però les al·legacions, si se les ha llegit, veuràs que són
diferents les del PSC de les de Movem Tortosa, després suposo que en parlarem.

Dir això, evidentment, des del nostre grup municipal també votarem en contra de l’aprovació definitiva
d’aquest Reglament orgànic municipal perquè en aquest cas tampoc s’ha tingut en compte cap de les
nostres propostes en una modificació de text, fent diferents canvis que anaven, bàsicament, en 3
línies.  Per  una  banda  per  clarificar  millor  el  text  del  Reglament  orgànic  municipal,  les  diferents
funcions dels òrgans, els drets o deures dels regidors i el text en global. En segon lloc, hem fet també
tota una sèrie de propostes per incorporar aspectes que, al nostre entendre, quedaven absents o
també poc concretats. I finalment, evidentment, –i aquí sí més de diferència política– hem fet també
tota una sèrie de consideracions o aspectes modificats que nosaltres no compartim i, evidentment, un
dels  centres  és  el  número  de  mocions  que  es  poden  presentar  per  part  dels  diferents  grups
municipals en aquest Ajuntament.

Nosaltres, evidentment, lamentem que no s’hagi buscat el consens. Veiem que tenim problemes de
comunicació a l’hora d’interpretar, segons el que vostè acaba de dir, si volem o no consensuar. Des
del nostre grup municipal des del principi sempre hem estat oberts a consensuar aquest Reglament
orgànic municipal i no hem rebut la resposta que pensem que hauria d’haver estat la normal per part
de l’equip de Govern. Ja li han dit altres representants que no venia ni d’1 mes, ni de 2 mesos, ni de 3
mesos,  i  la  realitat  és  que vostès  –nosaltres  entenem– volien aprovar  de manera exprés  aquest
Reglament  orgànic  municipal  per  limitar  el  número  de  mocions  que  podíem presentar  els  grups
municipals. 

I  aquí  també vull  recordar i  assenyalar  el  paper que ha jugat  Esquerra Republicana.  Perquè clar,
Esquerra Republicana, com sempre, acaba fent coses que, sincerament, la gent no entén. És a dir,
presenten una proposta de Reglament on només els diferents grups municipals podem presentar una
moció i, en canvi, durant el mandat passat –sense anar més lluny– el grup d’Esquerra Republicana en
cada Ple presentava 2 o 3 mocions. Per tant, no entenem perquè es va voler fer des d’un principi
aquest  Reglament  amb una moció  que després,  avui,  ho acabem modificant  en el  número de 2
mocions,  però  la  proposta  inicial  del  Govern  era  d’una  i,  per  tant,  no  entenem  com  Esquerra
Republicana podia, des d’un principi, acceptar aquestes propostes.

També se’ls hi ha dit que s’han incorporat alguns temes de diferents sentències judicials al respecte,
en quant al Reglament orgànic municipal, que ho han hagut d’incorporar perquè hi havien sentències
al respecte, que nosaltres també en el seu dia ho vam comentar, però.... 

Sí, senyor alcalde, es podria tranquil·litzar perquè, sincerament, és increïble, no?, que tingui aquestes
actituds. Vull dir, jo estic molt tranquil, jo no entenc perquè vostè es posa d’aquestes maneres, tan
nerviós. A més a més, vostè aprovarà el Reglament mordassa que volia, per tant, el que hauria d’estar
nerviós sóc jo. Tranquil·litzis i parlem tranquil·lament, que crec que és d’això, no?, del que es tracta: de
debatre i de donar diferents opinions al respecte.

Per tant, nosaltres lamentem que aquest Reglament orgànic s’hagi aprovat d’aquestes maneres i amb
totes aquestes polèmiques que han durat durant molt de temps.

A nosaltres no ens hagués agradat mai haver de fer el que vam fer, però ho vam fer perquè vostès no
ens escoltaven. I ho saben perfectament que va haver una petició per part del nostre grup, en plenes
festes de la Cinta, perquè teníem entès que durant el mes de setembre es podien fer arribar les
propostes i  llavors s’acabaria  buscant el  consens, i  vostès  directament van tornar a presentar  el
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Reglament. De totes maneres, després també hi ha hagut temps per buscar el consens i tampoc s’ha
buscat, no?, per part de l’equip de Govern.

I nosaltres entenem que aquest Reglament orgànic municipal, que és el Reglament que ha de definir
com funciona aquest Ajuntament, hauria d’haver estat acordat per tots els grups municipals. I, tot i
que nosaltres tenim algunes idees, haguéssim pogut arribar –ja els hi ben asseguro– amb vostès per
avui poder-lo votar. Però no van voler. No van voler ni seure’s, després de tota la polèmica durant
aquests últims temps. 

És un Reglament, en definitiva, de ciutat, que avui no és de ciutat perquè finalment només s’aprovarà
amb alguns grups i no tindrà el suport ni del primer ni del segon grup de l’oposició, la qual cosa penso
que és remarcable.

Per tant, el nostre grup –com li comentava des d’un principi– votarà en contra d’aquesta proposta.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan, li he de demanar disculpes
per la reacció perquè..., el que passa que ha d’entendre, a mi la mentida, la falsedat, la manipulació
encara m’altera. Em dirà que sóc ingenu, però sóc així.

Quan vostè diu que van advertir del contingut d’unes sentències, home, això que m’ho digui el senyor
Xavier Rodríguez que realment és qui ho va fer, però intentar apuntar-se tantos que no van fer res, que
no van fer absolutament res, doncs, encara a mi, per molts anys d’experiència que porti, això m’altera.
Quan un diu la barbaritat de mentides que ha dit vostè aquí, doncs, m’altera. Però encara així, com
que jo sóc l’alcalde, li demano disculpes. Però el que no li permetré és que menteixi. I cada vegada
que menteixi li ficaré en evidència.

Miri, comencem..., els hi responc conjuntament perquè com que últimament són un grup de 7, cosa
que em congratula. S’hauran d’aclarir qui dels dos lidera però, en tot cas, em congratula.
Les al·legacions, algunes són diferents –per això al Partit Socialista n’hi accepten una i a vostès ni els
hi  acceptem cap–  i  altres  són  idèntiques.  Però  més  enllà  del  contingut,  que  també  després  en
parlarem,  home,  el  tema de  les  formes  i  el  tema de que  nosaltres  som els  que  no  hem volgut
consensuar, home, això, aquí sí que estic obligat a recordar-los-hi els fets perquè sinó algú que no ho
ha seguit des del principi es pot endur una impressió que no és. De dir ‘mira, aquests bons xiquets
volen consensuar-ho i els altres no els hi han deixat i no els hi han aplaçat, i ho han volgut aprovar
exprés’. 

Miri, el primer esborrany se’ls hi facilita a finals de juny. Se’ls hi facilita ja l’esborrany definitiu l’11 de
juliol.  El  dia  13  el  senyor  Roig,  vostè  no,  el  senyor  Roig,  que  és  veritat  que  m’intenta  trucar  i,
automàticament,  m’envia  un  correu  electrònic  dient  “escolta,  no  hem  tingut  temps  de  mirar-ho,
deixa’ns uns dies més perquè nosaltres farem propostes, ens ho estudiarem”. I un tema que havíem
decidit que aniria a un Ple extraordinari abans de la Festa del Renaixement, en vam parlar amb els
dos grups que formen l’equip de Govern i vam dir ‘escolta, no hi ha cap problema, deixem-los-hi unes
setmanes més i ja ho portarem al Ple ordinari proper’, que era al mes de setembre i, per tant, havien
pràcticament 2 mesos per davant.

Passa tot el mes de juliol, passa tot el mes d’agost i aquell interès desapareix. Ningú fa cap proposta,
ningú fa comentari, ningú fa cap aportació de cap tipus, més enllà de la situació que he esmentat
abans, personal, del senyor Rodríguez, que estava de baixa mèdica i, per tant, no podia exercir la seva
funció. Vostès no fan res, absolutament res.

I el dia que convoquem la comissió –que si no m’equivoco devia ser el dia 4–, al dia següent una altra
vegada tornem a aplaçar-ho. Escolti, si no heu fet res, si no heu aportat res, en tot cas fiquem en
marxa el corredor i ja fareu al·legacions.

A partir d’allí, quina és la contestació? Bé, no cal ni que els hi expliqui perquè tots els mitjans ho
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saben, i tots els tortosins i tortosines ho saben. Fent espectacles –cadascú fa els espectacles que
creu convenient–, anant-se’n del Ple, dient que no debatran més fins que no estigui el ROM aplicat, i
desprès vostès mateixos se n’adonen que allò era una rebequeria de crio i, evidentment, al proper Ple
van debatre dient que no presentarien més mocions i que em farien no sé quantes preguntes. I al
següent Ple van presentar mocions, en aquest Ple han tornat a presentant mocions, continuen fent
pràcticament cap pregunta i, per tant, vostès no en van tenir cap de voluntat de consensuar perquè si
és això s’agafa i es diu ‘escolta alcalde’ o ‘escolti portaveus d’uns i dels altres’, la raó que sigui: ha
sigut l’estiu, ens hem anat de vacances, no hem tingut temps, no hem pensat, el que sigui, ‘escolta,
no hem pogut fer-ho ara, ho sento, gràcies d’haver-ho retardat, ens abstenim i ja farem al·legacions’.
No, això no va ser la reacció. La reacció va ser absolutament tot lo contrari. I ara aquí, vénen aquí i es
fiquen la  pell  de  xaiet,  com aquell  xiquet  que  no  ha  trencat  mai  cap  plat  ‘no,  clar,  nosaltres  ja
volíem...”.  No,  no.  A  vostès se’ls  hi  va donar el  temps i  no van fer  la  feina.  I  després,  enlloc de
reconèixer que no havien fet la feina, tiren el carro pel pedregal. Doncs, escolti, vostès sabran.

Quan nosaltres presentem una moció i arribem a un acord de dos, algú pot pensar ‘home, potser ho
han fet...., en van presentar una, per poder tenir marge de negociació’. I el marge de negociació –i els
que van intervenir en la negociació ho saben– podien haver estat 2 o podien haver estat 15 o 18 en
un exercici anual i, per tant, hi havia un cert marge de negociació i de predisposició a la negociació, si
ho volen ficar en el tema de mocions.

Entrant al contingut, diu: “clar, la gent no entén”. No, la gent no entén no. El senyor Jordan no entén.
Si la gent entén o no entén ja ho sabrem, no es preocupi, li he dit sempre i li continuaré dient, ja ho
sabrem, no interpreti a la gent. La gent només té una forma d’interpretar-ho, que és votar i, per tant,
del resultat de les últimes eleccions es va configurar un Ple com el que es va configurar i, per tant,
hem de saber, primera, respectar els resultats i acceptar-los, encara que dolguin s’han d’acceptar.
Entén?, s’han d’acceptar perquè som demòcrates. I jo no tinc cap dubte de que vostè és demòcrata,
una cosa és que li costi després acceptar el resultat de les eleccions.

I diu “és que en altres moments Esquerra n’havia presentat 2 o 3”. I Convergència i Unió també les
havíem presentat,  estant al  Govern. Però si el que es tracta és de que ens organitzem de forma
raonable, doncs, tots tindrem les mateixes regles de joc. Això no és incompatible. Incompatible podria
ser  dir-li  ‘senyor  Jordan,  senyor  Roig,  què m’estan dient vostès  aquí?,  si  quan vostès  governaven
vostès tenien l’Alcaldia un color i  l’altre color en la mateixa persona’;  ens limitaven el número de
mocions, ens limitaven el número de preguntes, i per decret, no per ROM. Què em vénen a explicar
ara? De què ens vénen a donar lliçons?

Tenen alguna limitació en el número de preguntes amb l’actual ROM? No. Diguin, siguin sincers, en
tenen alguna? No. I ara preguntin: vostè en tenia alguna quan estava a l’oposició amb el ROM dels 30
anys? Si. Ho contemplava el ROM? No, però era així. Tenien limitacions amb el número de mocions?
Sí. Ho contemplava el ROM? No. Qui ho feia això, Iniciativa i el Partit Socialista? Sí. Tenen algun tipus
de limitació en les intervencions amb els punts de l’ordre del dia? Cap, absolutament cap, ni una.
Tenen alguna limitació en el temps amb la intervenció de tots els punts de l’ordre del dia que no siguin
les mocions i les preguntes? Cap, ni una, ni una, la gent ho ha de saber, no hi ha cap limitació de
temps ni de número d’intervencions en tots els punts de l’ordre del dia que no siguin mocions, precs i
preguntes.  Les  mocions, precs i  preguntes només tenen limitació  a l’Ajuntament de Tortosa? No.
Tenen limitació a molts d’ajuntaments governats per Iniciativa i pel Partit Socialista? La majoria, però
a diferència del que feien Iniciativa i el Partit Socialista a l’Ajuntament de Tortosa –que ho limitaven
per decret– aquí es fa per ROM. En tots els anys que he estat alcalde –que ja en són 9 i mig– he
limitat alguna vegada les intervencions, si no ha sigut de mutu acord? Mai. I quan ha sigut de mutu
acord i vostès ho han incomplit vam dir ‘s’acaba l’acord i s’acaben les limitacions’. Per tant, al ROM
l’únic que pretenem fer és ordenar aquestes intervencions i no fer plens llanguíssims que aporten poc.

La seva capacitat d’iniciativa no queda absolutament retallada, més enllà del número de mocions.
Però vull recordar que quan vostès van governar van limitar per decret el número de mocions i el
número de preguntes i el número de precs. I això la ciutadania ho ha de saber, ho ha de conèixer, i
aquest és el seu tarannà. És el tarannà de que quan governen fan una cosa i quan estan a l’oposició
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exigeixen una altra molt diferent i que vostès no han complit mai. I la història del ROM és així de
senzilla.

Per tant, senyor Roig, en quant a la tasca, queden retallades les possibilitats d’intervenció al Ple? No.
El que queda limitat és el número de mocions que vostès podran presentar al Ple. El número de
preguntes no queda limitat en cap cas. I les intervencions per a la resta dels punts són absolutament
lliures. 

I respecte a l’ànim de consensuar, home, en aquest tema, com han anat les coses i com que ha sigut
tot molt públic, jo crec que els hi haurà quedat clar qui volia consensuar i qui no volia consensuar,
perquè al final aquest ROM amb la CUP, ha estat pactat amb el Partit Popular, ha estat pactat amb
Convergència i Unió i ha estat pactat amb Esquerra Republicana. I els que s’han desmarcat des del
primer dia i  els  que tenen aquesta forma de fer  de boicotejar-ho tot –no el  ROM, sinó qualsevol
iniciativa de l’equip de Govern– són els que són i això ha quedat manifest, una vegada més, en aquest
tema, com ha quedat manifest en altres qüestions. I això és així de senzill i ja suposo que no dóna
molt més per a discussió.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bona
tarde. A veure, faré uns comentaris sobre el ROM perquè la gent ho sap i crec que ho ha de saber que
es tracta d’un Reglament que el que fa és regular l’organització i el funcionament de l’Ajuntament, no
només del número de mocions, sinó de l’organització i funcionament de l’Ajuntament.

És un Reglament –que ja ho hem dit– que portava més de 30 anys a Tortosa –i està vigent encara fins
que  no  s’aprovi  el  nou–  i  durant  aquest  temps  s’han  produït  moltes  modificacions  de  normes
legislatives i de funcionament de l’Ajuntament, i cal adaptar als moments actuals.

Un  Reglament  orgànic  municipal  com el  nostre,  com  el  d’altres  ajuntaments,  regula  el  govern  i
l’administració del municipi, d’aquells càrrecs o òrgans necessaris i del funcionament com l’alcalde o
alcaldessa, com les tinences d’Alcaldia, com el Ple, com la Junta de Govern Local, com l’organització
de l’accés i atribucions dels càrrecs, regula també els òrgans d’estudi, d’informe i consulta com, per
exemple, la Junta de Portaveus, la Comissió de Comptes, les comissions informatives, el Defensor de
la Ciutadania, la coordinació amb els pobles del municipi.

Avui  el  que  es  porta  és  a  aprovació  definitiva  un  Reglament  que  no  té  més  de  20  pàgines  –
probablement en té 22, exactament crec–, actualitzat. Un Reglament actualitzat i pensat per fer més
àgil  el  funcionament  del  nostre  Ajuntament.  Es  modifica  pels  molts  anys  que  porta  en  vigència
l’actual, calia posar-lo al dia, així ho vam incorporar al PAM. 

Una comissió tècnica va analitzar i estudiar altres reglaments, en va fer una síntesi i en va fer una
primera proposta que ens vam passar a tots els grups municipals al mes de juny.

Al mes de juliol es volia portar al Ple –parlo de 20, 22 planes– cosa que no es va fer a petició del grup
municipal del Partit Socialista de Catalunya perquè deien que voldrien tenir més temps per estudiar-lo.

Sembla que durant l’estiu no es va estudiar perquè a mitjan setembre es va portar al Ple per fer-ne
l’aprovació  inicial,  es  va  fer  amb  els  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  Partit  Popular,  de
Convergència i Unió i d’Esquerra –en aquell moment encara no s’havia incorporat el portaveu i regidor
de la CUP–. I durant tot aquest estiu, durant tots aquells mesos ni Movem Tortosa, ni el Patit Socialista
de Catalunya han expressat voluntat de diàleg i d’arribar a acords. L’únic que tothom, tothom ha pogut
veure ha sigut la voluntat de fer soroll mediàtic per part del Partit Socialista i de Movem Tortosa, mentre
la CUP s’ha reunit amb l’equip de Govern i, treballant conjuntament –en aquest cas sense fer soroll–,
s’han introduït millores, tothom ha fet renúncies, tothom ha pogut consensuar i també s’han tingut en
compte apreciacions –aquestes molt tècniques– de l’Oficina Antifrau.

Avui es porta a l’aprovació definitiva un Reglament orgànic municipal per a Tortosa amb el vistiplau de
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la majoria dels grups municipals, casi m’atreviria a parlar de tot l’arc ideològic –des del Partit Popular
a la CUP– i de les dos terceres parts dels regidors, per tant, el nostre grup votarà afirmativament a
l’aprovació definitiva del nou Reglament.

I també voldria aprofitar per fer uns comentaris al portaveu del grup municipal de Movem Tortosa
perquè tant jo com el meu grup estem molt cansats de sentir-li dir que la gent no entén la posició
d’Esquerra Republicana. 

No és vostè qui decideix qui entén o no entén la posició d’Esquerra Republicana, és el grup municipal,
és l’assemblea d’Esquerra Republicana i són els votants que ens han donat suport i que esperem que
a les pròximes eleccions ens el segueixin donant. Són a aquests als que ens devem, no a l’opinió de
vostè, perquè Esquerra Republicana de Catalunya a nivell del grup municipal no entén moltes coses i,
començant pel ROM, no entenem perquè no han fet res aquest estiu. Se n’han anat de vacances.

També no entenem perquè a nivell del territori, en algun moment –i no ho entenem– com van ser
capaços  d’impedir,  eh,  d’impedir  –Iniciativa  per  Catalunya–  que  uns  empresaris  particulars  no
poguessin ficar en funcionament el que hagués sigut un imperi turístic per a les Terres de l’Ebre, que
era ficar en valor turístic i fer el balneari més important de la Mediterrània, el Balneari de Cardó, i
vostès es van ficar en contra. I ho sé molt bé perquè jo hi estava dins de totes aquelles reunions. 

I la gent no ha d’entendre i penso que no entendrà, que no entendrà –i això no ho pot entendre–
perquè el conseller Baltasar va intentar que hi hagués interconnexió de xarxes. Hi ha un regidor de
vostès que ara està aquí i que abans estava a Esquerra Republicana i que se’n va anar dient que era
Esquerra Republicana que ho intentava fer, val? 

I tot això, que fins ara he estat callat, penso que la gent no ho entén i per això els hi demano que
vostès es preocupin de vostès, que ja tenen prou feina, i deixin tranquil·la a Esquerra Republicana de
Catalunya.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan:  Sí,  senyor alcalde, regidors i  regidores, en primer lloc,
m’alegro, senyor Monclús, que finalment s’hagi despertat i hagi començat a contestar.

I li agraeixo, la veritat, que hagi contestat. I veig que realment està molt preocupat de la nostra posició
i del que li diem el nostre grup, perquè resulta que el que jo li he dit també li diu la CUP i el Partit
Socialista, que la gent de Tortosa en general –sobretot, aquells que es consideren d’esquerres– no
entenen la seva actitud. I li lamento dir que li continuaré dient. Li continuaré dient perquè és molta
gent que ens ho fa arribar i tinc tot el dret a dir-li. 

I veig que està molt preocupat perquè ha de tirar de la prehistòria. Sí, sí, de la prehistòria. Imagini’s si
jo ara comencés a parlar d’aquella època, del que van fer uns i els altres, començant per vostè que,
tant que parla, no va dimitir del govern.

En  tot  cas,  tornant  a  centrar-nos  en  el  tema  del  Reglament  orgànic  municipal,  que  és  el  més
important, –ara també li continuaré contestant– volia agrair a l’alcalde el tarannà en què ha contestat
aquesta segona vegada, perquè la primera, bé, ha tingut aquest moment, no?, de nervis , perquè diu
que la falsedat el posa nerviós o l’indigna. 

Sap què passa? Que a mi també em posa nerviós i m’indigna, però em controlo. I moltes de les coses
que vostè diu jo també crec que són falses però no tinc aquestes actituds, i ara en parlarem. Perquè
segurament, i vist el que vostès diuen i el que nosaltres diem, hi ha hagut una mala interpretació. Sí,
sí, jo li dic que hi ha hagut una mala interpretació per posar-me al seu costat –ja pot fer aquesta
cara–, no li dic directament que menteix –que és del que vostè m’acusa a mi–, perquè el nostre grup
a la primera comissió que es va parlar d’aquest primer vam demanar que se’ns expliqués; se’ns va
presentar el Reglament orgànic municipal i vam dir, jo mateix: “ens poden explicar en què consisteixen
els diferents canvis?”. I la senyora Roigé recordo que va dir que no ho sabia, que s’havien fet uns
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canvis i que ja ho miraríem. Sí, sí, senyora Roigé, és el que vostè va dir, literalment, i estava jo present,
no m’ho ha dit ningú.

Després vam demanar temps, també el senyor Roig ho va tornar a fer per correu electrònic, però a la
mateixa Comissió també ho havíem dit. I després, el que nosaltres vam interpretar, que al setembre –
com vostè també ha dit– podíem fer  arribar  les diferents propostes,  i  després de que haguessin
arribat les diferents propostes –i per aquí veig, essent molt bo, la interpretació errònia entre els uns i
els altres– vostès n’haguessin acceptat o no i haguessin dictaminat.

Què va passar? Que vostès al  setembre, el  2 o el  3 de setembre –els 5 primers dies–, el  4 de
setembre, directament van tornar a dictaminar la Comissió –el 5, el 6, el 4, no ho sé perquè com
m’estan dient amb les mans, ho dic perquè la gent no el veu a vostè–, a principis de setembre vostès
tornen a dictaminar la Comissió sense incorporar les nostres propostes, que vostès diuen que no els
hi havíem fet arribar. Perquè clar, nosaltres –li torno a dir– interpretàvem que els ho faríem arribar
durant el mes de setembre per poder-ho parlar durant el mes de setembre.

Quan nosaltres  vam veure allò,  i  el  document  s’estava treballant  –almenys,  des  del  nostre  grup
municipal– els hi diem, en plenes festes de la Cinta, que no s’han incorporat aquelles peticions, no?,
que vam dir que volíem tirar endavant, i els hi demanem que ho tornin a aplaçar. Però la mateixa
Comissió s’hagués pogut tornar a produir al cap de 3 o 4 dies i s’hagués pogut portar en un altre Ple
al mateix setembre i vostès no van voler fer-ho.

Després, conforme va anar passant el temps, el nostre grup municipal vam dir-ho per activa i per
passiva que el  que volíem fer...,  perquè senyor  Bel,  vostè diu “home,  però després en el  període
d’al·legacions  haguessin  pogut  pactar,  haguessin  pogut  trucar,  haguessin  pogut  intentar  buscar
acords, i evidentment que té tota la raó. No, no. No faci així perquè ara li llegiré la instància registrada,
oficial, meva dirigida a vostè, per a que tota Tortosa l’entengui, amb data. 

I la instància dirigida al senyor alcalde de Tortosa en data 10 d’octubre de 2016 diu: “Dins del període
d’al·legacions  en el  qual  ens trobem sobre l’expedient  del  Reglament  orgànic  municipal,  aprovat
inicialment el 12 de setembre del 2016 en sessió plenària, des del grup municipal de Movem Tortosa
i en la meva condició de portaveu del mateix, sol·licitem poder mantenir una reunió amb vostè per tal
de presentar-li les nostres propostes d’inclusió al Reglament orgànic municipal i veure com aquestes
poden adaptar-se  en el  mateix,  fent així,  al  nostre  parer,  un Reglament  millor  i  d’ampli  consens
municipal”. I resposta no n’hem tingut cap.

Finalment, vam haver de presentar les al·legacions sense poder-les pactar fins a últim dia perquè vam
estar esperant una resposta que mai es va produir per part seva.

Ara jo em podria posar molt histèric, molt nerviós, acusar-lo de falsedats, però no ho faig. No ho faig
perquè tinc la consciència tranquil·la i els papers parlen. I vostè no ens va voler escoltar ni en el
període d’al·legacions. Per tant, no vingui ara després a dir que el nostre grup ha volgut dificultar, no
ha volgut tirar endavant cap tipus de consens perquè és mentida. És mentida perquè li acabo de dir. O
és  que  vostè  m’ha  contestat  a  aquesta  carta?  M’ha  contestat  a  aquesta  carta?  Sí  que  m’ha
contestat?  M’ha  contestat  aquesta  carta  en  el  període  d’al·legacions  previ  a  presentar-les  pels
diferents grups municipals? No m’ha contestat i per tant, evidentment, no busquen el consens per cap
lloc.

Llavors, vostè necessita parlar del passat, també se’n va molt al passat. Sí, ha parlat del que feia el
senyor Joan Sabaté en el seu moment. Miri, si el senyor Joan Sabaté feia tot el que vostè diu en el seu
moment, ho feia malament. Però això no inhabilita de que en el present tots volguéssim millorar les
coses,  perquè  en  el  passat  tothom  ha  fet  coses  bé  i  malament.  Suposo  que  els  alcaldes  de
Convergència i Unió també van fer coses malament. Si hem de parlar només del passat, doncs, jo crec
que a la gent no interessa i jo estaria més per parlar del present i del futur.

I  després,  també ha barrejat una altra cosa que no sé què té a veure.  Diu “vostè hauria de ser
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demòcrata i hauria de reconèixer els resultats electorals de Tortosa”. Sí, sí, ho ha dit vostè, miri la
tele –que vostè sempre ho diu–, rebobina i  miri  el què ha dit.  Nosaltres reconeixem els resultats
electorals, des del primer moment. I el dia de possessió de l’Alcaldia, al meu discurs així ho vam fer i li
vam oferir tres pactes de ciutat, imagini’s si reconeixem els resultats electorals. Ara, també vostè els
hauria de llegir aquests resultats electorals i hauria de recordar-se’n que va perdre més de 2000 vots i
més de 4 regidors. I crec, interpretant jo per què va passar això, va ser precisament per la seva actitud
i el seu tarannà. I veig que no se n’ha donat compte o no ho interpreta igual, perquè el seu tarannà
continua absolutament igual.

Per tant, com li deia des d’un principi, des de Movem Tortosa no podem aprovar aquest Reglament. I
ni cara de corder o de xai –no sé quines metàfores ha utilitzat–. El nostre grup ha volgut i volia aprovar
aquest Reglament. 

Tinc aquí totes les propostes en concret, que també –com ha dit el senyor Monclús– van molt més
enllà de les mocions. Hi ha tota una sèrie de propostes que el nostre grup municipal ha fet per millorar
el  text  que,  evidentment,  en  bloc  no  s’han  tingut  en  compte.  Per  tant,  nosaltres  entengui  que
lamentem aquesta actitud.

I insisteixo que si avui el nostre grup ni s’absté o no vota a favor és no per la nostra voluntat, sinó
perquè no hem trobat –al nostre entendre– l’actitud que pensem que s’hauria de tirar endavant per
part d’un equip de Govern que ha de governar per a tothom i, sobretot, amb un Reglament orgànic que
ha de fer que funcioni aquest Ajuntament de manera correcta. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Intentaré contestar-li tot el que ha anat
dient.

Respecte a la interpretació dels resultats electorals i..., li dic el mateix que li ha dit el senyor Monclús:
interpreti els seus que prou feina té, interpreti els seus. Perquè si els meus van ser tan dolents, tan
desastres, alguna formació política que no hagi estat la meva, ha tingut aquests resultats electorals a
Tortosa al llarg de la història? Mai. Si tan dolents són, si tan pèssims són, si tant hem perdut, mai cap
formació política diferent a la meva ha tingut aquests resultats electorals,  mai.  Ni  quan van tenir
l’Alcaldia van arribar a tenir 8 regidors. Mai. Per tant, no devien ser tan pèssims.

Clar, dir que Esquerra Republicana ha recolzat a la força que ha doblat en regidors a qualsevol altra
per tenir l’Alcaldia i que si es pacta fora d’esquerres i fora de dretes, quan la seva formació política –
Iniciativa per Catalunya– va pactar amb el Partit Popular quan no havia guanyat les eleccions per tenir
l’Alcaldia, home, són unes vares de mesurar que se les haurà de... –aquí, aquí, aquí mateix, aquí
mateix– són unes vares de mesurar que s’hauran de fer.

Diu “clar, vostè, és que el senyor Sabaté ho va fer malament”. Home, senyor Jordan, si  ho va fer
malament, vostè no va dimitir. Vostè era càrrec de confiança, continuava cobrant cada mes. No va dir
que ho havia fet malament en aquell moment. Perquè clar, vostè és tanta casta política com jo, porta
tants d’anys en aquesta històrica com jo i això ho han de saber. Bé, la gent de Tortosa ja ho sap. Ja ho
sap que vostè era càrrec de confiança en aquell moment i que no obria la boca. I ara diu, parla com si
fos  algú...  No.  Era  de  la  seva  formació  política,  vostès  estaven  al  Govern  i  vostè  era  càrrec  de
confiança, per tant, no pot passar així com qui no vol la cosa.

Diu “escolti,  nosaltres havíem fet la feina”. El dia 10 d’octubre, la carta que envia. Vostè m’envia
aquesta carta després d’haver fet tot el número que van fer al Ple, després d’haver—me dit tot el que
hi havia als escrits i el que no hi havia als escrits, absolutament muntant un número aquí, dient que
no volien dialogar, que no hi hauria cap intervenció més al Ple. Després s’ho van ‘tragar’. Igual com es
van tenir  que ‘tragar’  el  presentar  aquesta  carta  quan se’n  va  assabentar  de que  havíem obert
negociacions amb la CUP. I clar, llavors, a corre-cuita a salvar els mobles. 

I si algú vol negociar, no envia una carta, senyor Jordan. Si algú vol quedar bé i un dia traure al Ple la
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carta, envia la carta. Però si un vol negociar,  i  vostè quan li  ha interessat,  dels temes que li  han
interessat a vostè i al seu grup, ja ha agafat el telèfon, ja. Clar que ha agafat el telèfon, perquè llavors
l’interessava. I  llavors: “alcalde, puc venir a parlar-te? Vull  parlar-te.  Vull  no sé què”. Sí,  sí,  senyor
Jordan, sí, sí, eh. 

I,  per tant,  no em digui  que ara volia negociar. No. Va presentar  la carta després d’haver-nos dit
públicament tot el que no estava escrit, d’haver abandonat el Ple, d’haver muntat el número, de dir
que no presentarien més mocions ni intervindrien més al Ple fins que estigués presentat el ROM, cosa
que desprès, evidentment, s’ho van ‘tragar’ amb patates perquè allò no tenia...., era –ja els hi he dit
abans,  era  la  típica  rebequeria  de crio  que l’han agafat  sense fer  els  deures a classe.  I  quan li
pregunten “i els deures?” “Ai”, i s’inventa qualsevol cosa. Això és el que van fer.

I no van tenir l’honestedat, de dir “nosaltres ja teníem preparades les al·legacions”. Les al·legacions
les presenten l’últim dia. I les presenten l’últim dia, doncs, perquè les van digué fer el penúltim dia.
Perquè  han  anat  dient  “nosaltres  tenim  les  al·legacions”,  i  era  com  el  gran  secret,  ningú  sabia
aquestes al·legacions, ningú les coneixia, no les van explicar ni a la premsa. No, no, no. Van fer quatre
discursos però vostès, abans del dia 10 d’octubre, ni les havien explicat.

Per tant, miri... Diuen “oh, és que això és una mala interpretació”. I després ve aquí –i ho he copiat
textualment–, diu “vostès aproven la comissió sense incorporar les al·legacions que vostès diuen que
no havíem presentat”. No. Nosaltres no diem que no havien presentat. És que no les havien presentat.
No és que ho diguéssim nosaltres. És que, sí,  les havíem de parlar però vostè m’envia un escrit
després d’haver dit tot el que havia dit.

Per tant, home, la falta de voluntat..., i és que tenim la prova patent. És a dir, nosaltres podem parlar i
acordar amb el PP i la CUP, i amb vostès no? Doncs, evidentment, la cosa està clara perquè. Perquè
no van fer la feina i, enlloc de fer un acte d’humilitat i dir “escolti, miri, no he tingut temps de fer-ho, no
he pogut tenir temps o no m’han pogut assessorar o no...”, clar, després dir que la regidora no li va
voler explicar els canvis també té tela, però això, al fi i al cap, seria molt subsanable. Això, en una
tarde, un ROM i l’altre ROM –i el canvis– en una tarde n’hi sobra mitja per veure els canvis, no és un
problema d’explicació. És un problema de voluntat. 

I la voluntat és que no ha existit. I no ha existit perquè vostès –ja ho hem pronosticat– molt de discurs,
molt de bla, bla, bla però, evidentment, no  tenen cap voluntat de consensuar absolutament res. Res.
Perquè  pensen  que  del  desgast,  l’acusació  del  rodet,  no  sé  què  els  donarà  resultat.  Be  doncs,
cadascú té l’estratègia política que té i cadascú, els ciutadans i ciutadanes –no jo–, cadascú des de
casa podrà valorar qui ve simplement a traure rèdit polític sense que l’importi res la ciutat i només a
intentar esgarrapar dos vots –que després no s’acaben esgarrapant perquè l’experiència demostra
que així no s’acaben esgarrapant–, i els qui realment intenten arribar a acords de ciutat, evidentment,
sense ser estrictament el que vol cadascú, perquè quan els acords són acords tothom –no sé qui ho
ha dit abans– tothom fa renúncies. Doncs evidentment, tothom fa renúncies.

I, per tant, la història del ROM és la que és, tothom la coneix, tothom ha quedat en evidència quina ha
estat la posició de cadascú i, per tant, podem estar parlant tantes vegades com volguéssim però jo
crec que queda ben clar.

Té la paraula el senyor Jordan però, com pot entendre, també serà l’equip de Govern qui conclou el
debat. Té la paraula.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, sí, ho entenc, senyor alcalde, i ho comprenc que vostè és
qui acaba el debat i no tinc res més a dir perquè és una proposta que fa el Govern municipal. Però
algunes puntualitzacions sí que li voldria fer, perquè de falsedats en el que vostè acaba de dir, n’ha dit
moltes.  

Llavors, vostè pot anar pegant totes les voltes....
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Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Enumeri-les.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació reprèn el Sr. Jordan:  ... pot anar pegant totes les voltes que vulgui, com una ‘nòria’, i pot
anar donat voltes i voltes i voltes i voltes, però la realitat és que vostès, des del nostre punt de vista,
no han volgut consensuar el ROM. 87-53Ni en la primera fase, on ja li he dit que jo podria arribar a
pensar que va ser una mala interpretació, ni en la segona, on li he evidenciat amb un escrit que vostè
a mi no m’ha contestat a l’hora de trobar-nos, asseure’ns per –de manera concreta– parlar sobre
al·legacions concretes al Reglament d’avui en dia. 

Vostè no m’ha contestat. I ja pot dir que vam sortir, que vam deixar de sortir. La realitat..., i vostè diu
“oh, i per què ho fan per escrit?” Perquè quan ho fem verbalment vostès diuen que no ho fem. Llavors,
l’única fórmula que tenim per demostrar a un part de la gent que encara dubta és a través de fer-ho
per escrit, perquè d’aquesta manera queda reflectit.

I, per tant, és absolutament fals que no volguéssim consensuar-ho perquè ja ho he llegit, si vol li torno
a llegir que, com a portaveu de Movem Tortosa, li demano una reunió per intentar arribar a un acord
en diferents al·legacions per  al  Reglament orgànic municipal.  Que hagi  parlat amb la CUP o amb
qualsevol altre grup em sembla perfecte i meravellós, el que jo li reclamo és que també parli amb el
nostre grup perquè nosaltres també volem fer aportacions. I volíem fer aportacions al respecte. Per
tant, jo crec que és evident de que el nostre grup municipal sí que ha volgut fer aportacions.

I només li llegiré –perquè no sabia si vostè s’arribaria a posar així, però veig que sí– unes paraules
que vostè deia fa uns anys, perquè diu que jo l’he acusat de que el seu resultat electoral va ser un
desastre, de que van ser uns resultats pèssims... Sí, sí, ho acaba de dir vostè. I li torno a dir, posi’s la
tele, torna a rebobinar i a veure si jo li he dit que ha tingut uns resultats pèssims. Jo li he dit que els
ciutadans en les últimes eleccions crec, des del meu punt de vista, que li van enviar un senyal de que
no es podia governar d’una determinada manera i que per això va perdre 2000 regidors i quatre...,
2000 vots, 2000 vots i 4 regidors –era el to irònic que necessitàvem–, per tant, li he dit això, que ho
tingui en compte perquè potser va ser un senyal. Jo no li  he dit que els seus resultats van ser ni
desastrosos, com vostè ja comença a dir.

Però jo sí que li vull llegir el que vostè va dir quan va prendre possessió d’alcalde fa 9 anys –9 anys i
mig, ja sé que està comptant-los cada més, perquè és evident, no?, que és una responsabilitat molt
important–, li vaig a llegir algunes frases que vostè va dir i les deixaré aquí a l’aire. Després vostè si
vol fa les reflexions que cregui oportunes, però entendrà que aquestes frases, quan un les llegeix i
pensa que les ha dit vostè..., després amb l’actitud que té en aquests moments, doncs, la veritat que
sobten perquè sembla que, diguéssim, que l’evolució –des del nostre punt de vista– ha sigut negativa.
I vostè, per exemple, deia: “ És un acord –quan va arribar a governar– que ens ha de permetre passar
pàgina amb el passat, incorporar al nostre Ajuntament una nova forma de fer política, sense retrets,
una nova forma de governar que ens incorpori al segle XXI i deixi enrera velles actituds pròpies d’altres
temps”. Déu n’hi do!, Déu n’hi do!, Déu n’hi do!

Després, vostè deia: “als membres del nou Govern municipal us demano generositat –generositat– i
que governeu per a tothom, per als que us han votat i per als que no us han votat”, això també ho deia
vostè, senyor Bel, fa 9 anys i mig. “De forma especial demano als regidors que servíssiu Tortosa” i,
sobretot, vostè deia “hem d’escoltar, hem de ser humils...”, hem de ser humils, i diu: “i mai heu de ser
prepotents, ni altius, ni intolerants, ni pensar que la raó sempre la tenim nosaltres”. Això és el que
vostè va dir i... 

Senyora Roigé,  pot estar  tranquil·la...,  home, està  parlant  mentre  jo  estic  intervenint,  si  em deixa
acabar....
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí. Si us plau, acabin un diàleg mutu, vostè està interpel·lant-
me a mi, no es preocupi que ja li contestaré. Acabi, senyor Jordan. 

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan:  Bé, llavors jo el que li  vull  fer veure amb això, senyor
alcalde, que crec que hauria de canviar l’actitud, mínimament. I tornar a aquell alcalde de fa 9 anys i
mig, en què deia totes aquestes afirmacions que jo crec que eren positives i, pe tant, jo ja sé que
porta molts anys al Govern, jo ja sé que ha tingut bons resultats electorals, tot i que en les últimes
eleccions ha tingut un avís important, però jo el que li demanaria és que intentés buscar consensos,
entendre les opinions dels altres –jo ja li he dit que puc entendre que a la primera fase del ROM va
haver una mala interpretació al  respecte,  però que a la  segona nosaltres ja  els  hi  vam demanar
aquest consens– i, per tant, un canvi d’actitud que penso que és el millor que podria passar a aquest
Ajuntament i, evidentment, de retruc a la nostra ciutat. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació  pren la  paraula  el  Sr.  Alcalde:  Moltes  gràcies,  senyor  Jordan.  M’ha  encantat,  li  he
d’agrair – i té una cervesa pagada després al acabar en Ple– que em recordi aquestes paraules del
dia de la meva presa de possessió com a alcalde, primera perquè és un record agradable, és un
moment que un se sent satisfet i...

Senyor Jordan, podria cridar l’atenció a la senyora Bel del seu grup municipal, que no calla? Bé, si no
ho fa vostè, ho faig jo.

En  tot  cas,  li  agraeixo  moltíssim que  m’hagi  recordat  aquestes  paraules.  I  algunes  les  ficaré  en
context. Totes les subscrit al 100%, absolutament totes. I penso que, majoritàriament, ho hem fet així,
sinó seria impensable que 10 anys després continuéssim governant la ciutat, perquè la ciutadania no
és tonta i, per tant, si només governes per als teus, si governes de forma prepotent, si no escoltes la
gent..., perquè la gent no és vostè només, no és el seu grup municipal. Vostès representen el que
representen, però inclús representen lo que representen, jo tinc interlocució amb gent que els va a
votar i és així. I, a més a més, hem fet esforços des del primer dia per intentar mantenir una bona
entesa amb la majoria dels col·lectius de la ciutat, i hi ha hagut discrepàncies, com no pot ser d’una
altra forma.

Però home, vostè m’ha dit que no tiri d’hemeroteca, ja no tiraré d’hemeroteca, ja no faré més exercicis
en aquest sentit, però quan parlava de governar amb generositat volia dir precisament això. Tu pots
estar d’acord o no pots estar d’acord, però t’has de reunir amb tothom, has d’escoltar a tothom, no
has de vetar ningú, em referia a aquestes actituds. I no cal recordar situacions antigues.

No fer retrets no vol dir no recordar quan alguns dels grups municipals estan fent propostes que quan
governaven no les feien. Això no és fer  retrets,  això és fer memòria.  Fer  retrets és dir:  “com t’he
d’escoltar a tu si un dia et vas venir a manifestar davant l’Ajuntament de Tortosa”, fer retrets és això, i
no en l’àmbit dels grups municipals, sinó en l’àmbit de la ciutadania, de la societat civil, de les entitats
i associacions, en aquest àmbit.

I quan deia ‘no ser prepotent’ també ho deia. La discussió política, el que vostè ens diguéssim aquí
vostè i jo o que em pugui dir amb el senyor Roig o amb el senyor Dalmau o amb qualsevol altre, això
és dins de la discussió, queda aquí dins. El problema no és aquest. 

I quan m’estava referint als meus regidors del meu grup municipal i el grup d’Esquerra Republicana,
que en aquell moment vam pactar el Govern perquè els hi vull recordar que la seva formació política i
la formació política del senyor Roig a Esquerra Republicana els va expulsar del Govern municipal,
perquè clar, en tot això tampoc no es pot recordar, també són retrets, els van expulsar del Govern
municipal, nosaltres vam establir aquest full de ruta i no ens va digué d’anar tan malament, senyor
Jordan.
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Diu: “a vostè m’agradaria...”, “m’agradaria que vostè fos l’alcalde d’aquells primers anys”, a que sí
que m’ho ha dit? Doncs ara, automàticament, algú que tingui una miqueta de temps que busqui totes
les declaracions que es van fer des d’Iniciativa per Catalunya, no els tres primers anys, el primer any
de mandat en relació a la meva persona, facin aquest exercici, busquin-ho a la premsa. Van dir de tot,
de tot. Bé, no és fals. És tan evident com anar, simplement..., fer un exercici..., això és que és anar a
l’hemeroteca, és anar al..., ja no dic a la pàgina web de l’Ajuntament –que també– perquè, sap que
passa?, que abans no estaven penjades les actes; des de que jo sóc alcalde estan penjades les actes.
Són aquestes coses que, clar, que van canviant, que es van fent exercicis de transparència.

Vostè m’ha dit: “vostè ha dit no sé quantes falsedats”, encara estic esperant que me’n digui alguna,
encara estic esperant que me’n digui alguna. Ni una, ni una.

El tema de l’escrit  li  he dit perfectament. A mi,  miri,  jo sóc com sóc i  a l’edat que tinc ja no em
canviaran i després de fer 10 anys d’activitat política tampoc, algunes coses me les canviaran i altres
no me les canviaran. Jo el que no sóc és un hipòcrita. No sóc un hipòcrita. Unes persones que vénen
aquí, que sense voler-ne parlar abans, sense voler-ne parlar abans, s’aixequen del Ple, se’n van, no
discuteixen cap punt  de l’ordre  del  dia,  diuen  que  no presentaran cap moció,  que no  faran cap
intervenció –això està escrit i no serà culpa dels mitjans, perquè també ho deuen tenir gravat–, que
no faran cap intervenció més fins que el ROM estigui aprovat, i no li dic tots els qualificatius que
vostès em dediquen, jo sobre aquest tema ja ho he parlat tot, perquè si realment tens ganes de
voluntat de diàleg no fas el que vas fer.

I després, quan va veure que segurament quedaven desfasats, doncs, llavors la pell de xaiet “no que,
escolti, i li entro un escrit”. No. Si vostè vol dialogar té mecanismes i ja li he dit, i vostè no ho volia. I,
com vostè entendrà, a mi em preocupa relativament, perquè després del número que van muntar i
intentar fer veure que volien dialogar, quan encara estàvem esperant al primer esborrany que ens
tenien que haver passat.... Diu: “no, és que ara ja interpreto que si al mes de setembre va ser una
mala interpretació, li  dono el benefici del dubte”. Doncs jo ja ni li  dono perquè tinc claríssim que
vostès ho van fer expressament. Ho tinc claríssim. I després de com han anat les coses, encara ho
tinc més clar. Per tant, les coses són com són.

I, repeteixo, el que vaig dir ho subscrit al 100%. Molt agraït que m’hagi recordat aquell emotiu moment
i desitjo que es repassin la premsa del que deien a la seva formació política des de aquell moment i
sobre aquell primer mandat que vostè tant enyora i que va tenir com a resultat la primera majoria
absoluta que hi ha hagut a l’Ajuntament de Tortosa i que, dissortadament per a Tortosa, segurament
tardarà molt en haver-n’hi una altra.

*-*-*

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

ESPAI PÚBLIC

05.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  DE  MANTENIMENT  DE  LES  TARIFES  D’APARCAMENT  AL
PÀRQUING MUNICIPAL DE LA PLAÇA D’ALFONS XIIè PER A L’ANY 2017.

Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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“ Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al pàrquing
municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2017.

Vist  el  Decret  d’Alcaldia  número  2578,  d’incoació  de  l’expedient  d’actualització  de  les  tarifes
d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Alfons XIIè per a l’any 2017.

Atès que l’estipulació 6.3 del contracte de concessió administrativa per a la gestió i explotació del
pàrquing de la plaça Alfons XIIè, una de les obligacions de l’ens públic, és a dir, l’Ajuntament, és la del
manteniment de l’equilibri econòmic - financer de la concessió.
 
Ateses les actuals tarifes de l’any 2016,  sense iva, que són les següents:

 Preu total minut: 0,0244€ (sense IVA).
 Preu total hora:  1,46€ (sense IVA).
 Preu total dia: 11,73 € (sense IVA).
 Abonament mensual 24 hores/dia: 108,254 € (sense IVA).
 Abonament mensual 12 hores/dia: 75,781€ (sense IVA).
 Abonament mensual 8 hores/dia: 46,361 € (sense IVA).
 Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia: 30,133 € (sense IVA).

Vista la proposta de la regidora de Mobilitat sobre el manteniment de les tarifes aprovades per al
2016, que siguin les mateixes per a l’any 2017 i, a la vegada, la conveniència que el concessionari del
servei elabori promocions per paquets horaris d’utilització,  amb preus inferiors a la referència del
màxim establert en les tarifes aprovades, de manera que siguin més beneficioses per als clients i
fomentar l’ús d’aquest equipament. 

Vista la proposta de manteniment de tarifes per a l’any 2017 que presenta l’empresa Promoinmo, SL,
actual concessionari del servei.

Vist l’informe favorable del cap de la Unitat de Mobilitat.

Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 30
de novembre de 2016.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  ACORD:

Primer -   Mantenir les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la Plaça Alfons XIIè per a l’any
2017, iguals que les del 2016, les quals, de conformitat amb la normativa vigent sobre el preu de
referència que ha de ser per minuts i no per hores, són les següents, amb la tarifació per minuts que
detalla més avall:

 Preu total minut: 0,0244 € (sense IVA).
 Preu total hora: 1,46 € (sense IVA).
 Preu total dia: 11,73 € (sense IVA).
 Abonament mensual 24 hores/dia: 108,254 € (sense IVA).
 Abonament mensual 12 hores/dia: 75,781 € (sense IVA).
 Abonament mensual 8 hores/dia: 46,361 € (sense IVA).
 Abonament mensual motocicletes 24 hores/dia: 30,133 € (sense IVA).

A aquestes tarifes caldrà que s’apliqui l’IVA corresponent abans de ser aplicades.
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  PREU IVA  TARIFA 

1 minut 0,0244 € 0,01 € 0,03 €
2 minuts 0,0488 € 0,01 € 0,06 €

3 minuts 0,0732 € 0,02 € 0,09 €
4 minuts 0,0976 € 0,02 € 0,12 €

5 minuts 0,1220 € 0,03 € 0,15 €
6 minuts 0,1464 € 0,03 € 0,18 €

7 minuts 0,1708 € 0,04 € 0,21 €
8 minuts 0,1952 € 0,04 € 0,24 €

9 minuts 0,2196 € 0,05 € 0,27 €
10 minuts 0,2440 € 0,05 € 0,30 €

11 minuts 0,2684 € 0,06 € 0,32 €
12 minuts 0,2928 € 0,06 € 0,35 €

13 minuts 0,3172 € 0,07 € 0,38 €
14 minuts 0,3416 € 0,07 € 0,41 €

15 minuts 0,3660 € 0,08 € 0,44 €
16 minuts 0,3904 € 0,08 € 0,47 €

17 minuts 0,4148 € 0,09 € 0,50 €
18 minuts 0,4392 € 0,09 € 0,53 €

19 minuts 0,4636 € 0,10 € 0,56 €
20 minuts 0,4880 € 0,10 € 0,59 €

21 minuts 0,5124 € 0,11 € 0,62 €
22 minuts 0,5368 € 0,11 € 0,65 €

23 minuts 0,5612 € 0,12 € 0,68 €
24 minuts 0,5856 € 0,12 € 0,71 €

25 minuts 0,6100 € 0,13 € 0,74 €
26 minuts 0,6344 € 0,13 € 0,77 €

27 minuts 0,6588 € 0,14 € 0,80 €
28 minuts 0,6832 € 0,14 € 0,83 €

29 minuts 0,7076 € 0,15 € 0,86 €
30 minuts 0,7320 € 0,15 € 0,89 €

  PREU IVA  TARIFA 

31 minuts 0,7568 € 0,16 € 0,92 €
32 minuts 0,7808 € 0,16 € 0,94 €

33 minuts 0,8052 € 0,17 € 0,97 €
34 minuts 0,8296 € 0,17 € 1,00 €

35 minuts 0,8540 € 0,18 € 1,93 €
36 minuts 0,8784 € 0,18 € 1,06 €

37 minuts 0,9028 € 0,19 € 1,09 €
38 minuts 0,9272 € 0,19 € 1,12 €

39 minuts 0,9516 € 0,20 € 1,15 €
40 minuts 0,9760 € 0,20 € 1,18 €

41 minuts 1,0004 € 0,21 € 1,21 €
42 minuts 1,0248 € 0,22 € 1,24 €

43 minuts 1,0492 € 0,22 € 1,27 €
44 minuts 1,0736 € 0,23 € 1,30 €

45 minuts 1,0980 € 0,23 € 1,33 €
46 minuts 1,1224 € 0,24 € 1,36 €

47 minuts 1,1468 € 0,24 € 1,39 €
48 minuts 1,1712 € 0,25 € 1,42 €

49 minuts 1,1956 € 0,25 € 1,45 €
50 minuts 1,2200 € 0,26 € 1,48 €

51 minuts 1,2444 € 0,26 € 1,51 €
52 minuts 1,2688 € 0,27 € 1,54 €

53 minuts 1,2932 € 0,27 € 1,56 €
54 minuts 1,3176 € 0,28 € 1,59 €

55 minuts 1,3420 € 0,28 € 1,62 €
56 minuts 1,3664 € 0,29 € 1,65 €

57 minuts 1,3908 € 0,29 € 1,68 €
58 minuts 1,4152 € 0,30 € 1,71 €

59 minuts 1,4396 € 0,30 € 1,74 €
60 minuts 1,4640 € 0,31 € 1,77 €

Segon -  Autoritzar, igual que a l’exercici anterior, que el concessionari del servei elabori promocions
per paquets horaris d’utilització, amb preus inferiors a la referència del màxim establert en les tarifes
aprovades,  de  manera  que  siguin  més  beneficioses  per  als  clients  i  fomentar  l’ús  d’aquest
equipament.

Tercer - Donar trasllat a la empresa PROMOINMO, SL d’aquest acord. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Hi ha tres propostes que totes són en la mateixa
línia i  l’únic que es tracta és d’aprovar les tarifes per a l’any 2017 de diferents serveis que aniré
esmentant. I la proposta és del manteniment de les tarifes que hi havia vigents fins ara, també per a
l’exercici 2017.

El punt 5è. fa referència al manteniment de les tarifes d’aparcament del pàrquing municipal de la
plaça d’Alfons XIIè. per a l’any 2017.
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Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres tant en el punt 5 com 6 votarem en contra
perquè no estem d’acord amb el model de gestió d’aquests aparcaments. No entrarem en el debat i
tal perquè ja hi ha hagut.., però bé, simplement per explicar perquè votarem en contra.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: De la mateixa manera que vam abstenir-nos en les tarifes per
al 2016, ens abstenim per a les tarifes de la plaça d’Alfons, del pàrquing de la plaça d’Alfons i del
Carrilet per al 2017.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, el nostre grup també en el punt 5, 6 i 7
ens abstindrem.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4)
i PP (1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AE; i
sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (3) i PSC-
CP (3). 

06.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  DEL  MANTENIMENT  DE  LES  TARIFES  D’APARCAMENT  AL
PÀRQUING MUNICIPAL DE LA  PLAÇA  DEL CARRILET PER A  L‘ANY 2017.

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

Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes d’aparcament al pàrquing
municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2017.

Vist  el  Decret  d’Alcaldia  2610/2016,  d’incoació  de  l’expedient  d’actualització  de  les  tarifes
d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça Carrilet per a l’any 2017.

Atès  que  d’acord  amb la  clàusula  9  del  contracte  de  concessió  administrativa  per  a  la  gestió  i
explotació  del  pàrquing  de  la  plaça  Carrilet,  amb  la  proposta  de  tarifes  que  va  presentar  el
concessionari, aquest assumeix explícitament que assoleix l’equilibri econòmic de la concessió.
 
Ateses les actuals tarifes de l’any 2016,  sense IVA, que són les següents:

 Preu total minut: 0,0244 € (sense IVA).
 Preu total hora: 1,4669€ (sense IVA).
 Preu total dia: 11,7535€ (sense IVA).
 Abonament mensual 24 hores/dia: 125,876 € (sense IVA).
 Abonament mensual 12 hores/dia: 89,9115 € (sense IVA).
 Abonament mensual 8 hores/dia: 54,8465 € (sense IVA).

Vista la proposta de la regidora de Mobilitat sobre el manteniment de les tarifes aprovades per al
2016 que siguin les mateixes per al 2017.

Vist l’informe favorable del cap de la Unitat de Mobilitat.
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Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 30
de novembre de 2016.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest  ACORD:

Primer - Mantenir les tarifes d’aparcament al pàrquing municipal de la plaça del Carrilet per a l’any
2017, iguals que les del 2016, les quals, de conformitat amb la normativa vigent sobre el preu de
referència que ha de ser per minuts i no per hores, són les següents, amb la tarifació per minuts que
detalla més avall:

 Preu total minut: 0,0244 € (sense IVA).
 Preu total hora: 1,4669 € (sense IVA).
 Preu total dia: 11,7535€ (sense IVA).
 Abonament mensual 24 hores/dia: 125,876 € (sense IVA).
 Abonament mensual 12 hores/dia: 89,9115 € (sense IVA).
 Abonament mensual 8 hores/dia: 54,8465 € (sense IVA).

A aquestes tarifes caldrà afegir l’IVA corresponent abans de ser aplicades.

  PREU IVA TARIFA
1 minut 0,0244 € 0,005 € 0,03 €

2 minuts 0,0489 € 0,01 € 0,06 €
3 minuts 0,0733 € 0,015 € 0,09 €

4 minuts 0,0978 € 0,021 € 0,12 €
5 minuts 0,1222 € 0,026 € 0,15 €

6 minuts 0,1467 € 0,031 € 0,18 €
7 minuts 0,1711 € 0,036 € 0,21 €

8 minuts 0,1956 € 0,041 € 0,24 €
9 minuts 0,2200 € 0,046 € 0,27 €

10 minuts 0,2445 € 0,051 € 0,30 €
11 minuts 0,2689 € 0,056 € 0,32 €

12 minuts 0,2934 € 0,061 € 0,35 €
13 minuts 0,3178 € 0,067 € 0,38 €

14 minuts 0,3423 € 0,072 € 0,41 €
15 minuts 0,3667 € 0,077 € 0,44 €

16 minuts 0,3912 € 0,082 € 0,47 €
17 minuts 0,4156 € 0,087 € 0,50 €

18 minuts 0,4401 € 0,092 € 0,53 €
19 minuts 0,4645 € 0,098 € 0,56 €

20 minuts 0,4890 € 0,103 € 0,59 €
21 minuts 0,5134 € 0,108 € 0,62 €

22 minuts 0,5379 € 0,113 € 0,65 €
23 minuts 0,5623 € 0,118 € 0,68 €

24 minuts 0,5868 € 0,123 € 0,71 €
25 minuts 0,6112 € 0,128 € 0,74 €

26 minuts 0,6357 € 0,133 € 0,77 €
27 minuts 0,6601 € 0,139 € 0,80 €

28 minuts 0,6846 € 0,144 € 0,83 €
29 minuts 0,7090 € 0,149 € 0,86 €

30 minuts 0,7335 € 0,154 € 0,89 €

  PREU IVA TARIFA
31 minuts 0,7583 € 0,159 € 0,92 €

32 minuts 0,7824 € 0,164 € 0,95 €
33 minuts 0,8068 € 0,169 € 0,98 €

34 minuts 0,8313 € 0,175 € 1,01 €
35 minuts 0,8557 € 0,179 € 1,03 €

36 minuts 0,8802 € 0,185 € 1,07 €
37 minuts 0,9046 € 0,19 € 1,09 €

38 minuts 0,9291 € 0,195 € 1,12 €
39 minuts 0,9535 € 0,20 € 1,15 €

40 minuts 0,9780 € 0,205 € 1,18 €
41 minuts 1,0024 € 0,211 € 1,21 €

42 minuts 1,0268 € 0,216€ 1,24 €
43 minuts 1,0513 € 0,221 € 1,27 €

44 minuts 1,0757 € 0,226 € 1,30 €
45 minuts 1,1002 € 0,231 € 1,33 €

46 minuts 1,1246 € 0,236 € 1,36 €
47 minuts 1,1492 € 0,241 € 1,39 €

48 minuts 1,1735 € 0,246 € 1,42 €
49 minuts 1,1980 € 0,252 € 1,45 €

50 minuts 1,2224 € 0,257 € 1,48 €
51 minuts 1,2469 € 0,262 € 1,51 €

52 minuts 1,2713 € 0,267 € 1,54 €
53 minuts 1,2958 € 0,272 € 1,57 €

54 minuts 1,3204 € 0,277 € 1,60 €
55 minuts 1,3447 € 0,282 € 1,63 €

56 minuts 1,3691 € 0,288 € 1,66 €
57 minuts 1,3936 € 0,293 € 1,69 €

58 minuts 1,4180 € 0,298 € 1,72 €
59 minuts 1,4425 € 0,303 € 1,75 €

60 minuts 1,4669 € 0,308 € 1,77 €

Segon - Donar trasllat a la empresa OBREDISA INVERSIONS, SL d’aquest acord.”
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*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Passem al punt 6è, que és mateix que l’anterior
però en aquest cas referent a l’aparcament del pàrquing municipal de la plaça del Carrilet del 2017.
Entenc que es reprodueix el sentit de la votació de l’anterior.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4)
i PP (1); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la CUP-AE; i
sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (3) i PSC-
CP (3). 

07.  DICTAMEN  DE  PROPOSTA  D’ACORD  DE  MANTENIMENT   DE   LES   TARIFES   DEL   SERVEI
D’AUTOTAXI  PER  A  L‘ANY  2017.

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

Atesa la proposta d’instrucció d’un procediment d’aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi per a
l’any 2017.

Vist el Decret de l’Alcaldia número 2695/2016, de data 22 de novembre, d’incoació de l’esmentat
procediment administratiu.

Vist  l’escrit  que ha presentat  l’Associació Serveis  Sanitaris  i  Transports SERSATRANS,  que aplega
taxistes, en el qual es sol·licita que no s’augmentin les tarifes actuals, per a l’any 2017, ateses les
actuals circumstàncies, així com la proposta de manteniment de tarifes de la regidora de Mobilitat.

Considerant que de conformitat amb l’actual conjuntura econòmica s’observa que es tracta d’una
proposta ajustada a les circumstàncies.

Vist l’informe del cap de la Unitat de Mobilitat, de data 23 de novembre de 2016.

Atès que aquestes tarifes no corresponen a taxes ni preus públics que impliquin ingressos o despeses
que repercuteixin en el Pressupost municipal i, per tant, no els correspon informe de fiscalització de la
Intervenció municipal.

Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 30
de novembre de 2016.

Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest ACORD:

Primer -  Que les tarifes per al 2017 resultants del manteniment de les aprovades per al 2016, són les
següents:

CONCEPTE T-1.  DIÜRNA - FEINERS T-2. NOCTURNA, DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS

Baixada de Bandera 3.59€ 4,83€
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Tarifa Quilomètrica 0,92€ 1,10€
Tarifa Horària 16,96€ 18,20€

SUPLEMENTS

Recollida a domicili 2,00€ 2,00€

Maletes i animals 1,60€ 1,60€

T-1 ( Tarifa 1 ) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.
T-2 ( Tarifa 2 ) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies festius.

Segon -   Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya del manteniment de les tarifes de l’any
2016 per a l’any 2017

Tercer -  Donar trasllat als titulars de les llicències d’auto-taxi i a l’Associació de taxistes “Sersatrans
Associació”, SA, de les tarifes aprovades. “

 
*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Aquí votarem abstenció.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Igual que per a les tarifes del 2016, per al 2017 votarem a
favor de l’autotaxi. 

*-*-*

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

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER CREAR UN ABONAMENT D’APARCAMENT PER
A AUTÒNOMS.

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

“ Des de l’any 2012 a l’actualitat el nombre de places de l’àrea regulada d'aparcament o zona blava
de la ciutat ha augmentat de forma important al mateix temps que les places d'aparcament gratuït
han anat minvant. Tortosa compta, avui, amb una xifra notable de places a les àrees regulades, xifra
que aporta els seu gra de sorra a l’agreujament de l’economia de la ciutadania en general i dels autò-
noms, en particular, i tot això malgrat, a més, les peticions que he fet per a temperar el seu efecte mit -
jançant la implantació de zones verdes gratuïtes o a molt baix cost per als veïns que resideixen en el
barri on estiguessin instal·lades.

Sense entrar a debatre els avantatges i desavantatges de les àrees d'aparcament regulat o zona bla-
va, cal considerar que un dels col·lectius més afectat per l'augment de places de pagament a l’aire lliu-
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re són els treballadors autònoms. Tots som conscients de l’esforç que comporta actualment ser treba-
llador per compte propi i en aquests darrers anys hem vist com petites i mitjanes empreses han estat
una de les grans víctimes de la crisi econòmica. Considerem, per tant, que des de l’Administració mu-
nicipal cal donar els suport.

Proposem abaratir l’aparcament en les zones blaves als treballadors autònoms com una mesura més
per millorar les condicions d'aquest col·lectiu a la nostra ciutat. Es tracta d'una mesura que consisteix
en la creació d'un abonament adreçat als autònoms que dóna el dret a estacionar en l’àrea regulada
d'aparcament de pagament o zona blava. La targeta o abonament ha de tindre un cost anual molt re -
duït i la poden obtenir, en principi, els vehicles comercials d’autònoms amb seu social a Tortosa i que
estiguin al corrent dels pagaments.

A banda d'afavorir la mobilitat dels vehicles de professionals en l’exercici de la seva activitat empresa-
rial, aquesta targeta d'abonament permetrà al col·lectiu d’emprenedors i autònoms abaratir els costos
econòmics del seu treball i treballar sense haver d'estar pendent de l’hora que ha de renovar el tiquet
del parquímetre sigui presencialment o d'altra forma.

Per tots aquests motius, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER - Que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de crear una targeta d'abonament d’empresa i autò-
noms per tal d'estacionar els seus vehicles comercials a l’àrea regulada d'aparcament quant tinguin la
seva seu social a la ciutat de Tortosa i estiguin al corrent de pagaments.

SEGON – Que l’Ajuntament estudiï el cost i els altres aspectes operatius d'aquesta targeta d'abona-
ment. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, la moció té un objectiu clar, i és demanar, si
s’escau, crear un abonament d’aparcament per als autònoms.

D’aparcament, on? A les zones blaves, des de ‘luego’. I per què? Doncs, perquè des de l’any 2012 fins
avui en dia el nombre de places de l’àrea de la zona blava ha augmentat d’una forma important, al
mateix temps que les places d’aparcament gratuït han anat minvant progressivament. 

Avui en dia Tortosa compta amb una xifra notable de places a les àrees regulades, és a dir, zones bla-
ves, xifra que aporta el seu gra de sorra a l’agreujament de l’economia de la ciutadania en general i
en particular –que és el que ens interessa exposar en aquesta moció– dels autònoms. I tot això mal -
grat, a més, les peticions que en altres mocions, en altres moments hem fet en aquest Ple demanant,
per exemple la generalització de les zones verdes, malgrat aquest plantejament, no se’ns ha acceptat.

Jo no entraré aquí a debatre els avantatges i desavantatges de les àrees d'aparcament regulat o zona
blava. Cal considerar que un dels col·lectius més afectat per l'augment de places de pagament a l’aire
lliure són precisament els treballadors autònoms, entre altres col·lectius, però la moció va enfocada a
defensar els drets i la situació d’aquest col·lectiu.

Tots  som conscients  de  l’esforç  que  comporta  actualment  ser  treballador  per  compte  propi  i  en
aquests darrers anys hem vist com petites i mitjanes empreses han estat i estan una de les grans víc -
times de la crisi econòmica. Considerem, per tant, que des de l’Administració municipal cal donar d’al -
guna forma i en la mesura que poguéssim donar-los algun tipus de suport.
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Proposem abaratir l’aparcament en les zones blaves als treballadors autònoms com una mesura més
per millorar les condicions d'aquest col·lectiu a la nostra ciutat. Es tracta d'una mesura que consisteix
en la creació d'un abonament adreçat als autònoms que dóna el dret a estacionar en l’àrea regulada
d'aparcament de pagament o zona blava. I també la targeta o abonament ha de tindre un cost anual,
que pot ser gratuït o pot ser, en tot cas, reduït o molt reduït i la poden obtenir, en principi, els vehicles
comercials de tots aquells autònoms que tenen la seu social a Tortosa i que estan, això sí, al corrent
dels diferents pagaments a que estan obligats, en el seu cas, pagaments municipals.

A banda d'afavorir la mobilitat dels vehicles de professionals en l’exercici de la seva activitat empresa-
rial, aquesta targeta d'abonament permetrà al col·lectiu d’emprenedors i al col·lectiu d’autònoms aba-
ratir els costos econòmics del seu treball i treballar sense haver d'estar pendent de l’hora que ha de
renovar el tiquet del parquímetre, sigui o bé presencialment o d'alguna altra forma.

Per tots aquests motius, proposo al Ple l’adopció dels següents acords. Primer, que l’Ajuntament estu-
diï la possibilitat de crear una targeta d'abonament d’empresa i autònoms per tal d'estacionar els
seus vehicles comercials a l’àrea regulada d'aparcament quant tinguin la seva seu social a la ciutat de
Tortosa i estiguin al corrent de pagaments i obligacions en el municipi.

I segon, que l’Ajuntament estudiï el cost i els altres aspectes operatius d'aquesta targeta d'abona-
ment. Gràcies. 

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

Sí  que ens agradaria  comentar  que la  precària situació que viuen els  autònoms i  autònomes en
aquest país no és que hagi caigut del cel, sinó que és per una legislació que han anat aprovant els
diferents governs de l’Estat espanyol, per tant, si estan així és perquè algú ha legislat potser pensant
en defensar altres interessos que els de les persones que es dediquen a tenir el seu negoci.

Tot i això, nosaltres entenem que aquesta moció és en positiu, que permet intentar pal·liar algunes de
les mancances que té un dels col·lectius més afectats per la crisi i per la situació econòmica precària
que vivim i per això votarem a favor.

Sí que també ens agradaria que la mesura que s’adopti, en cas de que s’aprovi aquesta moció, sigui
per a la zona blava i no es destinin diners públics a pagar carnets en els aparcaments privats que hi
ha a la ciutat, sinó que sigui a l’espai de zona blava.

I per últim, el tema de la zona blava és un tema que a la ciutat, bé doncs, genera moltes molèsties a la
gent que ha d’anar especialment al centre. Nosaltres ja en el seu moment vam renunciar a la targeta
d’aparcament gratuïta que tenim dret com a regidor, en aquest cas. Demanem a la resta de regidors i
regidores de l’equip de Govern i de l’oposició que, si no l’han tornada, la tornin perquè és molt fàcil
arribar aquí al centre, a l’Ajuntament, me’n vaig a la meva plaça que em paga l’Ajuntament i no som
conscients moltes vegades dels problemes que té la ciutadania. Per això demanem a la resta de
regidors i regidores que tornin aquesta targeta gratuïta que financen els ciutadans i ciutadanes.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. No m’agrada intervenir però
quan es diuen algunes coses les hem de matisar i puntualitzar.

Miri, de targeta gratuïta d’aparcament per aparcar a la zona blava, a l’Ajuntament de Tortosa vostè no
va anar a renunciar perquè no n’ha tingut mai. I no n’ha tingut mai des d’aquest senyor que ara li està
parlant és alcalde. Abans a l’Ajuntament de Tortosa no només els regidors, sinó els regidors, alguns
treballadors, alguns proveïdors de l’Ajuntament tenien aquesta targeta que aparcaven gratuïtament a
la zona blava i no pagaven. I vostè no va renunciar perquè el que li parla les va suprimir. Per tant,
aquestes targetes per aparcar gratuïtament a la zona blava no existeixen ara i  vostè no ha pogut
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renunciar perquè no existeixen. 

Vostè, com altres regidors de l’oposició i com altres regidors de l’equip de Govern, han renunciat a
una targeta per poder aparcar al pàrquing de la plaça d’Alfons. I com vostè té les dades, aquesta
targeta pràcticament no té cost per a l’Ajuntament de Tortosa. Jo diria –ara vull repassar les dades del
2016 que tancarem– però jo diria que al 2016 freguem el cost nul. Per què? Perquè quan es va fer
aquest aparcament –no quan se’n van fer altres– els que han sortit a concessió des de que jo mateix
sóc alcalde no s’ha reservat cap plaça gratuïta per a l’Ajuntament. Però els altres quan es van fer –i
tampoc no és cap retret ni és mirar al passat, caldrà veure com es va fer i qui ho va fer– en aquell
moment es van reservar una sèrie de places gratuïtes per a l’Ajuntament, que l’Ajuntament no paga
mentre no se superi el número de places ocupades. I aquestes places les ocupen, les poden ocupar
regidors i les poden ocupar altres empleats municipals amb, de vegades també, vehicles municipals.

I aquests és el que li dic, ara tancarem el 2016 i veurem quin cost té, però jo crec que l’any que havia
tingut un cost de tot, dels empleats, dels vehicles municipals i dels regidors, per acumulació –ara
parlo de memòria però vostè ho tindrà perquè em penso que els hi vam fer arribar– no sé si eren de
1000€ anuals o una cosa així. Però jo crec que aquest any, perquè hi ha molts de regidors –alguns
també de l’equip de Govern– que no l’utilitzen perquè hi han renunciat i perquè també per altres
implementacions que s’han fet en el parc mòbil de l’Ajuntament també se’n deixen menys allí, el cost
serà zero.

Però a mi m’agradaria que quedés clar que a la targeta d’aparcament gratuït a la zona blava que
tenien tots els regidors ningú ha renunciat perquè jo mateix la vaig eliminar. D’acord? Això que quedi
clar.

I fins aquell moment –no dic la CUP perquè no tenia representació i tampoc no ho sé– fins a aquell
moment ningú havia demanat eliminar-la. I nosaltres d’aquest tema no en vam fer qüestió electoral,
no  ho vam explicar  això  en campanya “nosaltres  si...  “,  no,  no  vam fer  demagògia  –no sé si  és
demagògia– populisme en aquest sentit, però vam entendre que era raonable perquè allò sí que tenia
un cost molt important i era el cost també de greuge i imatge. I jo mateix, inclús que tinc la plaça aquí
davant de l’Ajuntament per totes les vegades que entro i surto, quan vaig a la resta de la ciutat pago la
zona  blava  com  paga  qualsevol  altre,  com  fan  qualsevol  de  vostès,  encara  que  ho  fem  en  el
desenvolupament de la nostra activitat. Només era aquesta matisació.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, vagi per
endavant que votarem que sí a la proposta del grup municipal del Partit Popular,  entenent que es
tracta d’una acció encaminada a donar suport als emprenedors i autònoms en un moment de crisi
com el que estem patint. Una proposta, per cert, que va ser presentada exactament igual, fa pocs
mesos, pel grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Tarragona.

Des del PSC tenim clar que l’Administració ha de fer polítiques envers els emprenedors i autònoms ja
que  som conscients  de  l’esforç  que  comporta  actualment  ser  treballador  per  compte  propi  i  en
aquests últims anys hem vist com les petites i mitjanes empreses han estat unes de les grans vícti -
mes de la crisi econòmica.

Creiem que la idea és correcta però pensem que s’hauria d’anar més enllà i, tal i com hem demanat
en moltes ocasions, eliminar l’ampliació de la zona blava, al que vostè també n’ha fet referència.

Per aquest motiu, a l’abril de 2014 vam presentar una moció recolzada per més de 680 signatures
que demanàvem de forma immediata la retirada total de l’ampliació de la zona blava i que a Ferreries
es pogués tornar  a aparcar  de forma gratuïta  per  les  tardes i  els  dissabtes.  I  així  ho  continuem
defensant.  Perquè  ningú  pot  dubtar  que  l'ampliació  de  la  zona  blava  de  Tortosa  ha  resultat  un
monumental fracàs.

Una  ampliació  que  anava  lligada  a  la  construcció  de  l'aparcament  de  la  plaça  del  Rastre,  que
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finalment recordem que no està construït i també recordem que era el mateix grup d'empreses que
havia de construir les piscines municipals i que se’n va anar sense pagar indemnització.

Però el resultat és que l’ampliació de la zona blava continua funcionant malament i els tortosins i
tortosines estan cansats de continuar pagant per fer qualsevol gestió.

Per tant el nostre grup municipal està a favor de totes les mesures que suposin accions que vagin en
benefici  del  benestar  dels  tortosins  i  les  tortosines.  Però,  evidentment,  l’estudi  haurà  d’establir
degudament la regulació dels mecanismes i condicions pel que fa als vehicles susceptibles d’acollir-se
a aquest abonament.

Per tot allò exposat, senyor Dalmau, votarem que sí a la seva proposta.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des del nostre grup
municipal també donarem suport a aquesta moció, entenent que el col·lectiu dels autònoms és un
dels grups més afectats per la situació de crisi econòmica i que, com també s’ha dit aquí, en alguns
ajuntaments s’estan aplicant mesures similars.

I per no fer-ho més llarg, perquè els arguments són els mateixos dels diferents portaveus que m’han
precedit, també en el nostre cas volem recordar que l’ampliació de la zona blava que es va fer per
l’equip  del  Govern  municipal  actual  no  la  compartim  perquè  pensem  que  tota  l’avinguda  de  la
Generalitat, a la zona del Temple, tota la zona de Renfe o també el fet de pagar per les tardes a
Ferreries i també els dissabtes al matí és una mesura que ens hauríem de fer enrera després de que
en el seu dia es tirés endavant, com s’ha dit aquí, lligada a la construcció d’un aparcament soterrat a
la plaça de Mossèn Sol. Per tant, en aquest sentit penso que, ja que vostès parlen de la zona blava,
avui també és un altre moment per recordar que l’actual zona blava està, des del nostre punt de vista,
sobredimensionada i que caldria reduir-la als límits previs a l’ampliació que l’equip de Govern va fer
en els últims anys.

I com li deia, tornant amb el tema dels autònoms, des del nostre grup municipal li donarem suport.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El nostre grup observa que aquesta moció planteja una
discrecionalitat  de  cara  a  que  s’afavoreixi  un  col·lectiu,  en  aquest  cas  el  d’autònoms  i  el  dels
empresaris. Clar, això ho pots comparar enfront d’altres col·lectius professionals, per ficar un exemple,
doncs, els empleats o els funcionaris. Per tant, trobem que hi ha una discrecionalitat.

Al mateix temps, veiem que hi ha –si això s’aprovés– uns discriminació positiva una altra vegada per
als autònoms i per als empresaris i no per a persones que a lo millor estiguin més desafavorides
econòmicament.

I la tercera qüestió que ens porta a no donar suport a aquesta moció, rau o estreba en la dificultat
tècnica per portar a la pràctica i controlar això que vostè, senyor Dalmau, proposa.

Intervenció de la Sra. Roigé
A  continuació  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  aquesta  moció
tampoc comptarà amb el nostre suport. Entenem que no té sentit a dia d’avui crear aquesta targeta
per als autònoms, més enllà de les necessitats que tenen els autònoms i que ho compartim i que allà
on tenim les competències –que és a Madrid– ja s’està treballant per part del nostre partit per tal de
millorar les seves condicions, que no s’han volgut mai millorar ni pel Partit Socialista ni pel Partit
Popular, malauradament. Esperem que ara que entrem en un nou període sense majories puguem
arribar a aconseguir aquestes millores per als autònoms, que ja s’han demanat des del nostre grup –
des del Partit Demòcrata– a Madrid. 
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Però, en to cas, aquí quan parlem d’una targeta per poder-la tenir els autònoms, i per què no la resta
de treballadors? I per què no els funcionaris? I llavors, que l’hem donar per als propietaris de les
botigues però no per  als  treballadors de les botigues? Entenem que no té sentit,  perquè al  final
tothom te dirà ‘bé doncs, a mi també dóna-me-la’ i, per tant, al final no tindrà sentit aquesta zona
blava, que el que està pensada –igual que a la resta de ciutats mitjanes i grans– és per a que la gent
pugui trobar aparcament quan ve a comprar al centre de la ciutat. I, per tant, entenem que, a més a
més, no valora les circumstàncies de cadascun dels autònoms, és a dir, hauria de ser a tothom?, és
igual el nivell que tingui?, la capacitat que tingui?

Per tant, entenem que no és operatiu ni respon al que nosaltres entenem que hauria de ser la zona
blava. Gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, en principi agrair a
la CUP, agrair al PSOE, PSC millor dit, perdó, i agrair a Movem el seu vot positiu, no?

M’afegeixo al que han dit, i jo també fa molt de temps que ho dic, envers al que és la zona blava i
l’ampliació que es va fer i l’atac directe –un altre dels atacs directes– al barri de Ferreries que va
perdre la llibertat d’aparcar per les tardes i els dissabtes al matí per ficar la zona blava.

Jo he estat sempre d’acord, ho he defensat sempre i quan vostè ho ha dit, senyor Jordan, i vostè,
senyor Roig, doncs, jo he pensat ‘ho he dir perquè jo també hi estic’.

I penso, penso que vostè, senyora Roigé, com vostè, senyor Monclús, en la seva exposició en contra
de la meva moció el que estan fent és una defensa, en el fons, de la zona blava, eh. Estan defensant
la zona blava. Estan defensant que la gent pagui per aparcar a la zona pública, eh. I per traure més
negoci. A mi em pareix molt bé, però aquesta és la defensa.

Vostès  diuen  ‘no,  això  que  vostè  proposa  és  anar  a  una  discrecionalitat  perquè  llavors,  com
diferenciem els autònoms professionals d’un funcionari?...”  Jo sóc funcionari  i  no crec que tingui
perquè tenir un carnet per poder aparcar gratuïtament a la zona blava, per exemple, eh. I, a pesar de
tot, tot es podria estudiar, com molt bé ha dit el senyor Rodríguez. Tot es pot estudiar. Jo faig una
proposta, estudiem. I si  hi ha que ampliar el nombre o el tipus de col·lectius que han de tenir  la
targeteta per poder aparcar gratuïtament, doncs s’aplica, però amb seny i amb criteri.

I això és molt fàcil de fer. Jo a un metge, per exemple, en urgències li donaria una targeta –que ja la
tenen, per cert–. I  per això estic demanant que per als autònoms i els professionals, autònoms i
professionals se’ls apliqui per la necessitat econòmica que jo he fet palès que era d’això, no?

Per tant,  jo  estic  veient  que em diu ‘discriminació positiva....’  Bé,  val.  Doncs,  miri  el  que vostè....
‘Dificultat tècnica’, doncs, jo no li  veig cap dificultat tècnica, escolti.  Vostè és professional, té una
empresa radicada a Tortosa, que paga i compleix les seves obligacions municipals, a vostè li fiquem
una targeteta. Com la zona verda que nosaltres hem propugnat que es fiquin, en tot moment, i tampoc
han volgut perquè clar, la zona verda vol dir no recaptar, no traure diners.

Llavors, el que sí que estic d’acord amb vostè, senyora Roigé, és quan ha dit que el Partit Demòcrata
Europeu Català a Madrid està intentant millorar la situació dels autònoms. I també ho està fent el
Partit Popular junt amb Ciutadans i també, d’alguna forma, intenta que el PSOE entri en aquest joc
d’una sèrie de mesures –que les tinc aquí– importantíssimes per millorar la situació dels autònoms i
dels professionals autònoms, la petita i la mitjana empresa, que no vull deixar –vostès ho saben– de
dir que és la font més important de riquesa i de creació de treball –que això és fonamental: donar
treball a la nostra gent– que es pot fer.

Per tant, jo agraeixo –torno a dir– a qui han votat a favor. I els agraeixo a vostè també que hagin votat
en contra perquè, al cap i a la fi, també han tingut un interès en veure aquesta moció.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. Jo només una matisació i una
precisió perquè, clar, queda aquí a l’aire, es fan afirmacions i després si no són certes, segurament,
creen un greuge comparatiu respecte a les persones que han dit que tenen una targeta per aparcar.

Vostè ha dit que els metges tenen una targeta per aparcar a la zona blava i això no és veritat, senyor
Dalmau. No. No, no... Si vol li explico però no digui que els metges perquè trobarem els metges fets
una fúria, entén? Perquè els metges.... No, no. Ni en servei d’urgència, senyor Dalmau.

Qui té una targeta per aparcar són els vehicles de l’Institut Català de la Salut quan ho fan. Quan ho
fan amb un cotxe particular no la tenen, no la tenen. I no la tenen igual com no la tenim els regidors,
igual com no la té ningú per un tema de principi, eh. Llavors, ho dic perquè ho han reclamat, igual com
ho reclamen, doncs, els oficials dels jutjats que fan notificacions, igual que ho reclamen 30.000. I al
final, doncs com en tot, hem de veure què es fa a altres llocs i intentar anar copiant.

No sé si la senyora Colau ha suprimit o no ha suprimit la zona blava a Barcelona. Natros, jo la defenso,
l’he defensat sempre, quan estava a l’oposició i quan estava al Govern però, en tot cas, simplement,
per a que ningú del col·lectiu mèdic o sanitari se’ns enfadi, no tenen ells targeta per aparcar. La tenen
alguns vehicles que es fan el servei d’urgències i són vehicles propis de l’Institut Català de la Salut.
Només era aquesta matisació.

Entenc, senyor secretari que.... Perdó, vol intervenir, senyor Dalmau?

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Simplement, agrair-li  l’aclariment i segurament jo em
referia a aquests vehicles del Servei Català de la Salut.

*-*-*

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

09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR REFERENT A LA CREACIÓ DE MESURES PER
CONDONAR DEUTES MUNICIPALS A CANVI DE TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit Popular a la que han
estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la subscriuen:

“  La situació econòmica de part de la ciutadania tortosina es difícil  i  en molts casos insostenible.
Aquesta situació crítica l’ha dut, i la pot dur, a l’exclusió social. En aquest context, els deutes que les
persones o famílies en risc d'exclusió social mantenen amb el nostre Ajuntament suposen una evident
angoixa per elles, ja que no poden fer front al pagament dels deutes municipals; fet que, a més, supo-
sa l’origen de recàrrecs i interessos i, per altra part, per exemple, els pot impedir accedir a beques es-
colars o al fraccionament dels pagaments, entrant en un cercle viciós de difícil sortida.

Les mesures han de tindre com a objectiu resoldre aquestes situacions d’emergència social, respec-
tant els principis i garanties dels procediments regulats amb caràcter general per l’Administració. Cre-
iem que les mesures actuals (ajuts com pagar factures diverses) són insuficients i no resolen la pro -
blemàtica. Per aquest motiu, proposo l’estudi de la creació de mesures que permetin substituir, en cir-
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cumstancies justificades, un deute municipal (sempre que sigui possible legalment) amb la prestació
de treballs en benefici de la comunitat, en determinades activitats d'utilitat pública, d'interès social i
comunitari, de forma personal i voluntària, i que en cap cas suposi la substitució d'un lloc de treball.

La condonació deute municipal per treball municipal pot necessitar un informe tècnic dels Serveis So-
cials, que fixarà els criteris de selecció i requisits dels sol·licitants i, també, les tasques que podran re-
alitzar.

Aquesta fórmula de condonació fa temps que existeix en l’àmbit de l’Administració de justícia i, també,
en l’àmbit municipal, on alguns municipis permeten la condonació de deutes, essent, a més, un altre
recurs per afavorir la inserció social de persones en risc d'exclusió.

Per tot l’exposat, proposem els següents ACORDS:

Primer - Que l’Ajuntament elabori les mesures i la normativa corresponent a la substitució del paga-
ment de deutes municipals per la realització de treballs en benefici de la comunitat amb l’objectiu de
substituir, en circumstancies justificades, els deutes municipals que siguin condonables i commuta-
bles per llei, comptant amb el consentiment de l’afectat i previ informe positiu de Serveis Socials.

Segon - Que l’equip de Govern iniciï l’estudi per definir les àrees municipals on es poden realitzar els
treballs en benefici de la comunitat, els criteris i requisits a complir per els sol·licitants tanmateix com
dissenyar itineraris d'inserció sociolaboral per aplicar als casos que s'aprovin.

Tercer - Que l’Ajuntament doti de recursos humans necessaris per al correcte compliment dels acords
presents. “

*-*-*

Intervenció del Sr. Dalmau
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier
Dalmau Sàlvia: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé,  aquesta moció l’únic que planteja és si és
possible que es creïn una sèrie de mesures per condonar els deutes municipals a canvi de treball en
benefici de la comunitat.

I això per què? Doncs bé, l’exposició és clara també i curta, no? La situació econòmica de part de la
ciutadania tortosina es –i no se’ns escapa a ningú d’aquí– difícil i en molts casos insostenible. Aques-
ta situació crítica l’ha dut, i la pot dur, a l’exclusió social –com està passant en alguns moments–. I en
aquest context, els deutes que les persones o famílies en risc d'exclusió social mantenen amb el nos-
tre Ajuntament suposen una evident angoixa per totes elles, ja que no poden fer front als pagaments
dels deutes municipals, fet que, a més, suposa l’origen de cobrament de recàrrecs, sancions, multes i
interessos i, per altra part, per exemple, els pot impedir accedir a beques escolars o al fraccionament
dels pagaments, entrant en un cercle viciós de difícil sortida.

Les mesures han de tindre com a objectiu resoldre aquestes situacions d’emergència social, respec-
tant els principis i garanties dels procediments regulats amb caràcter general per l’Administració. Cre-
iem que les mesures actuals –ajuts, etc. – que planteja benestar social de l’Ajuntament i altres institu-
cions de l’Ajuntament són insuficients i no resolen aquesta problemàtica. 

Per aquest motiu, proposo l’estudi de la creació de mesures que permetin substituir, en circumstanci-
es justificades, un deute municipal – sempre que sigui possible legalment– amb la prestació de tre -
balls en benefici de la comunitat en determinades activitats d'utilitat pública, d'interès social i d’inte-
rès comunitari,  la prestació d’aquests treballs d’una forma personal i voluntària, i que en cap cas
aquesta prestació de serveis personal i voluntària impliqui o suposi la substitució d'un lloc de treball.
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La condonació d’un deute municipal per treball municipal pot necessitar –això ja ho veurem si vostès
ho aproven– un informe tècnic dels Serveis Socials, que fixarà els criteris de selecció i requisits dels
sol·licitants i, també, les tasques que podran realitzar.

Aquesta fórmula de condonació fa temps que existeix –condonació, ressalto, de deutes municipal– fa
temps que existeix en l’àmbit de l’Administració de la justícia i, també en l’àmbit municipal, on alguns
municipis permeten la condonació de deutes, essent, a més, un altre recurs per afavorir la inserció so -
cial de persones en risc d'exclusió. 

Per aquest motiu proposo els dos següents acords: Que l’Ajuntament elabori les mesures i la normati-
va corresponent a la substitució del pagament de deutes municipals per la realització de treballs en
benefici de la comunitat amb l’objectiu de substituir, en circumstancies sempre justificades, els deu-
tes municipals que siguin condonables i  commutables per llei,  comptant amb el consentiment de
l’afectat i previ informe positiu de Serveis Socials.

Segon, que l’equip de Govern iniciï l’estudi per definir les àrees municipals on es poden realitzar els
treballs en benefici de la comunitat, definir els criteris i requisits a complir pels sol·licitants, tanmateix
com dissenyar itineraris d'inserció sociolaboral per aplicar als casos que s'aprovin.

I la tercera proposta d’acord és que l’Ajuntament doti dels recursos humans necessaris per al correcte
compliment dels acords presents. Gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. M’excusaran perquè no he
advertit al senyor secretari, ho tenia que haver fet abans del Ple i se m’ha passat, que a aquesta
moció, en el punt 3r. el senyor Dalmau ha incorporat una esmena que li havíem fet des del Govern
municipal  i,  per  tant,  no  queda  redacta  en  la  literalitat  que  consta  a  la  moció,  sinó  en  la  que
exactament ha llegit ara el senyor Dalmau.

Per tant, el punt tercer és que l’Ajuntament doti dels recursos necessaris per al correcte compliment
dels acords presents, enlloc del que figurava, senyor secretari. En tot cas, després al acabar el Ple ja li
passarem exactament.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  La  CUP  Alternativa  Ecologista  votarà  també  a  favor
d’aquesta moció. A més, considerem que és prou genèrica com per facilitar també l’aprovació per part
de l’equip de Govern.

En tot cas, fem un suggeriment per si s’acabés aprovant, i  és que també es pugui contemplar la
possibilitat d’alguna mesura pedagògica o educativa per a que aquelles persones que han comès
alguna infracció, doncs, si  poden també reflexionar sobre el perquè d’aquesta actitud i canviar-la.
Doncs, faríem aquest suggeriment. 

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor Dalmau, vostè comptarà també amb el vot del nostre
grup tot i que, com vostè mateix diu, en el cas que llei ho permeti.

Està clar, com vostè ha dit, que en els àmbits de la Justícia ja es donem aquestes situacions, en quant
la llei permet en temes sobretot de menors i altres temes que puguin fer aquesta sèrie de treballs en
benefici de la comunitat.

El  que  passa  és  que  nosaltres  tenim una  sèrie  de  preguntes,  que  són:  qui  pot  ser  el  subjecte
d’aquesta  situació?  Quins  criteris  econòmics  farien  servir  per  poder  decidir  qui  és  el  subjecte
d’aquesta situació? O, com podem quantificar la feina que s’ha de fer a canvi d’aquests impostos o
tributs? No sé, nosaltres li donem suport però tenim una sèrie de dubtes.
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Però no voldria acabar l’exposició sense fer una sèrie de consideracions. Potser el que hauria de fer el
Patit Popular és acabar amb la precarietat laboral, anul·lar la reforma laboral, una Llei que, recordem,
va ser aprovada pel Partit Popular i Convergència i Unió, que entenem que va ser tan lesiva per als
treballadors i treballadores d’aquest país, i potser assentar les bases legislatives per potenciar una
economia per a que es redueixin les elevades taxes d’atur i eradicar la pobresa laboral i que afecta a
tants treballadors i treballadores que, tot i tenir una feina, no arriben a final de mes. Potser si vostès
haguessin fet una altre tipus de polítiques ara no hauríem de fer aquesta sèrie de mesures que ara
vostè està proposant.

Però nosaltres ens reafirmen en la necessitat de tirar endavant reformes. D’una banda, una reforma
fiscal justa –allò de que paguin els que més tenen– i, d’altra banda, a través del diàleg social amb els
agents socials que es faci possible una societat que garanteixi el dret al treball digne i el treball amb
drets.

I, per tant, amb tots aquests dubtes igualment li donarem suport.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan:  Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa hem comprovat si altres ajuntaments del nostre país estan tirant endavant mesures com la
que vostès proposen i hem vist que sí, que alguns ajuntaments realment han fet el que vostès avui
proposen, que és substituir els deutes municipals per treballs que siguin en benefici de la comunitat,
sempre i quan la persona que té aquest deute ho autoritzi i hi hagi també un informe favorable de
Serveis Socials.

Des del nostre grup també hem pogut comprovat pel que hem parlat amb alguns ajuntaments que és
molt complex des d’un punt de vista administratiu. Vostè aquí, ens agrada que diu que s’estudiï la
possibilitat en funció de la legalitat perquè de tot el que es voldria al que es pot fer, realment, és molt
poc, per l’experiència que ens han explicat alguns alcaldes i alguns regidors.

I també ens han explicat casos concrets d’alguns col·lectius, no?, que han fet alguns treballs, també
una mica en la línia del que deia el senyor Rodríguez en relació a la intervenció social.

Per tant, des del nostre grup municipal, atès de que vostè ja diu clarament que es necessiten aquests
informes positius, en funció també de la legalitat del que es permet o no, i també del consentiment de
l’afectat, el nostre grup municipal donarà suport a la seva proposta.

Intervenció del Sr. Martínez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, alcalde, bé, senyor Dalmau, és cert. És
cert que hi ha un nucli a Tortosa amb una precarietat laboral i econòmica bastant greu. I clar, doncs,
si ara tenen deutes amb l’Ajuntament, clar, aquesta precarietat els hi augmenta perquè, clar, vénen
els recàrrecs, poden haver-hi certes impossibilitats a accedir a certes beques, a certs ajuts, etc.

La  seva  proposta  de  condonar,  bé,  jo  ja  la  paraula  ‘condonar’,  personalment  –o  nosaltres–,
l’eliminaríem perquè, bé, condonar vol dir perdonar; jo posaria la paraula més que tot de ‘substituir’,
no? Doncs, com deia,  la  seva proposta de substituir  deute de l’Ajuntament amb la realització de
treballs en benefici de la comunitat la trobem correcta.

A més a més, en l’àmbit judicial l’experiència que s’ha pogut veure fins ara, doncs, és bastant positiva,
tant per a la comunitat i per a la ciutat en general.

Clar, la seva proposta és molt, com si diguéssim, és molt resumida. És una proposta que, si mirem en
el fons, és bastant complexa. És bastant complexa sobretot en l’àmbit del que diu vostè: sempre que
sigui possible legalment. Aquest és un tema que es tindria que mirar bastant a fons, és a dir, tindria
que mirar-se quina normativa a nivell supramunicipal ens permetria, no?, aplicar aquesta ordenança.

Pel  que  hem  pogut  esbrinar,  doncs  bé,  afectaria  principalment  a  les  sancions  incíviques.  A  les
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sancions de tràfic es tindria que mirar i estudiar perquè encara no és fàcil de mirar. El que sí està clar
és que les sancions urbanístiques i les sancions tributàries, aquestes està claríssim que aquestes no
entrarien.

També és important o voldria recalcar que sigui voluntari. És clar que ha de ser voluntari, no?, perquè
sinó aquí entraríem, estaríem entrant en discriminacions que podrien sorgir en pla, vull  dir, qui té
diners no treballa i qui no té diners o té problemes de precarietat econòmica, doncs llavors, a aquesta
gent doncs sí, els obligaríem a treballar, no? Per això el caràcter voluntari és importantíssim.

I després els Serveis Socials. Els Serveis Socials aquí tenen un paper molt important que, a part de
l’informe d’insolvència,  tindrà  que determinar les característiques personals  de cada persona per
indicar, sobretot, quines tasques poden realitzar.

Bé, per tot plegat, tal i com ja he dit, trobem la seva proposta correcta i li votarem a favor. Moltes
gràcies.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies. Agraïm al senyor Dalmau la seva iniciativa, ja li
avanço també que el nostre grup ho votarà favorablement. Entenem que caldrà, com s’ha dit també,
elaborar una ordenança que reguli i determini en quins casos es pot aplicar.

En el cas de quan parlem d’infracció d’ordenances municipals, que entenem que ha de ser l’essència
del que té que poder ser això, de poder substituir-ho de forma voluntària, com també s’ha dit, per
aquests treballs en benefici de la comunitat, també sempre d’acord a un informe de Serveis Socials
que ho determini. 

Tot i això, per no generar confusions, això no suposarà, no serà per condonar deutes tributaris perquè
això no és possible, per tant, no serà per a aquest cas. Queda limitat a molt pocs casos però que, en
tot cas, entenem que ha de ser així  i ho compartim perquè ja som receptors de diferents serveis
d’aquest sentit, de treballs a la comunitat. I recentment es va evidenciar quan vam participar també
de la celebració del desè aniversari de les mesures penals alternatives, que es va fer en el marc de la
Universitat Rovira i Virgili presidit pel conseller de Justícia, el conseller Mundó.

Per tant, compartim l’objectiu que s’està buscant, entenem que és un bon destí i, per tant, compartim
aquesta  moció  i,  per  tant,  també  compartim  que  es  pugui  portar  a  terme  per  part  d’aquesta
Administració.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, abans de donar-li la paraula,
senyor Dalmau, personalment i –ho han fet altres regidors– en nom de l’equip de Govern felicitar-lo.
Aquesta és una molt bona iniciativa. No ens dolen ‘prendes’ que, malgrat l’havíem utilitzat –com s’ha
dit–  no  ho  teníem plantejat  com una  de  les  activitats  o  de les  mesures  a  prendre  dins  del  Pla
d’actuació municipal. Ja li dic que quedarà incorporada al Pla d’actuació municipal i, si bé és veritat
que no està exempta de dificultats, crec que pot ser de gran utilitat, tant per a les persones afectades
com per a la mateixa comunitat perquè en moltes ocasions hi ha gent que, inclús amb voluntat de
saldar aquests deutes, la seva capacitat econòmica no li permet.

Per tant, molt bona iniciativa, enhorabona. I també, per no generar confusió –i perdoni’m que torni a
ser reiteratiu–, això no es pot aplicar en l’àmbit dels deutes tributaris, que vostè millor que ningú en
aquesta sala sap que no són ni condonables ni substituïbles per treballs a la comunitat. 

Ara, aquestes sancions pràcticament de l’Ordenança de civisme –però no només de l’Ordenança de
civisme perquè també hi ha algunes sancions i infraccions en l’àmbit del trànsit que també poden ser
substituïdes per aquests treballs comunitaris– són útils, a nosaltres ens consta que als ajuntaments
que s’ha aprovat  –i  amb ganes d’aplicar-les– han tingut  molt  bon resultat  i,  per  tant,  no només
felicitar-lo sinó que agrair-li la seva iniciativa en aquest sentit.
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Intervenció del Sr. Dalmau
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Senyor  alcalde,  regidores,  regidors,  bé,  jo  vull  agrair
personalment al senyor Rodríguez el seu vot a favor; al senyor Roig el vot del PSC a favor, sols dir-li que
no em tragui el de Madrid sempre, però bé, allí són allí i jo estic a Tortosa i sempre miro a Tortosa, no
miro a Madrid ni miro a Barcelona tampoc, eh: a Tortosa. 

I el de la reforma laboral no em vull ficar en un jardí, com es diu, en un ‘berenjenal’ però, home, ja el
mateix Govern ja ha avisat o ha anunciat –ojalà sigui així– de que preveuen que al 2017 el nombre de
llocs  de treball  nous s’aproximarà als  400.000,  no? I,  de  fet,  ha  anat  pujant  aquest  número de
treballadors que s’incorporen al treball actiu. No parléssim de lo altre, de la qualitat, ara. Un altre dia
si volen discutirem aquest tema.

També agrair a Movem Tortosa la seva votació a favor. I també, doncs, a l’equip de Govern, a l’alcalde i
a Esquerra Republicana també el seu vot a favor i la seva apreciació que jo no la concreto a la moció
però bé, sempre estic parlant de deutes municipals i s’entén –pel que s’ha dit– no tributaris, no?

Això restringeix molt –com ha dit vostè– l’àmbit d’això, però per poquet que sigui sempre és bo per
solucionar o temperar situacions gravíssimes de famílies o persones que estan en una situació greu.
Gràcies a tots.

*-*-*

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.

10 -  PROPOSTA  DEL  GRUP MUNICIPAL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA  PER CONVOCAR UN
CONCURS D’IDEES PER A L’ENLLUMENAT DE NADAL.

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

“ Atès que les festes de Nadal són un moment esperat per tots els ciutadans i ciutadanes de Tortosa
que veuen aquestes dates com moments d’il·lusió i prosperitat, i que un dels elements que contribueix
a crear  aquestes sensacions són les llums de Nadal que s'ubiquen  als carrers  de la ciutat al llarg
d'aquests dies.

Atès que aquest enllumenat col·labora en bona mesura a la dinamització del comerç del turisme i de
la promoció de la ciutat, propiciant el que la gent surti al carrer i atraient nous visitants.

Atès que per aquest motiu  creiem  que des de l’Ajuntament  de  Tortosa  s’haurien de  dur  a terme
propostes per a que Tortosa tingui  un enllumenat nadalenc diferent, que denoti que es tracta d'una
ciutat creativa i innovadora, i que sigui apreciada per tots els seus ciutadans i ciutadanes, creant així
una oferta atractiva.

Atès  que  pensem  que  una  bona iniciativa per dinamitzar  els  carrers  i  eixos  comercials  de  la ciutat
consistiria  en convocar  un  concurs  d’idees per  a l’enllumenat  de Nadal  2017, en el  que podrien
participar persones relacionades  amb  el disseny  i  la  creació artística, per fer arribar les propostes
d'enllumenat nadalenc a la ciutat.

Atès que es tracta de que els carrers de Tortosa disposin d’una decoració de Nadal diferent i original,
que identifiqui la nostra ciutat, el seu passat, el seu patrimoni, així com altres  elements  particulars
que  la  caracteritzen,  donant-li  un punt d'originalitat  que  la  diferenciï  d’altres  ciutats i  que  fomenti
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l’esperit  nadalenc,  a  través  d’elements  tradicionals  i  innovadors  al  mateix  temps  i  tècnicament
sostenible i segura, al temps que aporta nous visitants i dinamitza el comerç i el turisme.

Atès que l’Ajuntament de Tortosa podria tramitar aquest concurs com una part més de les polítiques
municipals de promoció econòmica de la ciutat ha de desenvolupar i que serviria per donar suport als
emprenedors, el creixement empresarial, el comerç, el turisme i l’ocupació.

Atès que al pressupost municipal hi ha una partida per a l’adquisició de llums de Nadal.

Atès que el concurs hauria de comptar amb un jurat d’acord amb les normes especials aplicables als
concursos de projectes regulats als articles 184 a 188 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei de contrades del sector públic.

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:

ÚNIC. Que l’Ajuntament de Tortosa estudiï la possibilitat de convocar un concurs Públic d’idees per a
l’enllumenat de Nadal 2017 amb l’objectiu de singularitzar la nostra ciutat i que, al temps que fomenti
l’esperit  nadalenc,  contribueixi  a  aportar  nous  visitants,  dinamitzar  el  comerç  local  i  potenciar
l’economia.  “

*-*-*

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: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc permeti’m vostès
que torni a repetir aquella frase de per a mi un gran polític, amb la que vaig acabar el posicionament
del  nostre grup en el passat ple de pressupostos. I vaig dir: ‘A cada insult que rebem, nosaltres una
proposta; a cada desqualificació, una idea; i a cada exageració, un somriure’. I aquesta és la nostra
màxima i  aquí  estem amb una  altra  proposta  per  millorar  la  nostra  ciutat,  i  que  presentarem a
continuació. La proposta 317 del nostre programa electoral.

Les festes de Nadal entenem que són un moment esperat per els ciutadans i ciutadanes de Tortosa
que veuen aquestes dates com especials, i un dels elements que contribueix a crear aquesta sensació
són les llums de Nadal que s’ubiquen als carrers de la ciutat al llarg d’aquests dies.

Aquest  enllumenat  col·labora  en  bona  mesura  a  la  dinamització  del  comerç,  del  turisme i  de  la
promoció de la ciutat, propiciant el que la gent surti al carrer i atraient nous visitants. 

Per aquest motiu creiem que des de l'Ajuntament de Tortosa s'haurien de dur a terme propostes per a
que Tortosa tingui un enllumenat nadalenc diferent, que denoti que es tracta d’una ciutat creativa i
innovadora,  i  que sigui  apreciada per tots els  seus ciutadans i  ciutadanes, creant així  una oferta
atractiva.

Com he dit, la proposta 317 del programa electoral en què el nostre grup municipal va concórrer a les
eleccions municipals  de 2015 era,  és:  ‘Potenciarem la  campanya  de Nadal  posant  en marxa  un
programa específic de comunicació i millorant l’enllumenat, creant un concurs que premiï el millor
projecte d’enllumenat nadalenc i donant suport als projectes singulars que es proposin, especialment
els que permetin atreure el turisme de compres’.

Per això hem presentat aquesta moció, amb la que es busca que els carrers de Tortosa disposin d’una
decoració de Nadal diferent i original, que identifiqui la nostra ciutat, el seu passat, el seu patrimoni,
així com altres elements particulars que la caracteritzen, a través d’un concurs d’idees. Busquem un
punt d’originalitat que la diferenciï d’altres ciutats i que aporti nous visitants i dinamitzi el comerç i el
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turisme. 

Aquest concurs està concebut com una part més de les polítiques municipals de promoció econòmica
que entenem que la ciutat ha de desenvolupar i que serviria per donar suport als emprenedors, el
creixement empresarial, el comerç, el turisme i l'ocupació.

Per aquest motiu amb aquesta moció volem que l'Ajuntament estudiï la possibilitat de convocar un
concurs públic d'idees per a l'enllumenat de Nadal de 2017 amb l’objectiu de singularitzar la nostra
ciutat i que, al temps que fomenti l'esperit nadalenc, contribueixi a aportar nous visitants i dinamitzar
el comerç local i potenciar l’economia.

Ho hem dit moltes vegades: una ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu, controla, regula i aplica
un seguit de criteris, i entre aquests està el de saber aprofitar els seus potencials i diferenciar-se de la
resta de ciutats. 

Una  ciutat  que  destaca  per  temes  com  aquest,  pot  afavorir  l’economia,  el  turisme  i  el  comerç,
contribuint, a més, a estimular la identificació simbòlica, l'expressió i la integració culturals.

El que demanem és ben fàcil, donar veu als ciutadans i ciutadanes que vulguin participar en aquest
concurs per buscar el tret distintiu que ens beneficiï a tots i a totes i estimuli l’activitat econòmica.
Moltes gràcies!

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo simplement aquí
plantejar tres punts, no?, o tres reflexions.

Una històrica i de saber d’on ve la costum de les llums de Nadal, i més concretament la il·luminació
dels arbres de Nadal,  que és una costum que prové de les famílies benestants alemanyes que a
mitjans del segle XVII guarnien els arbres amb espelmes.

Al  1920  als  Estats  Units,  General  Elèctric  va  fomentar  la  il·luminació  dels  arbres  de  Nadal  i,
posteriorment, s’inicia –pareix que a una ciutat de l’estat de Califòrnia– la costum d’engalanar arbres
en els espais públics.

Aquí a cada nostra la il·luminació nadalenca va arribar a principis dels 80’. Així doncs, qui diria que les
llums de Nadal no són una costum nostra? Doncs, no ho és. No ho són, no?

La  globalització  comercial  i  la  globalització  cultural  ens  porta  a  viure  costums  alienes,  com  el
Halloween, el Black Friday, els Ciber Monday, el Pare Noel per damunt –dic ‘damunt’ i no per davant–
de les nostres arrels nadalenques.

Segon –i és pregunta, i ho faig també en interrogant–: algú coneix algun estudi que exposi la relació
directa o indirecta –com a mal menor– entre l’increment de vendes i la il·luminació de Nadal? Podem
afirmar que els compradors fan les seves compres en funció dels descomptes i/o de l’enllumenat de
Nadal? 

El Ministeri d’Indústria manifesta que els ajuntaments fan una despesa en l’enllumenat de Nadal que
equival al consum domèstic de 50.000 habitatges i suposa una emissió de més de 10.000 tones de
diòxid de carboni a l’atmosfera, una nota en un moment en què la passada cimera de París es va
discutir un protocol per evitar l’augment de 2 graus de la temperatura global del planeta.

Tercer. La moció parla de que l’enllumenat col·labora a dinamitzar el comerç, a dinamitzar el turisme,
a promoure, a la promoció de la ciutat i fomenta l’esperit nadalenc entre la ciutadania. I així és, ha
segut i serà sempre, sempre i quan aquest enllumenat sigui –com diu la moció–, per una banda,
creatiu i innovador, i per l’altra, una il·luminació de qualitat. En altre cas, l’efecte serà el contrari. I cal
fer-nos la pregunta, com a tortosins i tortosines, si aquest any amb aquestes il·luminacions de Nadal
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hem aconseguit aquestes dos condicions que possibiliten que unes il·luminacions de Nadal fomentin
el  turisme,  fomentin  la  promoció  de  la  ciutat,  el  comerç,  el  turisme,  és  a  dir,  si  són  creatives  i
innovadores i també si tenen una qualitat.

En línia amb la moció estic d’acord en què unes llums de Nadal que fomentin el comerç, el turisme, la
promoció de la ciutat i impregnin la ciutat i  a la ciutadania de l’esperit nadalenc té que tenir dos
condicions i insisteixo, repeteixo i subratllo: originalitat i qualitat.

Per  tant,  és  bona aquesta  idea –que no és nova– de convocar  un concurs  públic  d’idees per  a
l’enllumenat  nadalenc  i  que  recolzi  els  sectors  professionals  del  camp del  disseny  i  els  sectors
professionals  de  les  indústries  creatives,  especialment  –com  sempre  jo  estic  reafirmant–
especialment locals.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  Simplement  serà  per  manifestar  el  nostre  vot
d’abstenció.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Jordan:  Sí,  senyor  alcalde,  regidors  i  regidores,  bé,  nosaltres
bàsicament el que volíem dir és que sí que considerem que l’enllumenat de Nadal s’ha convertit en
una tradició, com a mínim en els últims anys. I que aquesta tradició suposa un impuls al comerç. I per
una altra banda també, pel que estem veient, un símbol de capitalitat. I en funció, per tant, no?, de les
diferents ciutats, doncs, hi ha també competència en aquest àmbit.

A partir d’aquí i veient l’enllumenat de Nadal que hi ha a la nostra ciutat, pensem que és millorable. I
en aquest sentit, pensem que una de tantes propostes per tirar endavant un enllumenat millor de
Nadal seria poder fer aquest concurs. I, per tant, evidentment tampoc queda definit de quina manera
s’hauria de fer el concurs, ni les condicions, sinó que és una proposta genèrica i en aquest sentit,
veient que sí que és millorable i  que és una proposta molt  genèrica,  el nostre grup municipal de
Movem Tortosa donarà suport a la moció. Moltes gràcies.

Intervenció de la Sra. Girón
Tot seguit pren la paraula la Sra. Girón: Alcalde, regidores, regidors, en primer lloc voldríem destacar
que valorem la idea, ja que considerem que fer aflorar el talent per a la ciutat i per als suposats
emprenedors  sempre  és  bo.  També  perquè  organitzar  i  aconseguir  més  visitants  per  a  la  ciutat
sempre és positiu. També volem destacar que totes i tots desitgem i volem dinamisme i potenciació
econòmica per  a la  ciutat,  i  treballem en aquest  sentit.  Però,  per  altra  banda,  una cosa són els
desitjos  i  l’altra  la  realitat.  És  viable  l’objectiu?  Quin  pressupost  necessita?  Aquest  concurs  serà
anual? Aquest pressupost serà suficient com per fer uns llums de Nadal exclusius per a Tortosa?

També discrepem amb l’afirmació de que uns llums fomentin l’esperit de Nadal, potser és millor dir
que l’adornen.

Per tot això que he exposat, avui per avui no en veiem la necessitat, ja que considerem que a la ciutat
trobem altres prioritats. I és per tot això que no podem donar suport a la moció.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. 

Nosaltres entenem també que a dia d’avui no té sentit convocar aquest concurs. I no té sentit perquè
el que hem fet en quant a les llums de Nadal precisament, així com en altres temes de l’Ajuntament,
ha sigut portar a terme una política de reducció de la despesa i de contenció respecte al que es
gastava en altres èpoques. Vull  recordar que a dia d’avui estem gastant 12.000€ en les llums de
Nadal, n’hem anat adquirint algunes però la resta ens suposen un cost de 12.000€ cada any i, per
tant, entenem que amb això no es pot arribar a convocar cap concurs d’idees ni el que surti després
del concurs d’idees, que suposarà llogar-ne més, segurament, o adquirir-ne d’algun tipus i, per tant,
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entenem que no és possible.

I, per tant, suposo que vostè parteix del que es gastava abans –que eren 90.000€ quan estava el
Partit Socialista governant la ciutat, l’últim any en quant a llums de Nadal– enfront dels 12.000 que hi
ha ara. Jo no sé veure la diferència en aquell moment del que feien al que fem. Però, en tot cas,
nosaltres creiem que a dia d’avui la ciutat de Tortosa no es pot permetre tornar a aquella despesa.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, agraïm als grups municipals que han donat el suport, o inclús l’abstenció del senyor Xavier
Rodríguez de la CUP, entenem que han vist que era interessant la idea per tirar endavant.

La nostra proposta és ben fàcil. Vostè diu, senyora Roigé, que suposa una despesa. Hauríem de veure
quin volum de llums hi havia llavors i quin volum de llums hi ha ara, però el que és indubtable és que
el comerç tortosí  –i així està, vostè pregunti-ho– està reclamant una major il·luminació i una millor
il·luminació de les llums de Nadal dels carrers, entenent que, com molt bé ha dit el senyor Jordan, és
un símptoma i un signe de capitalitat.

La nostra proposta és que si vam aconseguir ser singulars en un espectacle o una festa com és la
Festa del Renaixement, hauríem d’intentar, pel comerç tortosí i pel creixement de la capitalitat de
Tortosa, ser singulars també en aquestes dates de Nadal.

I torno a dir el que vaig dir al Ple passat: s’han plantejat algun dia acceptar alguna proposta nostra?
No aquí al Ple. Alguna proposta de les que fem? 

Perquè pensem que una ciutat,  com he dit  abans,  que dóna bona imatge és perquè ho preveu,
controla, regula i, per tant, aplica uns criteris de qualitat. I aquestes s’han de saber aprofitar i donar
veu a la ciutadania i als emprenedors per tal de que puguin participar en la millora de la ciutat que, al
nostre entendre, és beneficiós. Entenem que vostès no ho veuen així –respectable– però desitjaríem
que així fos. Gràcies.

*-*-*

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

11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT I IMPULS
MUNICIPAL AL COMERÇ DE TORTOSA PER MINIMITZAR ELS EFECTES QUE ESTAN OCASIONANT LES
OBRES DE REFORMA DEL PONT DE L’ESTAT.

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

“ Atès que la ciutat de Tortosa sempre ha estat un referent comercial a nivell local, comarcal i nacional
amb una gran xarxa d'establiments entre la que s'inclou un potent mercat municipal.

Atès que els diferents eixos i zones comercials són punts de trobada i de relacions humanes,  més
enllà de l’intercanvi estrictament comercial,  i  que  el  configura com a tret diferencial de la cultura i
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forma de vida del nostre municipi.

Atès que l’activitat econòmica generada pel comerç absorbeix un important percentatge de l’ocupació
de Tortosa.

Atès que, tanmateix, l’activitat generada pel comerç representa un recolzament fonamental per al
sector turístic de la nostra ciutat.

Atès  que el comerç de Tortosa està immers en una situació força complicada a conseqüència de
factors  interns d’adaptació i  modernització i  factors externs provocats per la implantació de grans
superfícies  i  per  a  la  situació  de crisi  econòmica  general,  que  ha fet  que  l’any  2016  hagi  estat
especialment difícil per al comerç local.

Atès que, de la mateixa manera, el comerç de Tortosa està passant per una greu crisi en la que s'ha
aturat el creixement i la facturació, en el que s'estan perdent llocs de treball i en la que, cada dia mes,
existeix un risc de tancament de moltes botigues, a més a més de les que ja han tancat.

Atès que les  obres  de reforma del  Pont  de l’Estat  comporten una sèrie d’inconvenients  que han
generat una situació que no contribueix a facilitar la recuperació i l’impuls del comerç.

Atès  que  des del  PSC  de Tortosa apostem per la revitalització de  la  nostra xarxa comercial, ja que
aquesta  constitueix  un jaciment d’ocupació bàsic molt important per a la ciutat a conseqüència  del
gran nombre de comerços i establiments de restauració instal·lades que es concentren.

Atès que  aquesta aposta  pel  comerç local  s’ha vist  referendada amb la presentació  cada  any  de
mocions  de  suport  al  petit  comerç  i al  comerç  de  proximitat  demanant  mesures  concretes  de
promoció, l’impuls de la Taula  del Comerç de Tortosa o la redacció  d'un  Pla Estratègic de Comerç,
entre d’altres.

Atès que les festes nadalenques  i  les campanyes de Nadal són les més esperades pels botiguers  i
empresaris del comerç local, que veuen aquestes dates com una oportunitat per recuperar les xifres
negatives  i  els  balanços  econòmics  dels  seus  establiments,  ja  que  en  alguns  establiments
representen un percentatge molt elevat de les seves vendes anuals.

Atès que crèiem necessari donar facilitats als possibles visitants, usuaris i compradors dels comerços
i els mercats, especialment al voltant de les festes nadalenques.

Atès que  crèiem que des de l’Ajuntament cal impulsar polítiques actives envers els professionals i
empresaris del comerç, així com per donar suport a  les  diferents associacions  de  comerciants i la
seva Federació.

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, juntament amb els agents socials i comercials de la ciutat,
estudiïn  de  manera  immediata  la  creació  i  l’aplicació  de  les  mesures  i  accions  que  es  creguin
necessàries per tal de dinamitzar i impulsar el comerç local en època de campanyes especifiques com
la del Nadal, i d'aquesta manera minimitzar al màxim els perjudicis i inconvenients que estan causant
les obres del Pont de l’Estat.

SEGON. Donar trasllat, per mitjans telemàtics, dels acords a les associacions i entitats comercials i de
restauració  de  la  ciutat així  com  a  la Federació  Comercial i de Serveis de Tortosa, a la  Cambra  de
Comerç  de  Tortosa,  a  l’Associació  d’Empresaris  de  les  Comarques  de  l’Ebre  i  a  la  Federació  i
d’Associacions de Veïns.  “.
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*-*-*

Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, dic el mateix que al principi:
tornem a portar  una  proposta  perquè  a  cada  insult  que  rebem,  nosaltres  una  proposta;  a  cada
desqualificació,  una  idea;  a  cada  exageració  un  somriure.  I  aquesta  va  també  relacionat  amb
l’activitat comercial, concretament, de suport al comerç local.

La situació econòmica actual que estan patint al país, en general, i en aquestes terres i la ciutat de
Tortosa, en particular, ens obliga a haver de replantejar-nos cadascuna de les activitats econòmiques
que es desenvolupen a la ciutat. 

El comerç de Tortosa és una d’aquestes activitats econòmiques que els socialistes de Tortosa pensem
que necessitem potenciar i que no podem negar que aquesta és una de les activitats econòmiques
més importants de la ciutat. 

Però el comerç de Tortosa està immers en una situació força complicada a conseqüència de factors
interns d’adaptació i modernització i factors externs provocats per la implantació de grans superfícies i
per a la situació de crisi econòmica general, que ha fet que l’any 2016 hagi estat especialment difícil
per al comerç local.

Per això entenem que, des de l’àmbit municipal, els Ajuntaments han de desenvolupar actuacions per
impulsar  i  donar  el  màxim  suport  al  comerç  local  i  de  proximitat,  que  constitueix  una  part
importantíssima de la base de l’economia local i dels llocs de treball de la nostra ciutat.

La nostra preocupació pel comerç s’ha vist reflectida en diverses accions i propostes com un Pla de
foment de l’ocupació per a joves amb microcrèdits per a joves emprenedors; mesures per impulsar
l’activitat comercial per part d’emprenedors joves: campanyes de promoció comercial destinades a
incentivar el consum; gratuïtat de la primera hora d’estacionament de vehicles durant campanyes
determinades; creació del Consell Municipal de Comerç i d’un Pla d’actuació sobre el petit comerç;
creació d’una taula per a l’impuls d’Expoebre i de Fira; propostes a les ordenances municipals per
aconseguir  bonificacions  en  taxes  i  impostos  a  les  activitats  de  nova  creació,  a  més  a  més  de
presentar  un pla de comerç amb 4 objectius,  40 mesures i  178 accions al  voltant  del  comerç a
Tortosa, i que creiem que constitueix una eina de treball que pot ajudar a impulsar el comerç.

Les festes nadalenques i les campanyes de Nadal són les més esperades pels botiguers i empresaris
del sector del comerç local, que veuen aquestes dates com una oportunitat per recuperar les xifres
negatives  i  els  balanços  econòmics  dels  seus  establiments,  ja  que  en  alguns  establiments
representen un percentatge molt elevat de les seves vendes anuals. 

A les dificultats descrites anteriorment, aquest any se sumen les obres de reforma del Pont de l’Estat,
les quals comporten una sèrie d’inconvenients que han generat una situació que no contribueix a
facilitar la recuperació i l’impuls del comerç.

Creiem, per tant, que és necessari i imprescindible donar facilitats als possibles visitants, usuaris i
compradors dels comerços i el mercats, especialment al voltant de les festes nadalenques. 

Per aquesta raó, amb aquesta moció volem demanar a l’equip de Govern que doni un impuls a aquest
tipus de comerç, un impuls que per a nosaltres és completament necessari i per això proposem que
l’Ajuntament,  juntament  amb  els  agents  socials  i  comercials  de  la  ciutat,  estudiïn  de  manera
immediata la creació i  l’aplicació de les mesures i  accions que es creguin necessàries per tal de
dinamitzar  i  impulsar  el  comerç  local  en  època  de  campanyes  específiques  com la  del  Nadal,  i
d’aquesta manera minimitzar al màxim els perjudicis i inconvenients que estan causant les obres del
Pont de l’Estat.
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En aquesta línia hem presentat en anys anteriors mocions per afavorir el comerç local com habilitar
un pàrquing gratuït en superfície als terrenys d’Adif, eliminar l’ampliació de la zona blava, oferir la
primera  hora  gratuïta  als  aparcaments  soterrats  als  clients  del  comerç  local,  modificar  la  taxa
d’escombriaires per a que es calculi en funció de la superfície...

Cal reconèixer al petit comerç del municipi com a sector estratègic i d’interès social, econòmic i vital
per a la ciutat. 

Novament,  amb  aquesta  moció,  volem  aconseguir  la  màxima  pressió  possible  davant  d’aquest
problema,  i  veure  si  des de l’àmbit  municipal  es  posa fil  a  l’agulla  i  s’intervé  per  solucionar  un
problema tan greu com és el de la situació que pateix actualment el comerç a Tortosa. 

Tortosa, com a capital  de les Terres de l’Ebre, ha de mostrar-se com el motor socioeconòmic del
territori, una ciutat amable, habitable per a tothom, plena de serveis que aportin una dinamització
econòmica important a la ciutat. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo en la moció
entreveig en ella dos àmbits, un és Tortosa –el nostre comerç– com a referent comercial en el passat i
en el present, i un segon àmbit o un segon apartat de la moció que és l’efecte envers el nostre comerç
que té la reforma del Pont de l’Estat.

Tortosa ha estat –i  tots  ho sabem– un gran referent  comercial  d’àmbit  local,  d’àmbit  comarcal  i
d’àmbit interterritorial –parlo del nord de Castelló i del Baix Aragó–. No obstant, diferents factors –jo
destacaria entre altres molts, les millores en el transport públic i, sobretot, en el transport privat– han
jugat  en contra  d’aquesta  hegemonia  i  en l’actualitat  el  nostre  comerç sofreix  l’atac de diversos
factors,  per  exemple,  la  competència  de  les  grans  superfícies  o,  per  exemple,  la  mateixa  crisi
econòmica, que és tant com atacar l’alt percentatge d’ocupació que genera el comerç a la nostra
ciutat.

Per això, dit de passada, tots hem de recolzar-lo en la mesura –recolzar el comerç, lògicament– de les
nostres possibilitats, i especialment l’Ajuntament. I en això jo vull tornar a recordar la moció que vaig
presentar en el seu moment envers les zones d’aparcament verdes o, fa pocs dies, la moció envers
l’ajut als traspassos de negocis. I en aquest marc, és evident que les obres de reforma del Pon de
l’Estat i les mesures que s’han instaurat per a la circulació provoquen una situació greu, difícil per al
comerç, entre altres sectors socioeconòmics, per a la ciutat i, especialment, per al barri de Ferreries. I
més encara en determinades dates, com ara mateix amb les festes nadalenques, festes de que són
de les més esperades per botiguers i empresaris tortosins. Una situació temporal –és evident– però,
en principi, molesta i d’alguna forma danyosa per a determinats sectors.

Per tant, és evident que estem d’acord amb la proposta de la moció en el sentit de que l’Ajuntament,
els agents comercials i socials de la ciutat i altres institucions que puguin aportar alguna cosa positiva
a aquesta idea, estudiïn els  efectes negatius produïts  i  que es produeixen, i  també les accions i
mesures per reduir l’impacte negatiu de les obres de modificació del Pont de l’Estat envers el comerç i
altres activitats socioeconòmiques. Per això el nostre posicionament és favorable a la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres volem pensar que ja l’equip de Govern, abans
de començar les obres, ja es va seure amb els comerciants per parlar de com es podien pal·liar els
efectes de tenir una via, una artèria tan important de la ciutat tallada.

En tot cas, valorem, donades les grans dificultats que està generant aquesta obra i els problemes que
ha hagut darrerament, valorem positivament la proposta, votarem a favor i el que sí que creiem és
que, independentment de que es pugi acceptar o no aquesta moció i s’adoptin mesures. El que sí
demanem a l’equip de Govern és que, per favor, si es vol pal·liar les obres del Pont que, per favor,
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quant abans acabin, i aquest jo crec que hauria de ser el mandat principal que es fa a l’equip de
Govern: que les obres acabin quant abans.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, això és una moció –com molt bé ha exposat el
proposant– sobre el tema, essencialment, del comerç. Jo crec que ni les ha esmentat en la seva
exposició, les obres del Pont.

Si vostès tenen algun dubte, alguna qüestió, algun prec, alguna pregunta sobre aquesta qüestió els hi
demano ja de forma anticipada que facin ús del torn de preguntes al respecte, i molt gustosament
tindrem el debat corresponent.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan:  Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa, evidentment, considerem que el comerç és un dels principals sectors econòmics de la nostra
ciutat. I també, evidentment, davant de l’actual situació de crisi econòmica, el comerç –i especialment
el petit comerç– és un dels que està més perjudicat.

A partir d’aquí –ja s’ha dit també ara mateix– les obres de reforma del Pont de l’Estat, tant per la seva
paràlisi com pel seu endarreriment durant aquests últims mesos, estan creant un malestar entre el
sector comercial. I nosaltres entenem que, tot i que el Govern, evidentment, cada any fa tota una sèrie
de mesures  i  accions per  dinamitzar  el  comerç  –sobretot,  en època nadalenca–,  estaria  bé  que
intentés canalitzar aquest malestar que hi ha entre una gran part dels comerciants i, per tant, que es
tiressin endavant mesures extraordinàries per intentar pal·liar el màxim possible aquesta afectació de
les obres que, a la vegada, com hem dit, també s’ajunten a la situació de crisi econòmica. I, per tant,
des del grup municipal de Movem Tortosa donarem suport a la moció.

Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: El grup municipal d’Esquerra Republicana estem totalment
convençuts que s’ha de donar suport al comerç de la ciutat, i des del Govern municipal s’ha fet, es fa i
continuarem fent-ho.

Senyor Roig, li recordaré una sèrie d’actuacions i exemples del total recolzament i implicació en les
agrupacions  comercials  de  la  ciutat  i  en  el  comerç  ciutadà,  per  exemple,  campanya  de  Nadal:
divendres passat inauguració de la il·luminació de Nadal;  la pista de gel; la Fira de Nadal; i  aviat
s’inaugurarà el Nadal Jove; totes les activitats culturals que s’organitzen a nivell de la ciutat i que
col·labora i també promou des de l’Ajuntament, i això fa que portin visitants a la ciutat, visitants que
també compren a les botigues i es gasten calerons als restaurants; l’aposta que la ciutat fa per posar-
la cada vegada més atractiva per als turistes, per a la gent que ens visita; el pont roig que es diu ara –
jo li havia dit el pont del carril–; el museu, que abans li dèiem el matadero, ara és l’escorxador, actual
museu de la ciutat; el llaüt al riu; l’àrea d’aparcament d’autocaravanes, que hi ha una mitjana de 8-10
autocaravanes constantment allí, que també és un segment que deixa diners al comerç; l’enderroc de
les cases que tapaven la façana de la catedral, amb el que queda una vista preciosa, que atreu
visitants i  que aviat estarà complementat amb l’organització de l’espai que queda davant, un cop
s’acabin  les  obres  d’estudi  arqueològic;  la  il·luminació  de  la  façana  de  la  catedral,  la  del  Palau
Episcopal i aviat també les muralles del Castell de la Suda.

Vull destacar a part, ja que vostè ho anomena al títol de la moció, la remodelació del Pont de l’Estat, hi
vull dedicar un apartat especial. Miri, ens quedarà un pont xulíssim. Sí, sí, serà l’orgull dels tortosins.
Més ample, més funcional, adequat per a vehicles de motor, per a bicicletes, per a la gent que va a
peu, més ben il·luminat. Jo penso que serà un goig de pont que, junt amb el del carril, incentivarà a fer
un recorregut de vora a vora del riu pels eixos comercials que els unirà de Ferreries i de dins Tortosa.
A més, casi tot el paga la Diputació. 

Ja sé que les obres de reforma ocasionen molèsties, tots a casa n’hem fet –de vegades has tingut els
pintors, de vegades has volgut arreglar la cuina– i qualsevol de nosaltres que faci obres a casa sap
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que això ocasiona destorbs i que els hem d’assumir per a després estar millor.

Bé, per totes aquestes raons que li comento, no li podem donar suport a una moció que demana
menys del que s’ha fet, es fa i es farà.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, li començaré dient,
senyor Roig, que nosaltres acceptarem sempre aquelles mocions que siguin raonables, que siguin
viables i que siguin bones per a la ciutat. I ja veuràs que al llarg d’aquest Ple n’acceptarem unes
quantes i, per tant, no digui que no acceptem mocions perquè sí, sinó per aquests motius.

En quant a la moció, el que li dic és que és evident que el sector del comerç compta amb el suport
d’aquest Govern municipal, hi compta des de sempre i hi compta amb molta intensitat –perquè ens
ho creiem molt el tema del comerç– i, per tant, estem col·laborant i treballant conjuntament amb la
Federació de Comerç i Serveis de la ciutat per tal de poder tirar endavant propostes que facin que el
comerç sigui més atractiu i que vingui més gent a la nostra ciutat. Un exemple –abans ho ha dit el
senyor Monclús– és que ha sigut la Fira de Nadal aquest cap de setmana, o la pista de gel, que la
tindrem al llarg de tota la campanya de Nadal.

Però  vostè  només  ens parla  de,  exactament,  mesures,  aplicació,  creació,  aplicació  de mesures  i
accions que es creguin necessàries. I ens ho diu com si faltessin 6 mesos per a que arribés el Nadal. I
estem parlant de que som a dia 5 de desembre, que la campanya de Nadal ja ha començat i que, per
tant, aquestes mesures i accions eren potser pensades per a la campanya de l’any següent i, per tant,
estem oberts a qualsevol recepció de propostes que ens pugui portar, però entenem que a dia d’avui
ja s’està treballant i  col·laborant amb els diferents comerços de la nostra ciutat per  tal de poder
treballar conjuntament per tal de millorar el comerç a la nostra ciutat.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, en principi agrair el posicionament positiu per part dels grups que així ho han fet, entenent
que han entès el sentit de la moció.

Senyor Monclús, vostè m’ha fet una relació de coses que fan tots els anys, però la situació que tothom
i els comerciants estan dient és que aquest any, justament el 2016, ha sigut un any molt cru, molt dur –
m’ho deia l’altre dia, el dia de la inauguració la mateixa presidenta de la Federació, així mateix– i que
les obres del Pont, evidentment, no han contribuït a pal·liar aquesta situació, tot el contrari, per les
circumstàncies que siguin.

Per tant, no és cert –és que tots els anys parlem del mateix– no és cert que a Tortosa hi ha molts
comerços tancats? No és cert que estem vivint les pitjors tardors dels últims anys? No és cert que les
obres del pont estan ocasionant problemes i inconvenients al comerç local? No és cert que aquestes
obres s’han allargat i, per tant, s’allargaran en el temps –ja veurem quan acabaran– i, per tant, això
provocarà certes molèsties al comerç local, tal i com estan dient? No és cert que els comerciants fan
una sèrie de propostes en la línia de, per exemple, canviar el sentit de l’entrada..., el sentit del pont en
comptes de sortida,  d’entrada al  centre de la  ciutat,  al centre comercial de la  ciutat? O estudiar
promocionar el pàrquing del nucli antic amb tarifes reduïdes per tal de que la gent pugui aparcar al
centre de la ciutat per tal d’atraure’ls, perquè sinó ara tenen la sensació, els comerciants, que el que
fa la gent és sortir de Tortosa i no tornen a entrar? O senyalitzar els aparcaments d’entrades a la
ciutat?  O  bé  més  vigilància  policial  al  centre  de  la  ciutat,  en  tant  en  quant  les  obres  del  Pont
ocasionen de vegades situacions que incívics fan perquè van en contra direcció, entre d’altres? I, per
tant, enteníem que, per molt que vostè diu, la campanya de Nadal ha començat, certament, senyora
Roigé, però entenem que cal seure’s amb l’associació de comerciants i veure aquestes mesures per si
durant la campanya de Nadal es poden pal·liar tota una sèrie d’inconvenients que les obres del pont i
la situació que està passant el comerç estan patint. 

Però, en qualsevol cas, entenem que vostès no compten amb aquesta idea i el que diem és que, bé,
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volem que el comerç tortosí tingui el recolzament del Govern municipal en cada moment i en un any
tan especial com és aquest. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Per a que no hi hagi cap tipus de
dubte, jo vaig estar reunit amb la Federació de Comerciants fa 7 dies i cap d’aquestes propostes que
vostè ha esmentat me les van ficar damunt la taula, cap. I, sinó, que diguin els comerciants i que ho
desmenteixin. 

En tot cas, la proposta queda rebutjada al disposar de..... Sí, te la paraula, senyor Roig.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Potser vostè...., no crec, eh, jo no seré qui digui que vostè no
diu la veritat aquí, però a mi m’han fet arribar aquestes propostes i per això avui n’he fet ressò, perquè
un col·lectiu de comerciants m’han fet arribar aquestes propostes. Moltes gràcies, senyor alcalde.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. Perdoni que li  demani un
aclariment: ha sigut l’Associació de Comerciants del Centre? O ha sigut alguna de les associacions de
comerciants? O ha sigut la Federació de Comerç? 

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Membres de l’Associació de Comerciants del Centre.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no... l’Associació?

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Sí, sí, membres de l’Associació de Comerciants del Centre, i
ho tinc clar.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No, no... Membres n’hi ha 500.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig:  No, no. Membres de la Junta.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, doncs, en tot cas jo, com que torno a tenir una altra
reunió amb ells per un altre tema properament, els hi demanaré aclariment perquè li fan propostes a
vostè si són propostes oficials de l’Associació. I perquè, si una setmana abans han estat amb l’alcalde
i amb el regidor de comerç –que es despatxen pràcticament cada dia–, doncs, no ho fan. 

En tot cas, també, doncs bé, ja, si vostè té a bé identificar els membres, bé. I si no ho té a bé, doncs
no  passa  res,  però,  evidentment,  l’Associació,  cap  de  les  associacions  i  la  Federació  no  ha  fet
absolutament  cap  proposta  en  aquest  sentit.  N’han  fet  en  altres  –i  algunes  s’estan  treballant  i
algunes s’han assolit–, però aquestes que vostè ha dit, ni una.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig:  Sobta, però bé, jo a vostè me l’he de creure, evidentment,
senyor alcalde.

*-*-*

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

12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UNA
COMISSIÓ ESPECIAL DE TRANSPARÈNCIA, ÈTICA I BON GOVERN.

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

“  Atesa  la  implantació  de  la  Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació pública i bon govern, que va entrar vigor l'1 de juliol de 2015.

Atès que aquesta Llei estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, i que han de
ser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

Atès que d’acord amb la Llei els ciutadans han de tenir accés a tot allò que sigui d’interès públic i que,
per  tant,  l’Ajuntament  ha  de  ser  un  ens  ètic,  transparent,  obert  i  accessible,  amb  informació
estructurada, actualitzada, clara, fàcil i objectiva.

Atesa la possibilitat per part de l’Ajuntament  de  redactar una proposta de codi ètic,  bon govern  i
transparència, així com d'impulsar les mesures necessàries per implantar i fomentar la transparència.

Atesa la possibilitat de crear un comitè d'ètica que vetlli pel compliment del codi ètic aprovat.

Atès que, a arrel de l’entrada en vigor de la Llei de transparència, accés a la informació pública i  bon
govern molts ajuntaments han creat comissions d'estudi o informatives per a la transparència, l’ètica i
el bon govern.

Atès  que  la  legislació  de  règim  local  configura  les  comissions  informatives  com  òrgans
complementaris  de  les  entitats  locals  territorials,  integrades  exclusivament  per  regidors,  sense
atribucions resolutòries que tenen per  funció l’estudi,  l’informe o  la consulta  dels  assumptes que
hagin  d’ésser  sotmesos a la  decisió  del Ple o a la de la Junta de Govern Local  quan aquesta actua
amb competències delegades pel Ple.

Atès que les comissions poden ésser informatives o especials. Les informatives es constitueixen amb
caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s'han de sotmetre a la decisió del Ple.

Atès que les comissions especials les crea el Ple per tractar assumptes concrets que cregui oportú la
corporació municipal.

Atès que les comissions han d'estar integrades per membres de tots els grups polítics.

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  procedeixi  a  la  creació  de  la  comissió  informativa  de
transparència, ètica i bon govern, que estarà composada per representants de cada grup municipal.

SEGON. Que la presidència  d’aquesta comissió estigui ostentada per un regidor de la corporació que
no formi part del govern municipal.

TERCER. Que aquesta comissió tingui com a finalitat avaluar la transparència municipal; treballar per
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que l’Ajuntament de Tortosa aposti per polítiques basades en el bon govern i transparència; i impulsar
les mesures necessàries per implantar i per fomentar la transparència, l’ètica i el bon govern.

QUART. Que aquesta comissió sigui l’encarregada de redactar una proposta de Codi ètic, bon govern i
transparència,  així  com  de  proposar  la  composició  i  funcions  del  comitè  d'ètica  que  vetlli  pel
compliment del codi aprovat.

CINQUÈ.  Que  la  primera  reunió  d'aquesta  comissió  es  convoqui  en  el  període  d'un  mes  des  de
l’aprovació d'aquesta proposta. “.

*-*-*

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: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, dic el mateix: presentem una
nova proposta, a cada insult que rebem, nosaltres una proposta; a cada desqualificació, una idea; a
cada exageració un somriure. I aquesta que fem és en relació a la transparència i el bon govern.

La transparència és, generalment, concebuda com una necessitat i un objectiu en tots els àmbits de
la vida, però molt especialment en tot allò que fa referència a l'àmbit públic. 

La  transparència  és  un  valor,  al  temps  que  és  una  prova  del  bon  govern  i  de  la  igualtat  dels
governants,  la  transparència  aporta  als  ciutadans  la  informació  imprescindible  perquè  puguin
participar i col·laborar en les actuacions municipals.

La primera expressió manifesta de la forma d'articular les bases d'un govern foren pronunciades pel
president d'Estats Units, Barack Obama, l'any 2009: Un govern obert i transparent promou la connexió
de les formes de fer política amb una ciutadania decidida a rendir comptes amb les institucions. Una
estructura política o institucional  col·laborativa fomenta la proximitat amb la ciutadania i implica a
aquesta  en  la  seva presa de decisions.  Un govern i  unes organitzacions polítiques  participatives
afavoreixen el dret de la societat a expressar i pronunciar-se de forma activa sobre els seus propis
destins.

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, estableix els principis de bon govern que ho han de fer
possible, i que han de ser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

A arrel de la implantació de la Llei de transparència es fa necessari avaluar i contrastar l'eficàcia de
mesures concretes  que  han de garantir  la  plena  transparència  de  la  gestió  pública.  Per  això,  la
transparència que creiem que ha de mostrar l’Ajuntament de Tortosa ve determinada per la constant
evolució i obligatorietat de la llei catalana i la llei espanyola de transparència dels organismes públics. 

Per això l’acció municipal en aquest sentit ha de girar a l’entorn de 4 eixos d’actuació: Ètica, definint
un codi ètic per als electes i posant en marxa un comitè d’ètica. Transparència, millorant el portal web
de transparència municipal. Bon govern, impulsant temes com l’agenda oberta de l’alcalde i de la
corporació. Bona gestió, impulsant l’administració electrònica, un observatori de coneixement urbà,
un possible pla d’atenció ciutadà i les clàusules socials en la contractació pública.

Creiem que tot això s’ha de vehicular a través d’una comissió formada per tots els grups polítics del
consistori  i  per això proposem la creació d’una comissió informativa de transparència, ètica i  bon
govern, que estarà composada per representants de cada grup polític i presidida per un regidor de la
corporació que no formi part del govern, per tal de garantir encara més la transparència. 

Que aquesta comissió tingui com a finalitat avaluar la transparència municipal; treballar per a que
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l’Ajuntament aposti per polítiques basades en el bon govern i transparència; i impulsar les mesures
necessàries per implantar i fomentar la transparència, l’ètica i el bon govern. 

Que  aquesta  comissió  sigui  l’encarregada  de  redactar  una  proposta  de  codi  ètic,  bon  govern  i
transparència,  així  com  de  proposar  la  comissió  de  funcions  del  comitè  d’ètica  que  vetlli  pel
compliment del codi aprovat.

En  definitiva,  es  tracta  d’una  comissió  per  tal  d'impulsar  recomanacions  i  bones  pràctiques  que
orientin cada vegada més a l'Ajuntament com una bona administració, entesa com un dret propi dels
ciutadans envers les institucions públiques.

No es tracta només de complir amb la llei sinó, a més a més, fer-ho de manera entenedora i amb
vocació  pedagògica,  de manera que la  informació  que arribi  als  ciutadans sigui  fàcil  de  trobar  i,
posteriorment, d’interpretar.

La transparència és una eina clau per a la creació de valor públic i confiança. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, senyor Roig, jo
realment el que tinc que dir és que pareix que no vagi en relació amb el que diu a la moció, però jo
crec que sí, i és que no estem davant d’un canvi cultural, sinó que estem vivint dintre d’aquest canvi
cultural. És a dir, estem vivint dins de la informàtica, estem vivint dins les xarxes informàtiques, estem
vivint dins dels mils de milions de dades que inclouen aquestes xarxes i aquesta informàtica, ficant la
informació i els coneixements a l’abast de la ciutadania com mai abans havia succeït. 

Mai abans el ciutadà va estar tan ben informat com ho està avui. I no sols això, a més, els ciutadans
poden fer, sentir més i millor la seva veu.

En aquest marc, la transparència és un dels eixos clau d’aquest canvi cultural que estableix noves
maneres  de  relacionar-se  entre  l’Administració  i  la  ciutadania.  I  algo més  important  –i  ho  vull
subratllar– permet recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la
política. Permet facilitar i promoure el retiment, el retre els comptes de forma pública. I, finalment,
permet garantir l’ètica dels gestors públics i dels governants, que avui en dia sabem que està molt
dèbil.

En aquesta línia l’Ajuntament ha d’estar un ens ètic, transparent, obert i accessible. No és que el
nostre Ajuntament no treballi  en aquesta línia –la mateixa web de l’Ajuntament de Tortosa és un
exemple clar de transparència–, és que, malgrat això, no podem deixar de perseguir la perfecció en la
transparència per a que la ciutadania pugui jutjar amb total claredat aspectes tan importants com els
que he expressat fa un moment.

Així doncs, considero interessant la proposta tant de crear un codi ètic com un comitè d’ètica utilitzant
la  figura  d’una  comissió  especial.  En  tot  cas,  per  provar  que  no  quedi.  I,  per  tant,  el  nostre
posicionament és favorable a la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista valorarà sempre positivament
qualsevol proposta que es faci en el sentit d’afavorir la transparència, l’ètica i el bon govern. Per tant,
votarem a favor d’aquesta proposta.

I en tot cas, independentment de que s’acabi votant o no a favor, sí que demanaríem –perquè és una
petició que tant constatem nosaltres com ciutadania amb la que hem parlat– que en el portal que
tenim la informació no acaba d’estar suficientment ben estructura o clara o, al menys, per a gent que
no està acostumada a un entorn digital, que no és fàcil de trobar el que es busca i demanaríem que
es pogués canviar l’estructura del portal o que s’afavorís la manera de consultar-lo perquè, fins i tot,
ens ho qualificaven com un laberint, el que de vegades comences i te’n surts sense haver-te adonat
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de per on has passat.

Són  comentaris  que  hem  rebut  i  que  constaten  també  algunes  persones  que  formen  part  de
l’Assemblea de la CUP.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la  paraula el  Sr.  Alcalde: Moltes gràcies.  Si  em permet només una matisació,
senyor Rodríguez, podem estudiar-ho tot però el portal aquest concret és el que han ficat des de
l’Administració Oberta de Catalunya a disposició de tots els ajuntaments. És un portal estàndard i és
per a aquells ajuntaments que no n’han fet un de propi, a tota Catalunya utilitzen aquest.

Jo estic obert, sempre que tampoc no tingui un gran cost per a l’Ajuntament. La informació està, no
tenim cap inconvenient. 

No li  trac raó perquè inclús de vegades a mi també m’ha costat,  vull  dir,  no li  trac raó,  però és
l’aplicació que ens han ficat a disposició de tots els ajuntaments.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan:  Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa també votarem favorablement aquesta proposta perquè està relacionada amb la millora de la
transparència, l’ètica i el bon govern i, per tant, després de tot el que s’ha exposat per part del senyor
Roig i compartint exactament tots els punts que ha definit en la moció, des del nostre grup municipal
també votarem favorablement. Moltes gràcies.

Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, la Llei 19/2014 a la que
es refereix aquesta moció, és la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la
Generalitat de Catalunya que va entrar en vigor el dia 1 de juliol del 2015.

Com a Llei de la Generalitat de Catalunya és d’obligat compliment i, per tant, l’Ajuntament de Tortosa
la compleix. Així que fer una comissió per vetllar si la Llei es compleix pensem que queda fora de lloc.

Si qualsevol regidor o ciutadà considera que hi ha algun punt dels de la Llei que no es compleixen el
que ha de fer és denunciar-ho o bé als òrgans de Govern d’aquest Ajuntament o bé a la Justícia. 

Però és que, a més a més, ens demanen que aquesta comissió la presideixi un regidor que no formi
part del Govern, com si el sol fet de formar part del Govern ja posés en dubte que es pogués mantenir
l’ètica  i  el  bon  govern.  Jo,  la  regidora  que  li  parla,  senyor  Roig,  i  els  membres  del  grup  al  que
represento  tenim  la  mateixa  concepció  de  l’ètica  i  del  bon  govern  tant  estant  al  govern  com a
l’oposició, com suposo que vostè i el seu grup municipal –perquè també han format part del govern
com de l’oposició– i, per tant, estant en un lloc i a l’altre, nosaltres, al menys, actuem amb la mateixa
ètica i honradesa com suposo que també vostès.

El grup municipal d’Esquerra Republicana formem part d’un partit que ha fet aquest any 85 anys
d’història i,  en tot aquest temps, mai cap dels seus càrrecs –ni el regidor del poble més petit de
Catalunya ni el president de la Generalitat de Catalunya– mai, li repeteixo, ens han pogut acusar de
mal govern ni de posar mà a la caixa, i li asseguro que ens han mirat i actualment ens miren fins amb
microscopi.

Quan una persona és càrrec electe d’Esquerra Republicana, tant si és regidor de l’Ajuntament de
Tortosa com si és vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, signem i assumim un codi
ètic d’Esquerra Republicana. I l’assumim perquè ens el creiem i el complim escrupolosament.

Nosaltres no necessitem que ens vigili per si complim la llei. I, si com a regidor de l’oposició, considera
que s’ha de denunciar alguna cosa, que no som prou transparents ni prou ètics o que portem a terme
qualsevol acció que no s’ajusti  a llei, el que ha de fer és denunciar-ho on pertoqui: si vol en una
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comissió de les que ja estan constituïdes o allí on consideri.

Per tant, el nostre vot serà desfavorable a la moció.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidors, regidores, el senyor Roig ens
proposa  una  altra  comissió,  una  altra.  A  cada  Ple  n’anem  proposant  unes  quantes.  Ara,  de
transparència, ètica i bon govern i, a més a més, l’ha de presidir –com li ha dit la regidora que m’ha
precedit–  l’oposició.  Deu  de  ser  que  els  del  Govern  no  estem  ni  capacitats  ni  operem  amb
transparència ni ens dediquem al bon govern, no ho sé.

En tot  cas,  no  tornaré  al  passat  però  potser  això  li  ve  per  una  mica de  mala  consciència  de  la
transparència i vostè, que de vegades no han anat de la mà durant uns quants anys i que, per tant,
potser ara els porta a demanar més i més transparència. 

Però jo el que sí voldria recordar és que els últims tres anys aquest Ajuntament ha rebut el premi de
transparència i de bones pràctiques per part de l’Observatori de Bones Pràctiques de la Universitat
Autònoma de Bellaterra, deu de ser per algo. També som l’Ajuntament que més puntuació ha tret de
la demarcació de Tarragona i, per tant, també deu de ser per algo. I, per tant, entenem que aquesta
transparència i, a més a més, dita des de la pròpia Universitat i en relació a la resta d’ajuntaments del
país també deu de voler dir algo.

I, per tant, entenem que no ens cal cap comissió, i menys si ha de ser una comissió presidida per algú
com vostè o per algú de l’oposició, que entenem que no pertoca a dia d’avui quan ho estem complint
i, a més a més, ho estem complint de forma significativa. 

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Tornaré a dir el que he dit: a cada insult, una proposta; a
cada desqualificació, una idea; a cada menyspreu, un somriure. I me’n ric. 

Miri, senyor Roigé, senyora Viña, en cap moment en la voluntat d’aquest grup municipal ha hagut la
intenció de dubtar de cap dels que hi han aquí, en cap moment, en cap moment.

Vostès s’ho han emprés com un atac, vostè sí que m’ha atacat, senyora Roigé, vostè sí que m’ha
atacat. Jo no a vostès.

En  cap  moment.  Mai  hem  pretès  això.  Aquesta  comissió  s’ha  creat  en  el  darrers  mesos  en
ajuntaments de tots els colors polítics, algunes vegades proposats pel Govern –com a l’Ajuntament de
Mataró– o algunes altres vegades proposats per l’oposició –com a l’Ajuntament de Torredembarra–.
Però mai hi ha hagut la voluntat per part d’aquest grup municipal de dubtar de res.

Clar, vostès en parlen de que uns indicadors d’una web... Tothom ho sabem, senyora Roigé, allò són
uns indicadors que si compleixes un indicadors ja et donen el titolet, és així. Aquí en aquest Ple ja ha
sortit. Jo vaig ser un dels que va dir que per trobar el lloc on el PSC penjàvem les nostres propostes
calia buscar i buscar, i ho ha dit, ho ha dit...., jo no sé si es referia, el senyor Xavier Rodríguez, al portal
de transparència del  web o al  web en si,  però al  web de l’Ajuntament tothom ho hem fet  –i  els
periodistes han pogut també de vegades comprovar-ho– que realment és costós arribar i trobar les
coses.

Per tant, hi ha coses a millorar en quant a la transparència. Si més no, arreglar un web municipal. Per
tant, tant mal els hi sap això?

I en aquests ajuntaments on s’ha fet hi ha governs que ells mateixos han dit “no, no, i ho presidirà
algú”. No he tingut mai cap voluntat de dir que jo he de presidir res, en absolut.

I el que m’ofèn –i crec que les paraules, vostè, senyora Roigé, les hauria de mesurar– és al dir “algú
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com  vostè”.  No  sé  si...,  vull  interpretar  que  ha  estat  una  mala  expressió  i  que  no  ha  hagut
intencionalitat. 

Però clar, vostès parlen de que ho fan tot bé, com sempre, però clar, fins el mateix Síndic de Greuges
–i tinc aquí la carta, si vol ja li llegeixo–, quan nosaltres ens queixem de que vostès tarden i que de
vegades encara no ens han donat tota la documentació, i reiteradament els hi diu “sí, senyor Roig,
però és que a nosaltres tampoc ens la donen, el Govern municipal de Tortosa”. I la tinc aquí la carta,
la  tinc  aquí.  I  clar,  dius ‘home’.  Jo  això no la  volia  traure,  però  clar,  quan vostès s’ho emprenen
d’aquesta manera, com si els estigués atacant a nivell personal.... En cap, en cap moment ens ho
hem pres així. 

Per tant, entenem que no només és un tema de complir la Llei, no es tracta només de complir la Llei,
sinó que, a més, s’ha de fer de manera entenedora i amb vocació pedagògica, com he dit en la meva
exposició.

Per tant, entenc que vostès no han entès res del que els hi hem dit aquí, no han entès res i s’ho han
emprés tot com un atac, cosa que lamento profundament.

Agrair als grups de l’oposició que ens han donat suport perquè ells sí crec que han entès quin era el
sentit d’aquesta moció i de la creació. I lamentar, una vegada més, l’atac personal que vostès han fet
contra mi. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Roig, jo no entraré en atacs personals o no, cadascú
sap el que ha fet i com ho ha fet. Jo crec que aquí ningú ha fet cap esment, vostè ja ha vingut ‘que
l’insulten, que l’insulten’ i fins que no troba qualsevol resquici per a que l’insultin, ningú l’ha insultat i
ha començat els discursos així, legítims, tal com cregui.

Ara, jo sí que li he de dir, jo no sé si costa trobar els articles o l’opinió del PSC a la web o no, això és...
Una cosa que sí que és objectiva, que mentre el PSC va governar a l’Ajuntament de Tortosa això no
existia, estàvem vetats i, per tant, això també la gent se n’ha de recordar.

‘No, és que no es pot mirar enrera’. Sí, home. Un titolet, un titolet. Home, jo crec que vostè, si em
permet, amb tot l’apreci i carinyo, no és ningú per desqualificar la feina que fa la Universitat Autònoma
repartint aquests titolets que vostè diu. Segurament que a altres èpoques aquests titolets no eren
possibles. Ara, com que clar, si això ho ha assolit l’equip de Govern al que ‘jo’ no estic, doncs, s’ha de
menysprear, s’ha de dir que són ‘titolets’, la feina de la Universitat Autònoma i els equips de recerca
que té la  Universitat Autònoma que està treballant en aquests moments per  fer  la  mateixa feina
contractada a tot l’Estat espanyol, són titolets.  Rés més a dir.

Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, si li ha molestat que he dit ‘el titolet’ jo sí que
sé demanar disculpes i demano disculpes. Però està clar que aquesta feina que està fent és amb uns
indicadors molt concrets –en són 40 i pico– en els quals es diu: “surt el nom de l’alcalde?” “Sí”; “No
surt el nom de l’alcalde?” “No”. I això són els indicadors que van fent així.

Per tant, no volguéssim magnificar la transparència d’un web i portar-la a l’excel·lència per aquesta
tasca. La tasca que s’està fent des d’allà no la menyspreo, però això no és.

I vostè no digui que no se m’ha menyspreat perquè sí que se m’ha menyspreat. Per tant, deixem-ho
aquí. 

Entenc que vostès no han entès, vull interpretar i vull sumar-me a les bondats que ha dit abans el
senyor Jordan, vull interpretar que no ens hem entès, que no han entès quin era el sentit i entenc que
vostès tot ho fan, de dir.... És que hi ha hagut una cosa, senyora Maria Jesús Viña, que m’ha sabut
greu, diu: “si tenen algo denuncieu a Justícia”. Però què hem de denunciar a Justícia si no hem posat
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en dubte cap honorabilitat dels senyors que estem tots aquí, en cap moment ho he posat en dubte, al
contrari, al contrari. És treballar per fer pedagogia en pro de la transparència i el bon govern. Moltes
gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. No, això no s’acaba aquí.
Vostè acabarà el debat però no l’acabarà quan vostè voldrà. 

Vostè  el  que  no  pot  dir  és  que  el  treball  que  fa  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  són  40
indicadors i quin és el nom de l’alcalde, perquè no en són 40, en són 100 i pico.

I jo no sé si pregunten el nom de l’alcalde, el que sé que pregunten és: “Estan publicats tots els
proveïdors  de l’Ajuntament?”,  “Estan publicats amb l’import  tots els  proveïdors de l’Ajuntament?”
“Estan  publicades  totes  les  actes  de  la  Junta  de  Govern  de  l’Ajuntament  o  del  Ple?”  “Es  dóna
transparència als contractes que fa l’Ajuntament, entre altres moltes coses?” Per tant, no intenti dir
‘retiro el del titolet però això que fan és preguntar si apareix el nom de l’alcalde’. Doncs, no sé com ho
acaba d’arreglar millor però, en tot cas, alguns dels que han estat reconegut per aquest Observatori i
per aquests indicadors –que són alcaldes socialistes– ben bé ho llueixen i estan orgullosos. 

Ara, clar, com que aquí ha sigut un altre equip de Govern i, a més a més, contrastat amb tot el que no
s’havia fet –i m’atreveixo a dir més: tot el que s’havia boicotejat per a que no es fes–, ara resulta que
ho hem de menysprear.

En tot cas, té la paraula per concloure el debat si ho creem, tots plegats, oportú.

Intervenció del Sr. Roig
Tot  seguit  pren la  paraula  el  Sr.  Roig:  Gràcies,  senyor  alcalde.  Jo  no entenc que algú tingui  això
boicotejat, però és igual, ho deixarem aquí.

Miri, jo sí que he demanat disculpes, però jo encara no he sentit la disculpa respecte la meva persona.

I deixem estar el retrovisor. Sap vostè que avui vostès n’han dit de coronades, s’ha parlat de gent que
no està aquí  present.  Jo no he mencionat res perquè he pensat i  crec que a la  ciutadania no li
interessen batalletes d’anys passats, que hem de mirar cap al futur, que hem de mirar cap a millorar
Tortosa. Però prou de mirar el retrovisor.

En qualsevol cas, torno a dir, agraeixo als grups que ens han donat suport i que sí que han entès el
sentit de la nostra proposta.

*-*-*

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

13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA – ENTESA EN DEFENSA D’UN REFERÈNDUM PER
A CATALUNYA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa - Entesa.

“ En els darrers anys, una amplia majoria de la societat catalana ve expressant de manera diversa i

-  Pàg. 84 / 132 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

plural,  però alhora inequívoca, una profunda convicció i  una legítima voluntat  de decidir  sobre el
nostre futur polític com a nació.

Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s'ha vingut expressant de manera
diversa a través de mobilitzacions socials, eleccions polítiques i acords del Parlament de Catalunya,
utilitzant els mecanismes que la democràcia posa a l’abast de la ciutadania.

Front  a  aquestes  reivindicacions  que  són  profundament  democràtiques,  la  resposta  del  Govern
espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó de negativa total a obrir cap via
de diàleg.  Al  contrari,  el  PP ha judicialitzat  i  utilitzat  les  reivindicacions de la  gran majoria  de la
societat catalana com a arma política electoral per fiançar la seva estratègia de conflicte i guanyar així
espai polític i electoral.

La  negativa  a  parlar-ne  i  a  buscar  solucions  ha  provocat  un  bloqueig  de  les  reivindicacions
democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya i de retruc s'ha convertit, junt
amb la corrupció i  les polítiques d'austeritat que castiguen a la  majoria,  en el  principal  factor de
bloqueig de la governabilitat política espanyola.

Per  encarar  aquesta  situació  esdevé  fonamental  que,  malgrat  les  diferències  existents  entre  les
diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma d'organització política de Catalunya i les
diferències sobre la forma i el camí per assolir-los, siguem capaços de posar més èmfasi en allò que
ens uneix que en allò que ens separa.

En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posicions polítiques que
reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i  l’exercici del dret a decidir,  com a forma de fer-lo
efectiu,  és  la  celebració  d'un  referèndum  a  través  del  qual  la  ciutadania  de  Catalunya  pugui
pronunciar-se de manera democràtica sobre el seu futur com a nació i sobre la forma d’organització
política que considera mes adequada per Catalunya.

Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta manera democràtica de
procedir. La convocatòria d'un referèndum s'ha de considerar com un escenari normal i plenament
homologable als països amb tradició i naturalesa democràtica, com és el cas del Canadà (Quebec) o
Gran Bretanya (Escòcia), que, davant de demandes formulades per una comunitat nacional vinculada
a un territori clarament delimitat políticament i administrativament, consideren que la millor forma
d'expressió  d'aquesta  voluntat  col·lectiva  s'ha  de  constatar  a  partir  d'un  referèndum.  El  Consell
d’Europa també considera el referèndum com el mecanisme més idoni i democràtic per conèixer la
voluntat dels ciutadans i ciutadanes en qüestions d'aquesta naturalesa. I a més, existeixen en el marc
jurídic actual mecanismes suficients com per fer viable aquest referèndum.

Catalunya és una nació, i com a tal té el dret a decidir lliurament el seu destí, és a dir, a exercir el dret
a l’autodeterminació.

En virtut d'aquestes consideracions, el grup municipal de Movem Tortosa - Entesa proposa al Ple els
següents ACORDS:

1) L'Ajuntament de Tortosa considera necessari impulsar des dels partits polítics i les organitzacions
socials  aquelles  iniciatives  que  permetin  agrupar  al  voltant  de  l’exigència  de  celebració  d'un
referèndum al  màxim de forces polítiques, organitzacions sindicals i  socials,  moviments  i  entitats
veïnals i socials. I insta al Govern de Catalunya a reconèixer i donar suport a la construcció d'aquest
espai transversal de la societat civil.

2) L'Ajuntament  de  Tortosa  expressa  el  compromís  i  fa  seus  tots  els  esforços  encaminats  a  la
celebració d'un referèndum que compti en la seva convocatòria, formulació i organització, amb les
màximes  garanties  d'inclusió  per  al  conjunt  de  la  societat  catalana,  que  estimuli  la  més  àmplia
participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal
que,  d'aquesta  consulta,  es  desprenguin  efectes  polítics  i  jurídics  reals  en  concordança  amb  la
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voluntat democràtica expressada per la ciutadania.

3) L'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de Catalunya que acordi impulsar les iniciatives polítiques i
parlamentaries  necessàries  per  possibilitar  la  celebració  d'un  referèndum  sobre  l’opinió  de  la
ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur polític com a nació.

4) L'Ajuntament de Tortosa insta el Govern de Catalunya a estendre a tot l’Estat espanyol la idea que
la sortida al conflicte actual és la celebració del referèndum, cercant complicitats arreu dels territoris
de l'Estat espanyol entre els partits polítics, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania en
general.

5)  L'Ajuntament  de  Tortosa  insta  el  Govern  de  Catalunya  a  obrir  vies  de  diàleg  amb  actors
internacionals per traslladar aquesta proposta de referèndum inclusiu, amb garanties democràtiques i
reconeixement previ, i a treballar en la recerca d’elements de complicitat a nivell internacional, que
ens permetin establir aliances.

6) Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del Parlament, als grups
polítics amb representació institucional del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat, a les
entitats  municipalistes  de  Catalunya,  els  sindicats,  les  universitats  catalanes  i  les  federacions  i
confederacions veïnals.  “

*-*-*

Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en el Ple passat vam debatre una moció que
se’ns havia presentat en relació al futur polític de Catalunya i,  aquest sentit,  des del nostre grup
municipal ens vam comprometre que també en aquest Ple presentaríem una altra moció en relació a
la Resolució que al Parlament de Catalunya també s’havia aprovat al respecte i, per tant, l’únic que
fem és aprovar, presentar –perdó– aquesta moció que, com indica el seu nom, està relacionat amb el
tema del referèndum per a Catalunya, per desencallar la situació que Catalunya viu com a nació en
aquests moments.

Simplement, llegiré els acords de manera resumida perquè penso que ja es va debatre i,  a més,
també al Parlament de Catalunya es va acceptar per la majoria dels grups.

I els acords vénen a dir, en primer lloc, que l’Ajuntament de Tortosa considera necessari impulsar des
dels partits polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permeten agrupar al voltant de
l’exigència de celebració d'un referèndum al màxim de forces polítiques, organitzacions sindicals i
socials, moviments i entitats veïnals i socials, creant un espai el màxim transversal possible per poder
fer realitat aquest referèndum.

En  segon  lloc,  també  el  que  reclama  és  que  aquest  referèndum  tingui  les  màximes  garanties
d’inclusió i que estimuli la més àmplia participació i, per tant, es cridi, se senti cridada la majoria de la
població de Catalunya, buscant també un reconeixement a nivell internacional, tot i que és bastant
difícil, no?, cada vegada pel que estem veient també en l’àmbit internacional de com s’està posant la
situació política.

Després, també insta al Govern de Catalunya a estendre a tot l’Estat espanyol l’idea de que la sortida
al conflicte actual –Catalunya amb la resta d’Espanya– sigui a través del referèndum i, per tant, que
féssim pedagogia a la resta de territoris i de nacions de l’Estat espanyol, també els partits polítics que
defensen el referèndum, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general.

I  també,  finalment,  que  és  instar  al  Govern  de  Catalunya  a  obrir  vies  de  diàleg  amb  actors
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internacionals, més enllà de la Unió Europea.

Per tant, és una moció que es va aprovar per una àmplia majoria al Parlament de Catalunya, que
representa, doncs, més del 80% de la població la defensa d’aquest referèndum, però que realment
tingui efectes legals i jurídics, una vegada es convoqui, que pensem que és el realment important.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Efectivament, hi ha un debat similar –ja el
vam emetre–,  no  compto que hi  hagin  moltes  intervencions.  Bé,  intervencions sí,  però  no fer-les
llargues. No sé si el senyor Dalmau vol dir alguna cosa. 

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Nosaltres ens abstenim.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Molt bé. Té la paraula el senyor Roig. Perdó, perdó, que
m’he  saltat....,  no,  no,  perdó,  perdó.  No,  no,  digui  el  que  cregui...,  argumenti,  argumenti,  senyor
Rodríguez perquè hi haurà algú que ho farà i, per tant,....

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en tot cas nosaltres volem agrair al grup de Movem
Tortosa  que  hagi  presentat  aquesta  moció.  Creiem  que  quanta  més  gent  es  pugi  al  vaixell  del
referèndum i del dret a decidir del nostre país millor, perquè estem demanant simplement un acte
democràtic.

I  en tot  cas,  el  que sí  preguntem a aquelles  persones  que es  defineixen com a progressistes  o
d’esquerres, però que estan en contra de que tot un poble es pugui manifestar votant sobre quin ha
de ser el seu futur, els hi preguntem per què el poble de Catalunya no pot votar per decidir el seu
futur, ens preguntem si és perquè ho diu la Constitució. Una Constitució que van aprovar 7 homes
tancats en un despatx, dels quals 4 venien del franquisme reciclat i un altre defensa a la monarquia
espanyola,  per  tant,  veiem quina  Constitució  van  ser  capaços  d’elaborar.  A  més,  amenaçats  per
l’exèrcit. Clar, la nostra pregunta és: En nom de quina Constitució?, d’aquesta Constitució defensen
aquells que diuen que no hem de tenir el dret a votar en un referèndum sobre la llibertat del nostre
poble? És en nom d’aquesta Constitució que el nostre poble ha de callar i no pot decidir el seu futur?

I en segon lloc, la segona reflexió que llancem és que aquest referèndum i tot aquest procés és una
oportunitat per transformar la nostra realitat, per transformar la nostra societat. Encoratgem a tota
aquella  gent  que  se’n  diu  d’esquerres  i  progressistes  que  en  tot  aquest  procés  d’aquí  a  la
convocatòria del referèndum i a la seva celebració se sumin al procés constituent per aconseguir que
la justícia social sigui un valor  d’aquesta nova república catalana, per  a que la  salut i  l’educació
pública estiguin blindades i no al servei del model econòmic que només busca els beneficis privats,
per a que l’energia sigui un bé públic que no es pugui mercantilitzar amb ella. 

Encoratgem a totes aquelles persones que se’n diuen progressistes que en comptes de defensar una
Constitució caduca que prioritza, fins i tot, el pagar interessos a la banca abans que els benestar de
les persones, els encoratgem per a que treballin en aconseguir que el poble de Catalunya pugui votar
al mes de setembre sobre el seu futur. I també per a que, una vegada pugui decidir si vol o no la seva
llibertat, aquesta llibertat vagi acompanyada d’un projecte de justícia social, d’un projecte en el que
els serveis públics i els nivells més bàsics de la vida siguin gratuïts i universals.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regi -
dors, senyor Jordan, tal i com vam manifestar en el Ple del passat mes d’octubre en una moció similar,
la posició del nostre partit ha estat sempre molt clara: davant d’aquells que només volen i cerquen
l’enfrontament, nosaltres creiem en el diàleg, la negociació i el pacte. 
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Nosaltres volem votar, però volem votar un acord, un acord legal i pactat. Un nou pacte amb la resta
de l’Estat que permeti seguir coexistint, generant complicitats, encarant un nou camí comú, sense
renunciar al nostre sentiment com a nació i a les reivindicacions que ens són pròpies. Una reforma
federal de la Constitució que respecti la singularitat i la igualtat dels ciutadans i ciutadanes.

Entenem que la defensa d’un referèndum com a eina democràtica ha de servir per ratificar acords
presos per representants que coneixen a la perfecció la legalitat, les demandes de la societat i que
han de ser capaços de plantejar una solució que agradi a una gran majoria dels votants.

És per això que nosaltres ens abstindrem d’aquesta proposta.

Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El grup municipal d’Esquerra votarem aquesta moció a
favor, com no pot ser d’altra manera, perquè tot el que sigui defensar un referèndum per preguntar a
la  gent  si  volen  una  república  catalana  és  allò  que  venim  defensant  Esquerra  Republicana  de
Catalunya des de fa 85 anys.

En aquests moments a Catalunya penso que ens trobem com en una espècie de tisora de camins i
això ve des del moment en com es va tractar i es va maltractar l’Estatut. Això ha portat a un procés
accelerat de canvi que ens porta a decidir, dins aquesta tisora de camins, quin model volem seguir: si
volem seguir el model del Reino d’Espanya o volem seguir el model de tots aquells països que estan al
nord d’Europa.

Hem de decidir si volem continuar en un sistema econòmic al servei d’uns pocs –els oligopolis– o un
sistema al servei del conjunt de la ciutadania. 

Hem de decidir  si  volem que les elèctriques guanyin a cop de BOE uns beneficis  desmesurats o
decidim que els ciutadans poguéssim tenir plaques solars i consumir l’energia que produïm a un cost
molt baix.

Hem de decidir si volem combatre el frau fiscal o bé si permetrem que el frau fiscal impregni totes les
esferes de la nostra societat. 

I ja ho vaig dir quan l’altra moció: hem de decidir si volem continuar a la província de Tarragona o tenir
la vegueria de l’Ebre. 

I hem de decidir si continua, l’Estat espanyol, regulant la quantitat d’aigua que baixa pel riu en funció
de criteris polítics i amb criteris de les hidroelèctriques o en funció de criteris ecològics i cientifics.

I també, l’última reflexió, és que hem de decidir si volem continuar dins un Estat que cada vegada
buida més el pot on es guarden les reserves de pensions –el Fons de Pensions– o tenir un Estat on
els pensionistes tindran garantides les pensions.

A nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, ens sembla que la societat catalana vol anar millor i
per això estem a favor d’un referèndum on ens puguem expressar tots els catalans i poguéssim tenir
la paella pel mànec.

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Aquesta moció comptarà, evidentment,
amb el nostre suport, igual que al Parlament el nostre grup també li va donar suport. 

Creiem que era més encertada i més àmplia la moció que es va presentar a l’anterior Ple. Parlava de
la independència del nostre país i de l’objectiu com a tal. Parlava de la col·laboració de l’Ajuntament
en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi. Parlava també de donar
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suport a aquells càrrecs electes que estan investigats per la Justícia –per cert, avui també s’ha tornat
a presentar una proposta al Parlament de Catalunya que, lamentablement, només ha estat recolzada
per la CUP i per Junts x Sí, donant suport, en aquest cas, a la presidenta del Parlament per la situació
que  estem  vivint  els  diferents  càrrecs  electes–  però,  en  tot  cas,  evidentment,  entenem  que  el
referèndum és la via, el referèndum és la possibilitat que tenim com a país de decidir el nostre futur i,
per tant, evidentment, comptarà amb tot el nostre suport.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot  seguit  pren la  paraula el  Sr.  Alcalde: Moltes gràcies.  En tot cas,  abans de cedir  la....  m’havia
demanat  després algun portaveu,  també li  cediré  la  paraula  però,  en tot  cas,  abans de cedir  la
paraula, senyor Jordan, felicitar-lo perquè el que s’està produint aquí avui a l’Ajuntament de Tortosa té
una  importància  molt  rellevant.  Que  s’aprovi  una  moció  en  favor  del  referèndum,  amb totes  les
matisacions que fan falta, sense cap vot en contra, jo crec que al dia abans de la Constitució és una
gran fita, és una fita que segur que tindrà repercussió nacional i és molt bona notícia. Per tant, els hi
he d’agrair la iniciativa i felicitar-los-hi, no em dolen  prendes, amb totes les matisacions que hagin
pogut fer alguns dels portaveus. Però que avui a l’Ajuntament de Tortosa hi hagi un pronunciament
molt majoritari en favor d’un referèndum per decidir el futur de Catalunya sense cap vot en contra és
una fita que jo crec que ens hem de felicitar absolutament tots, i jo vull felicitar-lo a vostè també per
aquesta iniciativa.

Com abans algú ha dit, hem d’intentar eixamplar bases i, la veritat, és que estic molt content, molt
satisfet.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo sols vull dir una
cosa: que jo m’he abstingut...

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó, perdó senyor Dalmau. Obrirem un segon torn, en tot
cas, perquè li corresponia al proposant de la moció.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: No, senyor alcalde, si vol li cedeixo la paraula al senyor Dalmau
i després acabo jo.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Perfecte.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Moltes gràcies senyor Jordan.

Bé, jo m’he abstingut, eh. No res més, m’he abstingut. Però sí que el que vull fer és defensar una cosa
que jo aquí he sentit al meu costat, al meu company, que és la Constitució i, per extensió, l’Estatut.

La Constitució, senyor Rodríguez, es va votar per la majoria de ciutadans de Catalunya i d’Espanya, per
majoria. I és més, es va votar amb més participació a Catalunya que a la resta de l’Estat. I és més, no
sols més participació a Catalunya, sinó, a més, més a favor, més vots a favor a Catalunya que el
percentatge en què es va votar a la resta de l’Estat.

Per tant, això que vostè diu, home, es va crear en un moment donat, en unes circumstàncies donades
que van poder influir més o menys en la seva redacció. Però això no lleva que és la Constitució, és la
mare de tot el sistema jurídic d’aquest país, tant parlo de país Catalunya com de l’Estat espanyol.

I per tant, no podem oblidar aquest fet. No podem, perquè no ens agrada o perquè no podem arribar
en ella a fer el que volem, carregar-nos-la així i, mira, així hem acabat.
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El que hem de fer és modificar-la en el sentit que convingui. És més, ara mateix l’Estat espanyol, el
Partit Popular que està al Govern s’ha obert amb les altres forces –com Ciutadans i el PSOE– a fer
una modificació de la Constitució, que és el que pertoca. I a través de les modificacions arribar allí on
es pugui arribar. Però no dir ‘és que com no podem arribar perquè la Constitució ens barra el pas,
doncs ale, fora la Constitució’, no?

I no parlen de l’Estatut però és que també, d’alguna forma, s’han carregat l’Estatut, que també el van
votar tots els catalans i per majoria. Per tant, home, anem a veure, siguem un poquet d’això. 

Jo volia, torno a dir, jo ressalto que jo m’he abstingut, eh, m’he abstingut. Però tenia que dir el de la
Constitució  perquè  si  ens  comencem  a  carregar  l’entramat  jurídic  que  constitueix  l’esquelet
fonamental d’una societat, doncs, ja anem venuts però venuts del tot.

Modifiquem-la en la línia que sigui. No en la que sigui, en la que voti la majoria dels ciutadans, tant de
Catalunya com d’Espanya. Modifiquem-la però no ens la carreguéssim com vostè fa un moment se
l’acaba de carregar i ha obligat a que jo intervingui en defensa de la Constitució i en defensa de
l’Estatut i en defensa del sentit comú, que és dir: ‘bé, en efecte, la Constitució fa molts anys que es va
fer, responia a unes circumstàncies i ara, doncs, a lo millor ja –i jo estic amb aquesta idea– ja no dóna
solució a molts de problemes que té Catalunya i que té l’Estat espanyol. Però modifiquem i anem on
poguéssim.

I quan dic on poguéssim, fins el moment o fins el límit en què la ciutadania, amb el seu vot positiu o
negatiu, ens indiqui.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, li demano benevolència per no trencar el
moment. I després de que el portaveu del Partit Popular ha qualificat a Catalunya com a país i a
Espanya com a Estat, no ho acabéssim de...., perquè la veritat és que si acabem així la votació –li dic
sincerament i vostè n’és conscient– és força important.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: En tot cas, la nostra estratègia és fer parlar al senyor
Dalmau per a que vagi donant titulars a la premsa.

Simplement, dir que la major part de la gent que actualment vivim a Catalunya no vam votar eixa
Constitució i, per tant, no ens sentim fills o filles d’eixa Constitució.

I per altra part, nosaltres entenem que vostè defensi la Constitució del 78’ perquè és una Constitució
que va legitimar el franquisme. Ara, aquells que volem acabar amb aquell període apostem per a que
el nostre país tingui una nova Constitució i escrigui el futur en uns altres termes dels que es van
redactar en aquell moment a la Constitució.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Jo, senyor Dalmau, estic per donar-li la paraula al senyor
Jordan  i  que  conclogui  el  debat  perquè  l’únic  que  farem  és....  Sí,  li  cedeix,  però  ho  acabarem
embolicant, senyor Rodríguez. Té la paraula, senyor Dalmau.

Intervenció del Sr. Dalmau
Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  El  senyor  Rodríguez,  vostè  és  molt  més  jove  que  jo  i,
evidentment, veu les coses d’una altra forma, però el que sí va fer la Constitució en aquell moment
era deixar enrera el franquisme i obrir Espanya a la democràcia. 

I això, mentre no ho entenguin, no ens en sortirem de problemes. Va deixar enrera tot el franquisme i
va donar obertura a Catalunya, País Basc, Espanya, va donar obertura a la democràcia. Per això tenim
aquesta democràcia, per això estem aquí, per això podem dir les coses que diem que en aquella
època  de  Franco  no  es  podien  dir.  Però  la  Constitució  va  permetre  que  hi  hagi  una  vertadera
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democràcia en aquest país: Estat espanyol i Catalunya.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Acabi-ho d’arreglar, senyor Jordan, i concloguem el debat.

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, sí que no puc evitar
dir  –i  ja  sé també afegeixo un altre element– i  és que Aliança Popular no va votar  a favor  de la
Constitució en el  seu dia i,  per  tant,  sobta que l’evolució d’Aliança Popular –si  vol que parléssim
d’història–, que és el Partit Popular, ara faci aquesta defensa tan acèrrima de la Constitució.

En tot cas, senyor Dalmau, crec que és millor que ho deixem aquí. Vostè si demà vol celebrar el dia de
la Constitució, però hi ha molta gent que pensem que s’ha de reformar i canviar radicalment, atenent
les necessitats actuals.

Però centrant-nos en el tema de la moció, que estàvem parlant sobre el futur de Catalunya com a
nació i sobre el referèndum –que és un tema no directament relacionat ara amb la Constitució–, el
que sí que des del nostre grup municipal volíem dir és que, en primer lloc, celebrem que s’hagi tornat
a posar el referèndum com el centre del debat d’aquesta situació política complexa que viu Catalunya
com a nació, per tant, celebrem que el referèndum s’hagi tornat a situar perquè alguns que ara el
defensen, fa uns mesos deien que de referèndum no i que s’havia de caminar de manera unilateral. I
ho celebrem perquè això ho defensa el 80% de la població  del conjunt de Catalunya, que és una
majoria  àmplia.  Tant  de  bo  el  defensés  el  100%,  però  ho  defensa  un  80%,  que  igualment  és
moltíssima població.

En segon lloc, també volia fer un matís perquè aquí hi ha hagut algunes intervencions en què han
vinculat que directament la independència i la república ens portaria a millor transformació social, a
que no hi hagués corrupció amb el frau fiscal, etc. Nosaltres ho posem en dubte. Per què? Perquè que
siguis independent no vol dir que automàticament a Catalunya no hi hagi corrupció. Perquè polítics
corruptes  catalans els  hi  ha  i  els  coneixem. O  –després en parlarem en alguna altra  moció  que
presenta  el  nostre  grup  municipal–  en  aquests  moments  la  Generalitat  de  Catalunya  i  les
competències que pot, i pot tirar endavant només amb el seu autogovern, no està fent tot el que
podria, per exemple, per a que les classes més altes paguessin més.

Per tant, que hi ha hagin grups que tinguin l’objectiu d’una república més justa: sí. Però la república
per si sola tampoc vol dir que ens portarà justícia perquè serà també en funció de qui governi.

I dit això, el tercer punt sí que volia agrair l’abstenció del Partit Popular. Però a mi, a diferència de
l’alcalde, no m’agrada l’abstenció del Partit Socialista perquè a mi m’agradaria que el Partit Socialista
també votés a favor del referèndum i, per tant, per a mi l’abstenció no és una bona noticia. Però per
intentar tancar positivament, igualment sí que considero que és positiu que, com a mínim, no hi hagi
hagut cap vot en contra sobre aquesta moció al nostre Ajuntament. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. A tots ens hagués agradat
unanimitat, però si ho fica en relació a les votacions al Parlament de Catalunya i a altres ajuntaments,
jo  crec que hem d’estar molt satisfets perquè s’aprova aquesta moció en favor del referèndum sense
cap vot en contra i jo crec que això és una singularitat que hem de ficar en valor, més enllà de que
tant a vostè com a mi segur que ens hagués agradat que s’hagués aprovat per unanimitat.

Però aprovar-se amb una gran àmplia majoria i, simplement, quatre abstencions i cap vot en contra, jo
el torno a felicitar i el torno a felicitar a vostès com a proposants de la moció.

*-*-*
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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 MT-E (3), CiU (8),
ERC-AM (4) i CUP-AE-PA (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels
grups municipals del PSC-CP (3) i PP (1).

*-*-*

[EN AQUEST MOMENT EL SENYOR JOAQUIM DEL PINO ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA]

*-*-*

14  -  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  MOVEM  TORTOSA  –  ENTESA  DE  L’AJUNTAMENT  DE  TORTOSA:
“AMIANT ZERO A TORTOSA”.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa - Entesa.

“ L'amiant és una fibra natural que, per les seves característiques tecnològiques excepcionals, s'ha
utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com en construcció, indústria i productes de
gran consum. Cal destacar que el fet que es tractava d'un material que aportava moltes prestacions a
un preu molt assequible. Quan parlem de fibres d'amiant estem designant un conjunt de milers de
fibretes elementals sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de diferents longituds i
diàmetres.  D'un  feix  d'un  mil·límetre  de  diàmetre  d'amiant  en  poder  sortir  unes  50.000  fibres
respirables, per la petita dimensió i la forma romanen en l’aire com núvols invisibles durant llargs
períodes de temps, i poden ser transportades per corrents d'aire fins a distancies considerables.

L'any 2001, l’amiant va ser prohibit (ús, comercialització i distribució) a Espanya quan es va demostrar
que es tractava d'un material amb efectes cancerígens, però entre els anys 30 i el  2001 milions de
tones d'amiant van ser utilitzades a tot l’Estat.

L’ús de l’amiant es va estendre per molts sectors però principalment en el sector de la construcció.
Dins  d'aquest  sector,  l'amiant-ciment  =  fibrociment,  en forma de plaques planes i  ondulades per
cobertes i partes pluvials, dipòsits i canalitzacions i baixants d'aigua, sortides de fum, aeroconductors
d'aire,  jardineres,  etc.  Cal  identificar  on hi  ha instal·lacions amb amiant i  avaluar  el  seu estat de
degradació, per determinar el grau d’urgència de la seva retirada donat el possible risc de dispersió
de fibres d'amiant a l’entorn immediat. Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l'amiant en els
nostres  edificis  o  instal·lacions  públiques  o  privades,  és  una  activitat  reservada  a  persones  i
empreses: empresaris/es, treballador/es socialment responsables i tècnicament solvents.

D'altra banda, el risc provocat per l’amiant no és únicament una qüestió mediambiental, també ha
generat un problema de salut laboral pels treballadors que van intervenir en processos industrials on
s'utilitzava amiant i que van patir una exposició activa i inadvertida amb greus riscos de malalties
professionals. Les estadístiques de l’OMS estimen que cada any es registren, solament a la UE, entre
20.000  i  30.000  nous diagnòstics de malalties relacionades amb l’amiant i que més de  300.000
persones (40.000 a Espanya) moriran de mesotelioma pleural d’aquí al 2030.

L'any 2003 la UE va recomanar als països membres la creació de fons de compensació que evitessin
els processos judicials que aquesta problemàtica comporta i que els recursos d'aquest fons haurien
de provenir de les empreses implicades a cada Estat.

Al municipi de Tortosa l’amiant està present, com a la resta d’Europa, en tot tipus de construccions, és
per això que el grup municipal Movem Tortosa - Entesa de l’Ajuntament de Tortosa proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
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Primer - Que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixi a la iniciativa “Amianto Cero en Europa".

Segon -  Posar en marxa un pla d’acció per identificar i retirar l’amiant que pugui estar instal·lat als
edificis públics municipals.

Tercer – Elaborar un cens d’instal·lacions d'amiant a la ciutat.

Quart - Fer una campanya d’informació i sensibilització sobre els riscos de l’amiant, especialment
adreçada  a  les  comunitats,  indústries  i  propietats  particulars  on  es  detectin  instal·lacions  que
continguin aquest material.

Cinquè - Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria de salut
pública,  medi  ambient  i  seguretat  laboral  de  la  Generalitat  de Catalunya,  de l’Estat  i  de  la  Unió
Europea, a la FMC i l’ACM. ” 

*-*-*

Intervenció del Sr. Vallespí
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal de MT-E, senyor Paco Vallespí i
Cerveto: Bé, senyor alcalde, senyores regidores i regidors, jo també encara un poc emocionat per la
votació anterior, però ara em toca defensar la següent, la de l’amiant zero a Tortosa.

L’amiant és una fibra natural  que, per  les seves característiques tecnològiques excepcionals,  s'ha
utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com en construcció, indústria i productes de
gran consum. Cal destacar el fet que es tractava d'un material que aportava moltes prestacions a un
preu  molt  assequible.  Quan parlem de fibres  d'amiant  estem designant  un conjunt  de  milers  de
fibretes elementals sòlidament unides en forma de feixos o agregats de diàmetre molt petit, en poden
sortir unes  50.000  fibres d’un mil·límetre, fibres respirables per la petita dimensió i la forma, que
romanen en l’aire com núvols invisibles durant llargs períodes de temps i poden ser transportades per
corrents d'aire fins a distancies considerables.

L'any 2001 –al juny del 2002 a Espanya i al 2005 a la Unió Europea–, l’amiant va ser prohibit  –ús,
comercialització i distribució– a Espanya quan es va demostrar que es tractava d'un material amb
efectes cancerígens, però entre els anys 30’ i el 2001, és a dir, tot abans, 71 anys tones d'amiant van
ser utilitzades a tot l’Estat.

L’ús de l’amiant es va estendre per molts sectors però principalment en el sector de la construcció.
Dins d'aquest sector, l'amiant-ciment = fibrociment, en forma de plaques planes i ondulades per a
cobertes –que tots recordem i coneixem–  i per a parts pluvials, dipòsits i canalitzacions i baixants
d'aigua, sortides de fum, aeroconductors d'aire i fins a  jardineres. 

Cal identificar on hi ha instal·lacions amb amiant i avaluar el seu estat de degradació per determinar el
grau d’urgència de la seva retirada, donat el possible risc de dispersió de fibres d'amiant a l’entorn
immediat. Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l'amiant en els nostres edificis o instal·lacions
públiques  o  privades  és  una  activitat  reservada  únicament  a  persones  i  empreses:  empresaris  i
empresàries, treballadors i treballadores socialment responsables i tècnicament molt solvents.

D'altra banda,  el  risc provat per  l’amiant no és únicament una qüestió mediambiental,  també ha
generat un problema de salut laboral per als treballadors que van intervenir en processos industrials
on s'utilitzava amiant i que van patir una exposició activa, i a la vegada inadvertida, amb greus riscos
de malalties professionals. 

Les estadístiques de l’OMS estimen que cada any es registren, solament a la Unió Europea, entre
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20.000  i  30.000  nous diagnòstics de malalties relacionades amb l’amiant i que més de  300.000
persones (40.000 a Espanya) moriran de mesotelioma pleural d’aquí al 2030, per nomenar després
que pugui ser derivat a càncers de pulmó i altres coses.

L'any 2003 la Unió Europea va recomanar als països membres la creació de fons de compensació que
evitessin els processos judicials que aquesta problemàtica comporta i que els recursos d'aquest fons
haurien de provenir de les empreses implicades a cada Estat.

Al municipi de Tortosa l’amiant està present, com a la resta d’Europa, de l’Estat i del país en diferents
tipus  de  construccions.  És  per  això  que  des  del  grup  municipal  Movem  Tortosa  -  Entesa  de
l’Ajuntament de Tortosa proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer, que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixi a la iniciativa “Amianto Cero en Europa".

Segon, posar en marxa un pla d’acció per identificar i retirar l’amiant que pugui estar instal·lat als
edificis públics municipals.

Tercer, elaborar un cens d’instal·lacions d'amiant a la ciutat.

Quart,  fer  una  campanya  d’informació  i  sensibilització  sobre  els  riscos  de l’amiant,  especialment
adreçada  a  les  comunitats,  indústries  i  propietats  particulars  on  es  detectin  instal·lacions  que
continguin aquest material.

I cinquè, comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria de salut
pública,  medi  ambient  i  seguretat  laboral  de  la  Generalitat  de Catalunya,  de l’Estat  i  de  la  Unió
Europea, així com a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Senyor  alcalde,  regidores,  regidors,  el  nostre
posicionament és favorable a la moció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la  paraula el  Sr.  Rodríguez:  El  grup municipal  de la  CUP Alternativa Ecologista
també votarà a favor.

Simplement volem recordar –ja s’ha dit moltes coses–, però, que des del 2002 l’amiant ja no es pot
fabricar ni comercialitzar, però que està en moltes construccions que es van fer abans. I el problema
de l’amiant és que quan genera algun tipus de malaltia o molèstia, els medicaments i tractaments
que hi ha poden pal·liar però en cap cas curar-ho. Per tant, creiem que és important el que proposa la
moció de fer un cens i intentar fer prevenció. Per això nosaltres votarem a favor.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, no m’estendré en el que aquí s’ha
dit de les prohibicions i les causes de les malalties, perquè poden passar, però és important remarcar
que la moció presentada incideix en el coneixement de la problemàtica, tant pel que suposa a la
malaltia laboral i efectes sobre els treballadors que han de treballar amb el tema de l’amiant, com els
efectes que tenen sobre la comunitat les instal·lacions que encara hi ha a la ciutat.

La preocupació de les administracions pels riscos per a la salut pública associats amb l’amiant s’ha
traduït  en la  normativa existent.  No obstant,  és necessari  també vetllar  de forma continuada pel
compliment  de  la  normativa,  tant  en  el  moment  de  l’autorització  o  llicència  d’obres  com  en  la
inspecció.

Per tant, per l’exposat anteriorment votarem a favor.
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Intervenció del Sr. Martínez
A continuació pren la paraula el Sr. Martínez: Senyor Vallespí, que l’amiant és un producte altament
tòxic i perillós això està clar, i vostè ja ho ha deixat clar en la seva exposició. Exposició que nosaltres
recolzem totalment i no entrarem ara en aspectes repetitius.

El que sí diuen els experts és que si l’amiant no es toca no és tòxic, que quan és remou l’amiant és
quan les fibres tòxiques es desprenen. Però això no és suficient i no és contrari a l’argument que
vostè proposa.

Totes les mesures per erradicar d’una vegada aquests productes són benvingudes i, per tant, votarem
a favor de la seva proposta.

Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament  pren  la  paraula  la  Sra.  Roigé:  gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  aquesta  moció
comptarà amb el nostre suport perquè aquesta és la línia de treball que hem engegat, des de que
estem governant, pel que fa a l’amiant. I hem actuat i hem tret l’amiant de diferents equipaments de
la ciutat, amb el cost que això ha tingut, també, però enteníem que calia fer-ho.

I  en això,  vull  recordar quan vam traure l’amiant de tota la  coberta del magatzem municipal,  del
magatzem de la Brigada o l’antic mercat de Ferreries –avui Centre Cívic–, o l’edifici petit de la xurreria
del parc, que també es va traure, o el local de l’Associació de Veïns del 13 de gener al grup del
Temple, o l’Escola dels Reguers, la seu de l’empresa d’aigües i en tots els llocs on hem anat actuant al
llarg de la ciutat i, per tant, dintre de la mesura de les nostres possibilitats i capacitat econòmica ho
seguirem fent sempre i com hem fet fins ara. Per tant, comptarà amb el nostre suport.

Intervenció del Sr. Vallespí
Tot seguit pren la paraula el Sr. Vallespí: Bé, en primer lloc agrair a tots els grups municipals d’aquest
Ajuntament l’haver donar suport a això. I voldria només fer un petit matís, és a dir, realment l’amiant si
no està trencat no és problemàtic, és dir, el dolent és allò que explicava de les fibres que són tan
petites que volen i que poden ajudar a perjudicar.

I, com també deien, el tractament de les malalties de molts treballadors, doncs, és costós i dificultós.

No en tinc dubte, senyora Roigé, de que a l’Ajuntament s’han fet les coses curosament. I l’únic, que
dins de la nostra moció potser la importància és que si encara sabem que hi ha algun altre lloc on
tinguéssim l’anomenada uralita, que tinguéssim la d’allò de tenir-la controlada perquè mentre estigui
en bon ús no hi haurà problema.

Repeteixo, 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 número 15 de l’Ordre del dia: ‘Proposta
del grup municipal Movem Tortosa – Entesa en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa
energètica’. Té la paraula el senyor Jordan.

Senyor secretari, tampoc no li he advertit. Sembla que hi ha alguna modificació en la proposta que se
sotmetrà a votació però, en tot cas, estigui atent a la intervenció del senyor Jordan. I en cas de que...,
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bé, tant en el cas de que prosperi o no prosperi, la transcriurem amb la modificació que planteja.

15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA – ENTESA EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE
LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa – Entesa a
la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la
subscriuen:

“ El 23 de desembre de 2013 s'aprova el Decret llei 6/2013, pel qual es modificava la Llei 22/2010
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya que incloïa la definició de pobresa energètica, el
protocol a seguir en cas de talls de subministrament d'electricitat o gas i la protecció contra talls de
subministrament per famílies vulnerables entre novembre i mars, i ajornament i mediació en relació al
deute contret.

El Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat i el Tribunal ha emès una sentència on
declara inconstitucionals i nuls el paràgraf segon de l’apartat  6  i l’apartat  7  de la Llei del codi de
consum de  Catalunya,  reformat  pel  Decret  llei.  L'article  7  estableix  que  les  unitats  familiars  que
acreditin  que  estan  en  una  situació  de  vulnerabilitat  econòmica,  "restaran  protegides  de  tall  de
subministrament entre els mesos de novembre i març”, ambdós inclosos". També apunta que el deute
que es pugui acumular s'ha "d'ajornar" i té "el dret de satisfer el deute pendent de manera integra o
fraccionada entre els mesos d'abril a octubre següents".

Amb posterioritat va ser aprovada la Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, al Ple del Parlament de Catalunya del 23 de juliol. La Llei aprovada
per tots els grups, ha estat el fruit de la ILP per l’emergència habitacional i pobresa energètica que va
presentar 143.380 signatures al Parlament. Aquesta ILP va ser concebuda i iniciada per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Observatori DESC i ha comptat
amb el suport de moltes entitats i de diferents partits polítics. Aquesta Llei és vigent des del 6 d'agost.

A l’article 6 d'aquesta Llei, es descriuen un seguit de mesures per lluitar contra la pobresa energètica.

1 Les administracions públiques han de garantir el dret d'accés als subministraments bàsics d’aigua,
gas i electricitat.

2. S'estableix la comunicació als serveis socials i la seva intervenció prèviament a la concessió d'ajuts
per evitar els talls de subministraments.

3. Les administracions públiques han de formalitzar acords amb les companyies de subministrament
per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels
consums mínims.

4. Abans d'un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s'ha de garantir el
subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3. L'empresa ha d'informar d'acord amb
l’art 17 de la Llei 22/2010.

En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat que
considera discutible la constitucionalitat d'algun dels seus articles i per aquest motiu demana una
comissió bilateral Estat - Generalitat de tal manera que els terminis per presentar recurs davant el
Tribunal seran fins el 5 de maig de 2016.

Cal dir, però, que la Llei és avui plenament vigent.
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El grup municipal de Movem Tortosa - Entesa, davant la gravetat que suposa els reiterats recursos
d’inconstitucionalitat, per part del Govern de l’Estat espanyol amb l’objectiu de derogar legislació que
garanteix  els  serveis  bàsics  a  les  persones  en  situació  de  pobresa  energètica,  porta  a  la  seva
aprovació els següents ACORDS:

Primer - L’Ajuntament de Tortosa rebutja enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol en allò
que fa referència a recórrer  al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya aprova per
pal·liar la pobresa energètica.

Segon - Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya l’aplicació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol,
de  mesures  urgents  per  afrontar  l’emergència  en  l’àmbit  de  la  pobresa  energètica  i  impulsar  el
procediment  reglamentari  per  a la  seva aplicació  des del  principi  de prevenció i  en l’establiment
d'acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a
càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d'aquests serveis.

Tercer - Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que
es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Quart -  Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat
espanyol, als grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les empreses
subministradores de serveis al municipi, a les AAVV del municipi, entitats municipalistes, Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, i l’Observatori DESC.  ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnós:  Sí,  senyor alcalde, regidors i  regidores, des de Movem Tortosa presentem aquesta
proposta, malauradament, perquè encara a dia d’avui la pobresa energètica és un dels problemes que
afecta a la nostra ciutat i al nostre país.

La pobresa energètica, tal i com la majoria de la gent sap, és aquella pobresa que afecta quan es fan
talls d’electricitat o gas a tantes i tantes famílies que en aquesta situació de crisi econòmica i en
aquesta situació de polítiques –al nostre entendre– absolutament equivocades, que estan fent que la
classe mitjana i  que la  majoria  de les  classes s’empobreixin,  acaba afectant  de tal  manera que
moltíssimes famílies s’acaben veient sense poder pagar ni l’electricitat ni el gas i, per tant, l’energia
bàsica o per escalfar el menjar o també, en èpoques d’hivern, per escalfar els habitatges.

A partir vull recordar també que en el passat, en el mandat anterior, en aquell moment com a grup
municipal d’Iniciativa, vam ja presentar una moció al respecte i que ara ho tornem a fer perquè, tal i
com hem expressat, aquesta situació continua essent vigent i, a més, tothom sap també que en els
últims dies hi ha hagut un cas a la veïna ciutat de Reus que ha tornat a posar al damunt de la taula
aquesta problemàtica.

En quant al preàmbul, el que la nostra moció fa és recordar la iniciativa legislativa popular que va
recollir més de 140.000 firmes a nivell de Catalunya per a que el Ple del Parlament del nostre país
aprovés, precisament, tota una nova llei, una nova iniciativa legislativa que lluités contra la pobresa
energètica  i també, una altra vegada, contra la pobresa habitacional i, per tant, tota la situació també
que hi ha amb el tema del dret a l’habitatge.

En aquest sentit,  també crec que és absolutament just recordar que aquesta iniciativa legislativa
popular que va recollir més de 140.000 firmes va ser concebuda per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, per l’Aliança Contra la Pobresa Energètica i també hi van donar suport diferents moviments
socials i diferents formacions polítiques.

-  Pàg. 97 / 132 -           JACE / sbh



Finalment, aquesta ILP, aquesta iniciativa legislativa popular es va acabar derivant en una Llei que es
va aprovar al Parlament del nostre país i que aquesta Llei –aprovada, per cert, per unanimitat, per tots
els partits polítics representats al Parlament de Catalunya– té tota una sèrie d’articles que expliquen,
no?, de quina manera es pot actuar contra la pobresa energètica. Un article diu, per exemple, que les
administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua, gas i
electricitat.  Un  altre  article  parla  de  que  s’estableix  la  comunicació  als  serveis  socials  i  la  seva
intervenció prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments. Un tercer punt
parla  de  que  les  administracions  públiques  han  de  formalitzar  acords  amb  les  companyies  de
subministrament  per  garantir  que  concedeixin  ajuts  a  fons  perdut  o  apliquin  descomptes  molt
notables en el cost dels consums mínims. 

I, per tant, que una vegada, per exemple, la Generalitat hagi arribat a un acord amb una d’aquestes
grans companyies que abans parlàvem, que són les que generen la llum o el gas, aquestes empreses
que tots sabem que tenen beneficis multimilionaris, el que facin és crear ajuts a fons perdut per a que
es pugui ajudar a les famílies que més ho estan passant malament. I també, entre altres coses, en
aquesta  Llei  aprovada  per  unanimitat,  es  parla  de  que  abans  d’un  tall  de  subministrament  cal
l’informe dels serveis socials dels diferents ajuntaments.

A partir d’aquí, malauradament, aquesta Llei va rebre un recurs d’inconstitucionalitat per part del
Govern central del Partit Popular que va ser acceptat, sobretot, en la vessant dels habitatges però no
en el cas de la pobresa energètica i, per tant, de moment continua vigent aquesta Llei.

I la moció que de manera concreta portem al nostre Ajuntament té els següents acords:

Primer, que l’Ajuntament de Tortosa rebutgi enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol en
allò  que  fa  referència  a  haver  recorregut  al  Tribunal  Constitucional  qualsevol  resolució  que  la
Generalitat de Catalunya aprovi per intentar pal·liar la pobresa energètica. Per tant, demanem que
l’Ajuntament  de  Tortosa  es  pronunciï  en  contra  del  Govern  de Madrid  del  Partit  Popular  que  ha
recorregut una part d’aquesta Llei.

En segon lloc, també volem exigir al Govern de la Generalitat l’aplicació de la Llei perquè encara s’han
de  desenvolupar  algunes  de  les  seves  parts.  I  en  aquest  sentit,  demanem  que  s’impulsi  el
procediment reglamentari per a la seva aplicació des del principi de prevenció. I en segon lloc, també
que  s’estableixin,  per  part  de  la  Generalitat,  els  acords  necessaris  amb  les  companyies  de
subministrament de gas, de llum..., per garantir que concedeixin els ajuts a fons perdut a canvi del
benefici que aquestes empreses multimilionàries tenen, com tothom sap.

Un tercer acord, que és el que el senyor alcalde comentava i li recalco també al senyor secretari, l’hem
tret i, per tant, la moció quedarà tal i com estava però eliminant el tercer punt perquè aquí el que
dèiem és que si la Generalitat de Catalunya no tirava endavant aquestes mesures que la pròpia Llei
preveu, pensàvem que l’Ajuntament –com alguns ajuntaments han començat a fer-ho– hauria de fer.
Però sabem que també s’ha arribat, en aquest sentit, fa poc, a un acord en què aquest punt ja no té
sentit.

Finalment, al quart punt –que seria el tercer– instem al Govern de la Generalitat a seguir impulsant
polítiques de suport a les persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica.

I finalment, el cinquè –que ara seria el quart punt– quedaria, com sempre, per traslladar tots aquests
acords  als  diferents  implicats:  des  del  Govern  de  l’Estat,  el  Govern  de  la  Generalitat  i  molt
especialment  també  a  la  Plataforma  d'Afectats  per  la  Hipoteca,  a  l’Aliança  contra  la  Pobresa
Energètica, entre altres, que són les impulsores d’aquesta Llei. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan.
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Senyor secretari, en tot cas, l’única modificació, com que hi ha hagut canvis, és simplement que el
punt tercer no se sotmet a consideració.

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo, senyor Jordan,
seguiré un poc l’exposició que vostè fa i parlaré del que, bé, vostè ha exposat, exposa en la moció i,
bé, està en tots els mitjans de comunicació, i és el que és la pobresa energètica, que és la dificultat,
lògicament, per pagar els subministraments bàsics de llum, de gas i d’aigua.

Des del 2008 la llum ha apujat un 60% i l’aigua, per la seva banda, un 66%, amb les conseqüències
corresponents d’impactes socials, no? Impactes socials gravíssims, no?, derivats d’aquestes alçades
importantíssimes. I no solament impactes socials sinó també de tipus sanitaris i medi ambientals.

Hi ha aquí una dada i és que a Catalunya hi ha avui en dia al voltant de 193.000 llars, un 6,9% del
total,  que  no  poden  assumir  la  despesa  de  mantenir  l’habitatge  a  una  temperatura  adequada.
Aquesta situació d’emergència social i d’escassetat dels ajuts contrasta –i tot hi ha que dir-ho– amb
els beneficis obtinguts –i no ho amago, i ho dic– per les entitats financeres i per les companyies
subministradores.

Tot el que acabo de dir no ho tindria que haver dir, sols en expressar el que vostè ha parlat d’aquesta
senyora que, malauradament, va morir a Reus per aquest problema.

També jo vull recórrer o vull després deixar clares les coses, no?, vull recordar el que vostè ha dit, no?,
que el  Parlament de Catalunya aprova, incloent el Partit  Popular català,  incloent el  Partit  Popular
català, aprova per unanimitat la Llei 24/2015, en què es fa una diferència que vostè ha citat: un tema
és l’habitatge habitual, els desnonaments sobretot, i l’altre és el tema de la pobresa energètica.

El Govern de l’Estat va recórrer uns articles, principalment, de la part que afecta a l’habitatge, als
desnonaments –i vostè també ho ha dit, no?–, deixant de banda el que afecta a la part energètica.
Una  Llei  que  va  ser  un  acord  entre  totes  les  formacions  polítiques  del  Parlament  de  Catalunya,
incloent, insisteixo, a la que sempre traiem aquí com ovella negra, és a dir, incloent al Partit Popular
català. Va ser un acord de formacions, però sí que –i totes les coses són clares i hi ha que dir-ho tal
com són– sense  comptar  en cap  vot  en contra,  però  sí  que  el  Partit  Popular  es  va  abstenir  en
determinats articles, que són els que després es van recórrer a nivell del Tribunal Constitucional. Però,
de fet, a nivell del Tribunal Constitucional però per un previ informe jurídic del Consell d’Estat. I el
Tribunal Constitucional –jo aquí tinc tota la sentència expressada– i el motiu pel qual diu que l’article
2 del Decret Llei 6/2013, añadía los apartados 6 y 7 al artículo 252.4 de la Ley 22/2010 –que és el
que vostè ha citat–, era perquè les competències autonòmiques en matèria de consum i en matèria
de serveis socials no són suficients per regular el sector energètic.

Jo, això no dic que estigui bé ni que estigui malament. No dic que les competències tindrien que ser
de Catalunya i no de l’Estat, ni que són de l’Estat i tindrien que ser de Catalunya. No ho dic això. Però
es fa aquí un tema jurídic, eh.

I aquests articles que vostè ha dit i aquestes conseqüències que té enfront de la pobresa energètica,
vénen d’un previ informe jurídic del Consell d’Estat, i després una impugnació en base a aquest previ
informe jurídic de l’Estat davant del Tribunal Constitucional, i una sentència que fa el 17 de març del
2016 en què anul·la les mesures contra la pobresa energètica de Catalunya. No totes, no totes, que
quedi clar, eh, perquè no tot. Simplement, unes importants, substancialment importants, com són els
que he dit: els apartats 6 i 7 de l’article 252.4.

Jo  crec  que  en  aquests  casos  el  que  hi  ha  que  fer  és  fer  força  per  aconseguir  que  algunes
competències,  algunes facultats  es  passin  d’àmbit  per  a que es  puguin regular  i  es  puguin  tirar
endavant. Però no estic d’acord, i per això jo m’abstindré en aquesta moció, amb l’acusació que fa tan
directa al Govern de l’Estat, de l’Estat central.
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Sí que tinc que dir aquí que la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, el dia 9 i 10 de
març va fer un Ple monogràfic per debatre, analitzar i aprovar les mesures concretes per fer front a les
situacions de pobresa energètica. I també va aprovar una quantitat molt important d’euros per poder
combatre la pobresa energètica. Això és una bona solució temporal parcial. La solució bona és l’altra,
és aconseguir que s’organitzi el tema de les competències de forma clara i que es permeti actuar als
diferents organismes administratius institucionals per  evitar  la  pobresa energètica  que jo,  com el
Partit Popular català –jo personalment ho tinc molt clar i també ho tinc clar per part d’ells–, estem en
contra, eh. El que passa, que bé, hi ha uns imponderables que aquí estan, no? Superem aquests
imponderables i solucionem el problema.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Rodríguez:  Simplement,  un  breu  comentari  de  la  intervenció
anterior. És curiós que estem a favor de tot i que defensem el contingut social de les lleis, però a l’hora
de la veritat no acaben de votar a favor, i quan es governa a l’Estat espanyol, doncs, el que es fa és
posar pals a les rodes a una Llei feta des de la base, una Llei feta pel poble i que defensava els
interessos de les persones més vulnerables.

Ho ha comentat  el  portaveu anterior,  però  recordem que des del  2008 fins  ara –un 52% tenim
nosaltres, 60% se comentava abans– ha apujat el rebut de la llum i en aquest mateix període, que és
el  període en el  que el  poble  de l’Estat  espanyol,  el  poble  català  més ha patit  aquesta  situació
d’emergència social i de crisi econòmica o d’estafa econòmica. Endesa, Iberdrola i Gas Natural han
tingut 56.624 milions de beneficis en el període en el que més gent ha tingut problemes per fer el
pagament del rebut de la llum. Quan aquesta llum ha apujat més –el doble del que ha apujat en
aquest període a la resta de la Unió Europea–, aquestes empreses han tingut 56.624 milions d’euros.

I quan se’ls demana que col·laborin en una part d’aquests beneficis, d’aquests 20 milions d’euros
diaris que tenen de beneficis, un 2% que se’ls demana, posen impediments i posen problemes.

I aprofitarem per dir el que sempre hem dit des de la CUP Alternativa Ecologista, que si el sistema
energètic, que si la llum, que si l’aigua, que si el gas foren de propietat col·lectiva, foren de propietat
estatal no tindrien aquests problemes. Si no s’haguera deixat una cosa tan bàsica com l’energia en
mans del capital privat, avui en dia no tindríem problemes perquè la propietat pública de l’energia,
entre altres coses, garantiria que tot el món tindria a casa les condicions mínimes per tenir una vida
digna.

La CUP Alternativa Ecologista votarà a favor d’aquesta moció.

Intervenció del Sr. Roig
Tot  seguit  pren la  paraula el  Sr.  Roig:  Moltes  gràcies  senyor  alcalde. Senyores regidores,  senyors
regidors, evidentment, vagi per endavant que votarem a favor de la proposta presentada. I perquè ja
ho hem dit alguna vegada: la pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de
la greu crisi social i econòmica dels darrers anys. 

Per a nosaltres és urgent prendre les mesures necessàries per aturar aquesta situació, que agreuja
encara més la situació de les famílies més vulnerables. No podem consentir que milers de catalans i
catalanes hagin de triar entre quines són les seves necessitats bàsiques i, per tant, hagin d’escollir
entre menjar o pagar els rebuts de la llum.

Els socialistes defensem que els subministraments com l’aigua, la llum i el gas han de ser considerats
un dret bàsic de la ciutadania i, per tant, considerem que no hi pot haver-hi talls de subministraments
bàsics per manca d’ingressos.

Per defensar aquest dret de la ciutadania és necessari apel·lar també a la responsabilitat social de les
empreses subministradores, perquè destinin part dels seus beneficis a atendre aquestes situacions.
Beneficis que, com acaba de dir el senyor Rodríguez, són molts en aquests anys.

-  Pàg. 100 / 132 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

Cal corresponsabilitzar les empreses regulant mecanismes sancionadors per garantir el compliment
dels  acords,  i  un  compromís  real  de  les  administracions  públiques  perquè  aprovar  lleis  sense
desplegar els reglaments no és efectiu ni eficaç.

D’altra  banda,  la  política  d’habitatge  del  Govern  català,  especialment  en  matèria  de  pobresa
energètica, ha estat testimonial els darrers anys i ha fracassat estrepitosament. 

Al  juliol  de  2015,  el  Parlament  va  aprovar  la  Llei  24/2015,  de  mesures  urgents  per  afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Ara com ara, el Govern encara no ha
desplegat la Llei i no ha presentat el corresponent reglament. 

El Govern torna a desobeir el mandat del Parlament, fent cas omís a les resolucions aprovades, entre
d’altres, en el Ple de pobresa de març de 2016 i en el debat de política general d’octubre de 2016,
que l’insten a desplegar per la via d’urgència les mesures incloses en la Llei 24/2015.

Tot i els incompliments reiterats dels mandats parlamentaris, el Govern del president Puigdemont no
s’atreveix  a  desplegar  el  reglament  de  la  Llei  24/2015  per  no  incomodar  a  les  empreses
subministradores, amb les quals hauria d’haver aprovat fa mesos –com ja ha dit el senyor Jordan– els
protocols de comunicació necessaris davant possibles situacions de talls en el subministrament.

Certament, el Govern espanyol, en la seva línia i una vegada més, no ha estat dialogant i ha portat
aquesta Llei davant el Tribunal Constitucional, però la suspensió cautelar d’aquesta Llei no afecta –
com també s’ha  dit  aquí–  a  la  part  de  pobresa  energètica,  sinó  els  articles  referits  a  aspectes
d’emergència habitacional, més ben dit com a deshaucis.

Entenem  que  no  estem davant  d’una  situació  de  falta  de  recursos  ni  d’aplicació  de  sentències
jurídiques,  sinó  de  manca  de voluntat  política  del  Govern  per  tal  d’actuar  davant  de  la  pobresa
energètica  i  aprovar  el  reglament  de la  Llei  per  impedir  els  talls  de  llum i  gas  de  les  persones
vulnerables per motius econòmics i socials.

Nosaltres els socialistes entenem que la lluita contra la pobresa energètica ha de ser una prioritat
social i s’ha d’abordar des de tots els àmbits, perquè no només afecta l’accés als subministraments
bàsics, sinó també les condicions de salut, consum i habitatge de la ciutadania. 

Per tant, i tal i com hem deixat palès en les nostres propostes al Parlament de Catalunya i en les
accions  dutes  a  terme  a  nivell  municipal  arreu  de  Catalunya,  nosaltres  votarem  favorablement
aquesta moció.

Intervenció del Sra. Viña
A continuació pren la paraula el Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, senyor Jordan, li vull
agrair que hagi retirat el punt 3 que hem parlat en Junta de Portaveus. Li voldria demanar, insistir, per
a que poguérem votar-li la moció a favor que retirés també el segon punt, no sé si serà possible. Si no
és possible, llavors li demanaria que ens deixés votar per punts la moció. Gràcies.

Dir que no estem preocupats per la situació d’emergència energètica que està vivint actualment la
població del nostre municipi, part de la població del municipi, seria molt irresponsable per part nostra
i per part del Govern de la Generalitat també. M’hagués agradat votar-li tota la moció a favor perquè
estem coincidint plenament en la part expositiva però, com ja li he dit, parts de la part propositiva no
són el que creiem nosaltres que s’ajusti a la realitat. Intentaré argumentar-li els motius pels quals no li
votarem íntegrament.

Sap que la Llei 24/2015 no està plenament en vigor, tal i com exposen en la seva moció ja ho ha
explicitat també. Desgraciadament, com ja va essent normal, el Tribunal Constitucional ha anul·lat
alguns dels articles per entendre que envaeixen les competències de l’Estat, un Estat que després no
cobreix les necessitats que diu que hem envaït. Per tant, en el primer punt coincidiríem totalment amb
vostè i rebutgem les actuacions del Tribunal Constitucional.
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Com vostè segueix la política parlamentària, sap també que el Parlament de Catalunya, al mes de
maig, va instar el Govern de la Generalitat a traslladar a la cambra, amb caràcter urgent i prioritari, els
projectes  de  llei  que  permeten  aplicar  les  lleis  24/2015,  de  mesures  urgents  per  afrontar
l’emergència  en  l’àmbit  d’habitatge  i  pobresa  energètica,  i  la  Llei  14/2015,  de  l’impost  sobre
habitatges buits.

Sap també que el dia 4 d’octubre el Govern ja va anunciar que enviava al Parlament el Projecte de llei
de mesures de protecció del dret de l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió
social. Per tant, considerem que el Govern ja està instat i conscient del què s’ha de fer i ho està fent.

Considerem també que no cal desenvolupar cap reglament perquè la Llei ja és prou clara i explícita.

El Govern també –el Govern de la Generalitat– està instat i, a més a més, està impulsant polítiques de
suport a les persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i de la pobresa
energètica.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat ara una partida extraordinària d’ajuts
de 5 milions d’euros per ajudes d’urgència per a situacions de vulnerabilitat social lligades a pobresa
energètica per cobrir els períodes de gener del 2016 a juny del 2017. Vostès ja saben –els hi vam
comentar en comissió, després es va passar per Ple– el conveni que va signar aquest Ajuntament per
poder cobrir aquestes mancances durant l’any 2015. Ara, via addenda al contracte programa s’ha
enviat una ampliació per poder cobrir l’any 2016 i fins al juny del 2017.

A més a més, el Govern està treballant per a que al pressupost del 2017 hi hagin recursos suficients
per poder desenvolupar nous programes de treball social i comunitari en col·laboració amb les entitats
socials per incidir en la formació en el consum eficient i en la detecció de pobresa energètica que
encara avui no s’ha manifestat i que afecta, sobretot, a famílies amb fills a càrrec.

Per tant, nosaltres, en no haver retirat aquell punt, no li podem votar tots els punts favorablement i li
votaríem a favor el punt primer, el quart i el cinquè de la moció.

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

Com ha dit la senyora Maria Jesús Viña, li hem demanat en la Junta de Portaveus si podia retirar el
segon dels punts. Per diferents motius no el compartim, ara li explicarem, perquè entenem que no és
necessari. No ha estat possible. També se li ha demanat votació separada –veurem si és possible–,
per tal de poder votar al menys la moció, no en el seu conjunt, però sí una part.

Evidentment, compartim el primer dels punts: el rebuig cap a l’actitud del Govern de l’Estat en allò
que fa a recórrer totes aquelles normatives que emanen del Parlament de Catalunya referent a aquest
tema. 

I, evidentment, volem que el Govern de la Generalitat continuï treballant per pal·liar les situacions de
pobresa energètica, com ha fet fins ara.

No compartim el segon punt perquè ens demana que exigim al Govern que apliqui la Llei 24/2015 i
és, evidentment, el que està fent el Govern de la Generalitat. I també que se n’impulsi el procediment
reglamentari, fet que no és necessari perquè la pròpia Llei no contempla la necessitat de fer-se un
reglament, sinó que és d’aplicació absolutament directa. I això es demostra només veient que hi ha
57 sancions contra companyies energètiques produïdes al llarg d’aquest any; s’han evitat 38.000 talls
de subministrament d’electricitat i s’ha ajudat a més de 20.000 famílies partint de l’aplicació directa
de la Llei. 

I, a més a més, si agafem el criteri de demanar que es desenvolupi el reglament, estem agafant el
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criteri exactament de les companyies energètiques, que s’excusaven de no haver aplicat el tall de
subministrament a Reus perquè deien que feia falta un reglament que desplegués la Llei. I, per tant,
no cal cap reglament que desplegui la Llei i, a més a més, em permetrà que li digui que conec una
miqueta la Llei  perquè en vaig ser  ponent d’aquesta mateixa Llei i,  per  tant,  entenem que no és
necessari, i es pot aplicar directament i es pot sancionar directament amb aquesta Llei pel que fa a la
part d’energia.

I a més a més, pel que fa ala voluntat del Govern de la Generalitat és clara. Senyor Roig, a més a més
de dir contínuament que el senyor Puigdemont ho fa molt malament, informis perquè tot el que ha dit
no és cert  i,  per tant,  informis del que ha anat fent el Govern de la  Generalitat pel  que fa a les
actuacions contra la pobresa energètica. 

I en aquest cas, a banda de tot el que li he explicat fins ara, estan previstos 10 milions d’euros a més
a més per al 2017 al pressupost. I per tant, és el que li demanem. I aprofitaria per dir que digui als
seus que ens el votin i, per tant, en aquest cas podríem tenir encara més recursos per a la pobresa
energètica.

I a més a més d’això, pel que fa concretament al nostre cas –a l’Ajuntament de Tortosa–, des de
l’empresa  d’aigües  l’estem  aplicant  directament,  no  ens  cal  cap  reglament,  estem  aplicant-la
directament i hem evitat, juntament amb Serveis Socials, moltíssims talls de subministrament d’aigua
a la nostra ciutat. Per tant, més enllà del conveni per tal de que no hi hagin aquests talls en quant a
subministrament d’energia.

Per tant, entenem que és una Llei directament aplicable. Li tornem a demanar que tregui aquest punt.
Entenem que és un punt que respon més al que estan dient les companyies, no hem de fer el joc a les
companyies  i,  per  tant,  no  ens cal  cap  desplegament d’aquesta  Llei,  es  pot  aplicar  directament,
podem sancionar directament, i així ho ha fet la Generalitat.

I  per  tant,  el  que li  demanem, en tot  cas,  si  no  ens ho accepta  –perquè compartim la  finalitat,
evidentment, de la Llei, som els primer que volem que s’apliqui perquè per alguna cosa la vam estar
treballant intensament–, però en tot cas, si no és així, li demanaríem votació separada del punt 2
respecte a la resta de la moció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan per pronunciar-
se respecte la sol·licitud de votació per separat..,  bé, la retirada o no perquè com que això ho ha
manifestat en Junta de Portaveus, la votació per separat i per concloure el debat, si s’escau.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors...

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Perdó. Concloure el debat no, perquè hi haurà una altra
paraula demanada. Però ja no cedeixi el torn perquè sinó entrarem en una dinàmica que no és la
reglamentària.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan:  Sí, tal i com estava expressant, en primer lloc m’agradaria
agrair tant al grup municipal de la CUP com al grup municipal del Partit Socialista el vot favorable a la
moció, amb tots els punts tal i com s’ha presentat. També destacar l’abstenció a nivell de Tortosa del
Partit Popular, tot i que després el Govern del Partit Popular a nivell de Madrid fa el que fa, però és
remarcable. 

I  en relació a la petició que vostès fan, acceptem que es pugui fer per separat però, prèviament,
evidentment, farem també algunes argumentacions.
El primer punt veig que, evidentment, hi ha un acord general. I és instar, no?, el Govern de Madrid a
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que no recorri les lleis, no?, aprovades al Parlament de Catalunya per unanimitat, és a dir, aquesta Llei
no és un patrimoni del Govern de la Generalitat, sinó que és un patrimoni del Parlament perquè s’ha
aprovat per unanimitat i, per tant, per tots els partits polítics catalans.

I en aquest sentit, celebro que hi hagi un acord pràcticament unànime també per demanar al Govern
de l’Estat de que no recorri més aquestes lleis.

Nosaltres, en Junta de Portaveus ja hem explicat que el tercer punt el traiem perquè enteníem que
s’havien produït uns acords dins l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, que deia que de moment els
municipis  ho  deixessin  a  banda.  Però  el  segon  punt  no  el  traurem  perquè  considerem  que  la
Generalitat de Catalunya encara no està fent la feina que li toca.

I senyora Roigé, vostè ha argumentat, sobretot, la part del procediment reglamentari, que diu que no
és necessari perquè vostè ha sigut ponent, etc., etc. Però més enllà d’això, també en aquest mateix
punt  parla  de  l’establiment  d’acords   amb  les  companyies  de  subministrament  per  part  de  la
Generalitat, que encara a hores d’ara no s’han produït en cap de les empreses subministradores. I,
per tant, com encara no s’han produït, nosaltres entenem –com Ajuntament– que li hem de reclamar
a la Generalitat que tiri endavant aquestes mesures amb la totalitat dels acords. És per això que no
volem retirar  aquest  punt,  perquè pensem que a Madrid se li  ha de reclamar el  que se li  ha de
reclamar, i a Barcelona, al Govern de la Generalitat –encara que governi qui governi– també se li ha
de reclamar el que consideréssim oportú.

També vull dir-los-hi que aquesta mateixa moció, la setmana passada es va aprovar per unanimitat de
tots els grups polítics, amb l’abstenció del Partit Popular, a la Diputació de Barcelona. I,  per tant,
Esquerra Republicana i Convergència i Unió la van votar en la totalitat, també amb el segon punt, la
qual cosa no entenem. No entenem perquè aquí a Tortosa a Esquerra Republicana i Convergència i
Unió els hi sap mal demanar a la Generalitat de Catalunya que acabi desenvolupant aquest reglament
i, sobretot, que tiri endavant aquests convenis amb les companyies de subministrament que a hores
d’ara la Generalitat no ha tirat endavant. La veritat és que ens quedem perplexos perquè, ja els hi dic,
els seus partits ho han votat a la Diputació de Barcelona, que vostès saben que afecta a una població,
doncs,  de més de 4 milions d’habitants.  I  no  entenem perquè avui  aquí  no  volen tirar  endavant
aquesta votació en la seva totalitat.

Tot i així,  com que el nostre grup el que vol és que es tiri endavant el màxim d’acords possibles,
accedim a la seva petició i, per tant, fem la votació per separat. I, evidentment, en funció dels vots, si
finalment  vostès  voten  en  contra  d’aquest  punt,  nosaltres  lamentem que  a  nivell  de  Tortosa  no
poguéssim aprovar coses que a altres institucions els seus partits aproven.

Dit això, passem a la votació i concloem, no?, el debat.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr.  Alcalde: Si no li  importa, el debat l’ordenarà l’alcalde, senyor
Jordan.

Intervenció del Sr. Jordan
Intervé el Sr. Jordan: Bé, li pregunto. Li pregunto perquè ha de fer la votació, per si hi ha alguna altra
intervenció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Hi ha una intervenció demanada del senyor Dalmau i...

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació diu el Sr. Jordan: Val, doncs, concloem el debat després.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit continua el Sr. Alcalde: ...i, per tant, mentre administro jo el debat. I té la paraula, senyor
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Dalmau, que m’havia demanat.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Senyor  alcalde,  regidores,  regidors,  bé,  la  meva
intervenció té dos apartats, no? El segon vostè intervé. I és explicar un poc el sentit de l’abstenció
després  de  que  jo  m’he  solidaritzat  amb  la  situació  de  la  pobresa  energètica  de  la  gent,  i  dic
“m’abstinc”.

Per què m’abstinc? M’abstinc per una raó: pel punt primer d’aquesta moció, que diu “l’Ajuntament de
Tortosa rebutja  enèrgicament l’actitud del  Govern de l’Estat  espanyol  en allò  que fa  referència  a
recórrer  al  Tribunal  Constitucional  qualsevol  resolució  que la  Generalitat  de Catalunya aprova per
pal·liar la pobresa energètica”. “Qualsevol resolució”. Home, qualsevol no. N’ha fet una. Ha impugnat. I
dic la resolució del Tribunal es declara inconstitucional el  párrafo segundo del apartado sexto y el
apartado séptimo del artículo  252/4 de la  Ley 22/2010, és a dir, dos articles. Ojo!, és que vostès
diuen “es carreguen tota la resolució”....., introducidos por el artículo 2 del Decreto ley de Catalunya 6
de 2013, de 23 de diciembre.

Per  tant,  la  redacció  d’aquest  punt  primer  és  tendenciós,  senyor  Jordan,  perquè  diu  o  posem
aferrissadament davant..., i rebutgem energèticament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol en allò
que  fa  referència  a  recórrer  al  Tribunal  Constitucional  qualsevol  resolució  que  la  Generalitat  de
Catalunya aprova per pal·liar la pobresa energètica. Home, em pareix molt fort perquè, únicament, el
que fa és impugnar dos articles d’una Llei modificada per un Real decret. Home, per favor, no féssim
tan dolent al Partit Popular, al Tribunal Constitucional i a tot el que no ens agrada, eh. També tenen les
seves virtuts, no?

I segon punt –i això té vostè a la seva mà–. Jo, aquests acords, llevat del primer i el tercer –que en
Junta de Portaveus hem eliminat–, estaria disposat a votar, si vostè m’ho permet, afirmativament,
positivament,  el punt segon i  el  quart.  El quart  perquè insta el Govern de la Generalitat  a seguir
impulsant polítiques de suport a les persones que es troben en situació d’emergència, amb el qual jo
estic plenament d’acord, no? I el cinquè, que és de mer tràmit, que és comunicar-ho.

I el segon perquè també l’entenc lògic, no? Escolta, intenteu parlar amb les companyies energètiques,
Govern de la Generalitat, per a veure si aconseguim tirar...,  evitar que sigui tan duran la pobresa
energètica.

Per tant, m’he abstingut, he explicat, sobretot per al meu company de bancada, de  sillón, per què
m’he abstingut, per quins motius, quan ell deia: home, no entenc que vostè ataca els bancs, i ataca
les companyies i després s’absté. Doncs, m’abstinc per aquest punt primer, senyor Rodríguez, no?

Ara, en tot el demés, si vostè m’ho permet, jo votaré a favor del segon, del quart i del cinquè punt.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. El senyor Jordan ja havia
anunciat la intenció de facilitar la votació per separat, per tant, jo ara ja tinc una composició de lloc,
de com aniran el vots i, si no m’equivoco.... No sé si vol concloure el senyor Jordan o passem a la
votació.

Intervenció del Sr. Jordan
Tot  seguit  pren la  paraula  el  Sr.  Jordan:  Sí,  senyor  alcalde,  bé,  bàsicament  contestar-li  al  senyor
Dalmau que sí, que poden votar per separat i que vostè, precisament en aquest primer punt, no?, que
fa referència al Govern de l’Estat espanyol el troba massa fort, però fixi’s que és el que tots votem a
favor. Per tant, una mica de reflexió.

En  canvi,  els  que  governen  a  Barcelona  –que  és  Convergència  i  Unió  i  Esquerra  Republicana–
s’abstenen en el que reclamem a Barcelona. Per sort, hi ha alguns que reclamem a Barcelona i a
Madrid i, per tant, el que deia abans: lamento que Esquerra Republicana i Convergència i Unió siguin
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incapaç de votar a favor d’una simple reclamació al Govern de la Generalitat, la mateixa moció que
aquests partits a Barcelona fa 4 dies van aprovar a favor.

Però, per a que no sigui dit,  que cadascú voti per separat i,  per tant, s’acabarà aprovant, entenc,
només  el  primer  punt  i  la  resta  quedaran  rebutjats,  exceptuant  els  dos  últims,  que  són  menys
significatius perquè, realment, l’altre significatiu hagués sigut que també la Generalitat hagués sigut
instada per part del nostre Ajuntament. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Jordan, jo no tinc ànims de corregir-lo, però jo ara
ho faré amb la votació. S’aproven tots els punts menys un. I un que insta al Govern de la Generalitat
també s’aprova. Ho dic perquè, si  vol,  ho repassem però,  en tot cas,  ara procedim a la  votació i
després avaluarem ...

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: No. Si és el que acabo de dir, senyor Bel. Que s’aprovarà el
primer punt,....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Miri el que li diu el senyor Vallespí i....

Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Bé, però el que volia dir, en tot cas, el primer i els últims
dos punts; però el segon punt que es reclama, concretament, a la Generalitat de Catalunya que es
desplegui  el  reglament  i  que  es  tirin  endavant  aquests  acords  amb  les  companyies  de
subministrament, crec que no s’aprovarà.

Sí que s’aprovarà el quart punt que, de manera genèrica, a la Generalitat se li demanen millores. Però
aquest que és el concret, és el que no s’aprovarà. És això el que volia dir.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, en tot cas, el primer punt se sotmet a votació i, si no
m’he equivocat, s’aprova amb el vot favorable de tots els regidors, per tant, 18 si no m’equivoco, i un
vot en contra. 

El segon punt es dóna per rebutjat al disposar de 8 vots favorables i la resta en contra.

El tercer, que era el quart punt, senyor secretari, que comença per “instar el Govern de la Generalitat”,
aquest entenc que s’aprova per unanimitat.

I el cinquè punt, el quart, perdó –que era el cinquè de l’originària–, també s’aprova per unanimitat.

Per tant, dels que s’ha sotmès a votació, s’aproven tots –amb diferents majories– excepte el segon
punt. Per tant, la moció queda aprovada en aquest sentit.

*-*-*

A  proposta  del  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya  i  amb el  vistiplau  del  grup
municipal de Movem Tortosa - Entesa, el Ple de l'Ajuntament acorda, per unanimitat, votar els acords
per separat. Sotmès a votació ordinària l’acord PRIMER, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-lo amb
divuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (3), CiU
(7), ERC-AM (4), PSC-CP (3) i CUP-AE (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació
del grup municipal del PP.  Sotmès a votació ordinària l’acord SEGON, el Ple de l’Ajuntament acorda
rebutjar-lo amb vuit vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
MT-E (3), PSC-CP (3), CUP-AE (1) i PP (1); i  onze vots en contra corresponents als membres de la
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corporació dels grups municipals de CiU (7) i ERC-AM (4).  Sotmesos a votació ordinària els acords
TERCER i QUART, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-los per unanimitat, cosa que suposa la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

16 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA – ENTESA PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS I
UNA FISCALITAT PROGRESSIVA.

Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa - Entesa.

“  Els  darrers  estudis  realitzats  al  nostre  país  ens  indiquen  que  la  situació  de  pobresa,  no  s'ha
redreçat, malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte creixement econòmic, que en cap
cas està comportant millores en les condicions materials de vida per a la majoria de la ciutadania.
Sens dubte les xifres més colpidores són de pobresa entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya hi
viuen 492.000 infants en risc de pobresa, un 7,2% més que l’any 2008. La taxa AROPE ens indica
que a Catalunya el 23,5% de la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió social, més de 1 milió
i mig de persones.

La realitat és que patim una situació d’emergència social que s'expressa a través d'unes dades molt
alarmants causades per l’atur, la precarietat dels llocs de treball de nova creació i per la consolidació
de les retallades en drets socials i laborals.

També  ens  indiquen  que,  a  més  a  més  de  pobresa  i  risc  d’exclusió  social,  s'incrementen  les
desigualtats i apunten a una cronificació de la pobresa severa:

A Catalunya :

 Hi ha 603.600 persones a l’atur, de les quals el 58,3% corresponen a atur de llarga durada.
Només el 27,8% de les persones en atur rep algun tipus de prestació.

 Hi ha 218.000 llars catalanes on tots els seus membres són a l’atur.
 Hi ha 103.000 famílies que viuen sense ingressos.
 S'ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el treball ja que l’11,7% de les persones que

treballen a Catalunya cobren salaris per sota del llindar del risc de pobresa.
 43 famílies desnonades cada dia i 480.000 pisos buits.
 Un 8,7% de la població no pot escalfar casa seva.

Tanmateix, la societat catalana és cada vegada més desigual. Es dóna una creixent polarització social:
els  rics  só  cada  vegada  més  rics,  els  pobres  cada  vegada  més  pobres,  i  les  classes  populars  i
treballadores  s'afebleixen.  En  xifres,  el  20% de  la  població  més  rica  acumula  6,5  vegades  més
recursos que el 20% més pobre. Això no havia estat mai així ja que abans de la crisi i de les retallades,
els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.

La desigualtat i la manca de polítiques públiques per fer-hi front augmenten la vulnerabilitat entre els
col·lectius que ja ho patien: les dones, especialment les que tenen cura dels seus fills, les persones
migrades, les persones joves que ja no és que no es puguin emancipar sinó que estem assistint al seu
exili per manca d'oportunitats laborals.

Constatem doncs, que la crisi no està afectant-nos per igual a totes les catalanes i catalans. Hi ha un
clar  biaix  que  s'explica,  no  per  la  crisi  sinó  perquè  aprofitant-la  s'ha  apostat  per  l’aplicació  de
retallades en polítiques socials i d'una fiscalitat injusta que ha beneficiat a qui més te. A Catalunya les
rendes altes paguen menys impostos que les rendes baixes com indica el tram autonòmic de l’IRPF,
Catalunya manté una pressió fiscal més baixa que la mitjana de comunitats autònomes per a les
rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen uns tipus d'IRPF més alts per a les
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rendes superiors a 100.000 euros. Per contra, les rendes catalanes més baixes sí que pateixen una
pressió  fiscal  dos  punts  més  alta  que  la  mitjana  autonòmica.  Catalunya  és,  amb  diferència,  la
comunitat  on  paguen  més  IRPF:  en  el  tram  autonòmic  de  rendes  fins  a  20.000  euros  el  tipus
ascendeix al 12%. En termes generals la pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a Espanya del 32,4 i
a la UE-28 del 39,1%.

A la vegada, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior a la d’Espanya
(25,5%) i queda molt per sota de la Unió Europea (28,6%).

En aquest context, els ajuntaments han estat i  són el dic de contenció que ha permès aturar els
impactes de la crisi sobre les persones i han abordat les situacions de pobresa a través d'uns serveis
socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans de rescat social destinats als col·lectius de risc
social. Actuacions molt sovint en la soledat institucional amb l’objectiu de cobrir els drets fonamentals
de les persones en situació de risc d’exclusió: et dret a l’alimentació, el dret a l’habitatge, el dret a
l’educació, el dret al treball i el dret a l’autonomia personal i a la salut. Per contra la resposta per part
del  Govern  català  a  les  necessitats  de  la  població  més  vulnerable  no  són  prou  adequades,  ni
suficients.

S’evidencia doncs una manca d'equitat en el repartiment dels costos socials i institucionals de la crisi
i cal redreçar-ho.

En aquest context social la necessitat de l’aprovació de la Llei de la renda garantida de ciutadania
adquireix un caràcter de prioritat, d’aquí deriva el seu caràcter de mandat al Parlament, i d’obligació
inexcusable per al Govern de la Generalitat com a mesura estructural i urgent.

Volem una Catalunya on  la  vida  sigui  digna  de  ser  viscuda  on les  necessitats  bàsiques estiguin
cobertes i garantides per drets i amb pressupost.

En virtut d'aquestes consideracions, el grup municipal de Movem Tortosa – Entesa de l’Ajuntament de
Tortosa proposa al ple els següents ACORDS:

1) Exigir al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti un projecte de
reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta i generadora de desigualtat per una fiscalitat
justa i progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més
just i progressiu que permeti ampliar els recursos fiscals propis per atacar l’emergència social i la
desigualtat a partir de:

a) Modificació del  tram autonòmic de l’impost  sobre  la  renda de les persones físiques amb
l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes mitjanes i incrementar els
tipus de les rendes més altes.

b) Modificació de l'impost de successions i donacions per a retornar als nivells d'ingressos del
2008, a partir d'una reducció significativa i selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa
catalana.

c) Modificació de l’impost de patrimoni, establert en el Decret llei 7/2012, per tal que gravi de
manera més intensa els grans patrimonis com a pas previ i transitori a l’establiment d'un impost
de grans fortunes.

d) Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa referència a la
imposició mediambiental, amb una especial incidència en el desenvolupament de les previsions de
la Llei de finançament del transport públic de Catalunya.

e) Revisar  els  diversos beneficis  fiscals  que aplica  la  Generalitat  i  eliminar  aquells  que són
clarament regressius.
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f) Millorar la gestió tributaria amb relació a l’impost sobre els habitatges buits establert per la
Llei 14/2015.

g) Recuperar l'impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 d'abril, de l’impost
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

2) Traslladar els presents acords al Departament de la Vice-presidència i d'Economia i Hisenda, els
grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya. “

*-*-*

Intervenció del Sra. Cristina Bel
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal de MT-E, senyora Cristina Bel
Salvadó: Regidores, regidors, els darrers estudis realitzats al nostre país ens indiquen que la situació
de pobresa no s'ha redreçat, malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte creixement
econòmic,  que en cap cas està comportant millores en les condicions materials de vida per  a la
majoria de la ciutadania. 

Sens dubte, les xifres més colpidores. La pobresa entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya viuen
492.000 infants en risc de pobresa, un 7,2% més que l’any 2008. La taxa AROPE –que és la que ens
indica el risc de pobresa i exclusió social de la Unió Europea– ens indica que a Catalunya el 23,5% de
la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió social, més de 1 milió i mig de persones.

La realitat és que patim una situació d’emergència social que s'expressa a través d'unes dades molt
alarmants causades per l’atur, la precarietat dels llocs de treball de nova creació i per la consolidació
de les retallades en drets socials i laborals.

També  ens  indiquen  que,  a  més  a  més  de  pobresa  i  risc  d’exclusió  social,  s'incrementen  les
desigualtats i apunten a una cronificació de la pobresa severa.

A Catalunya –i ara donaré unes dades– hi ha 603.600 persones a l’atur, de les quals un 58,3%
corresponen a atur de llarga durada. Només el  27,8% d’aquestes persones reben algun tipus de
prestació.  Hi  ha  218.000 llars  catalanes  on tots  els  seus  membres són  a  l’atur.  Hi  ha  103.000
famílies que viuen sense ingressos. S'ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el treball ja a un
11,7% de les persones que treballen a Catalunya i  cobren salaris  per  sota del  llindar del  risc de
pobresa. 43 famílies desnonades cada dia i  480.000 pisos buits. Un 8,7% de la població no pot
escalfar com toca casa seva.

Tanmateix,  la  societat  catalana  és  cada  vegada  més  desigual  i  es  dóna  una  creixement  en  la
polarització social,  és a dir, els rics són cada vegada més rics i  els pobres són cada vegada més
pobres, i les classes populars i treballadores s'afebleixen. En xifres, el 20% de la població més rica
acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% de la més pobra. Això no havia estat mai així ja que
abans de la crisi  i  les retallades els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana
europea.

La desigualtat i la manca de polítiques públiques per poder-hi front augmenten la vulnerabilitat entre
els  col·lectius  que  ja  ho  patien:  les  dones,  especialment  les  que  tenen  cura  dels  seus  fills,  les
persones migrades, les persones joves que ja no és que no es puguin emancipar sinó que estem
assistint al seu exili per manca d'oportunitats laborals.

Constatem així que la crisi no està afectant-nos per igual a tot els catalans i catalanes. Hi ha un clar
biaix que s'explica, no per la crisi sinó perquè aprofitant-la s'ha apostat per l’aplicació de retallades en
polítiques socials i d'una fiscalitat injusta que ha beneficiat a qui més té.

 A Catalunya les rendes altes paguen menys impostos que les rendes baixes,  com indica el  tram

-  Pàg. 109 / 132 -           JACE / sbh



autonòmic de l’IRPF, Catalunya manté una pressió fiscal més baixa que la mitjana de comunitats
autònomes per a rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen uns tipus d'IRPF
més alts a les rendes superiors a 100.000 euros que Catalunya. Per contra, les rendes catalanes més
baixes sí que pateixen una pressió fiscal dos punts més alta que la mitjana autonòmica. Catalunya és,
amb diferència, la comunitat on paguen més IRPF: en el tram autonòmic de rendes fins a 20.000
euros el tipus ascendeix al 12%. I en termes generals la pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a
Espanya d’un 32, i a la Unió Europea entre un 28 i unl 39,1%.

A la vegada, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya –un 21%– és inferior a la
d’Espanya –que és un 25 i mig–, i queda molt per sota de la Unió Europea, que és un 28,6%.

En aquest context, els ajuntaments han estat i  són el dic de contenció que ha permès aturar els
impactes de la crisi sobre les persones i han abordat les situacions de pobresa a través d'uns serveis
socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans de rescat social destinats als col·lectius en risc
social. Actuacions molt sovint en la soledat institucional amb l’objectiu de cobrir els drets fonamentals
de les persones en situació de risc d’exclusió: et dret a l’alimentació, el dret a l’habitatge, el dret a
l’educació, el dret al treball, el dret a l’autonomia personal i a la salut. Per contra, la resposta per part
del  Govern  català  a  les  necessitats  de  la  població  més  vulnerable  no  són  prou  adequades,  ni
suficients.

S’evidencia, doncs, una manca d'equitat en el repartiment dels costos socials i institucionals de la
crisi i cal redreçar-ho. 

En aquest context social la necessitat de l’aprovació de la Llei de la renda garantida de ciutadania
adquireix un caràcter de prioritat, d’aquí deriva el seu caràcter de mandat al Parlament, i d’obligació
inexcusable per al Govern de la Generalitat com a mesura estructural i urgent.

Volem una Catalunya on la  vida  sigui  digna de ser  viscuda,  on les  necessitats  bàsiques estiguin
cobertes i garantides per drets i amb pressupost.

En virtut d'aquestes consideracions, el grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de Tortosa
proposa els següents acords:

Exigir al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti un projecte de reforma
fiscal per canviar la política fiscal actual injusta, generadora de desigualtat, per una fiscalitat justa i
progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i
progressiu  que  permeti  ampliar  els  recursos  fiscals  propis  per  atacar  l’emergència  social  i  la
desigualtat a partir de:

Primer, modificació del tram autonòmic de l’impost sobre les rendes de les persones físiques, amb
l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes mitjanes i incrementar els tipus
de les rendes més altes.

Dos. Modificació de l'impost de successions i donacions per retornar als nivells d'ingressos de l’any
2008, a partir d'una reducció significativa i selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa
catalana.

Tres. Modificació de l’impost de patrimoni, establert en el Decret llei 7/2012, per tal que gravi de
manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a l’establiment d'un impost de
grans fortunes.

Quatre. Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa referència a la
imposició mediambiental, amb una especial incidència en el desenvolupament de les previsions de la
Llei de finançament del transport públic de Catalunya.

Cinc.  Revisar  els  diversos  beneficis  fiscals  que  aplica  la  Generalitat  i  eliminar  aquells  que  són
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clarament regressius.

Sis. Millorar la gestió tributaria amb relació a l’impost sobre els habitatges buits establert per la Llei
14/2015.

Set. Recuperar l'impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 d'abril, de l’impost
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

I el segon seria traslladar els presents acords al Departament de la Vice-presidència i d'Economia i
Hisenda, els grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.

Intervenció del Sr. Dalmau
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Senyor  alcalde,  regidores,  regidors,  el  nostre
posicionament és d’abstenció.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista està totalment d’acord
amb l’anàlisi  que es fa de la  situació que hi  ha d’emergència social.  De vegades ens diuen que
l’economia està millorant  –potser per a alguns– però la precarietat està convertint-se en un factor
estructural, igual també que la situació d’emergència social que viuen moltes famílies que viuen al
nostre país. Per tant, coincidim plenament en l’anàlisi. 

Coincidim plenament també amb les propostes que fan. 

Ens agradaria que aquests futurs pressupostos de la Generalitat de Catalunya foren més socials del
que l’equip de Govern actual al Parlament de Catalunya té disposat. I sembla ser que és que tampoc
l’Esquerra Republicana que qui ha al Parlament de Catalunya és molt pareguda a la de Tortosa i no és
capaç d’imposar les polítiques socials....

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No s’ho pregui a mal. Deu ser l’hora, que estem pràcticament
entrant  en  el  Dia  de  la  Constitució  i  això,  segurament,  ens  altera  a  tots.  Té  la  paraula,  senyor
Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, torno a dir el mateix. És a dir, ens agradaria que es
notés  més  eixa  Esquerra  Republicana  amb  la  seva  preocupació  dels  pressupostos  que  estan
pendents d’aprovar-se, perquè els que ens diuen els companys i  companyes de la CUP que estan
negociant a Junts pel Sí és que són molt reacis a aplicar moltes de les mesures que proposa aquesta
moció, que nosaltres creiem que, a més, penalitzen només aquelles persones que ja tenen prou per
viure de manera digna i més que digna, i no entenem com Esquerra Republicana no és capaç de
forçar una miqueta més a Junts pel Sí per cedir en aquest aspecte.

Per tant, nosaltres coincidim en l’anàlisi i amb les propostes que fan.

De tota manera, també reconeixeran que el finançament que reben les autonomies per part de l’Estat
és limitat, és el que és. A més, les lleis que ens imposa el senyor Montoro i els límits de dèficit que
també ens imposen, i les polítiques d’austericidi –que no d’austeritat– que s’imposen des de la Unió
Europea, tot això fa difícil poder pal·liar aquesta situació d’emergència social –que s’ha convertit en
estructural– al nostre país.

Per això nosaltres creiem que, més enllà de que aquests pressupostos puguin ampliar-se amb les
partides  socials  i  que  nosaltres  apostem  per  això,  cal  apostar  des  de  ja  per  crear  un  procés
constituent  al  nostre  país,  encaminat  a  que quan arribi  el  moment  de  votar  la  independència  i,
posteriorment, constituir la nova constitució de la república catalana, tot allò que demanen vostès en
aquesta moció, tot allò que sigui redistribució de la riquesa, tot allò que sigui perseguir el frau fiscal,
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tot això estigui incorporat i es comenci a demanar des de ja en el procés constituent per a la nova
constitució de la república catalana.

Tot i això, nosaltres coincidim, com ja hem dit, tant en l’anàlisi com en les propostes, i votarem a favor.

Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Vagi per endavant que votarem
a favor perquè estem absolutament d’acord amb el contingut de la moció presentada, igual que amb
la moció anterior.

I a més, ho farem perquè volem uns pressupostos socials i transformadors que facin front als reptes
que té el país i que afecten clarament als pilars de l’estat del benestar, a l’educació, a la sanitat i a les
polítiques socials, així  com a la reactivació econòmica que hauria de permetre resoldre els índexs
d’atur existents a Catalunya.

El  passat  19  de  novembre,  sota  el  lema  “Per  uns  pressupostos  socials”,  entitats,  sindicats  i
formacions polítiques van sortir al carrer per demanar uns pressupostos que realment atenguin les
necessitats de la ciutadania.

Catalunya  pateix  una  situació  d’emergència  social  que  s’expressa  a  través  de  xifres  alarmants
respecte l’atur i la precarietat laboral, que no repetiré perquè molt bé les ha exposat la senyora Bel, i
que són alarmants.

Avui a Catalunya la població en risc de pobresa i  exclusió social  és del 23,5% del total,  és a dir,
1.400.000 catalans –segons dades de l’IdesCat al juny de 2016–, i un 30% de la població de menys
de 18 anys està per sota del llindar de la pobresa. És ben palpable que la pobresa s’està cronificant
en el nostre territori. 

El Govern de la Generalitat ha reduït  la inversió en serveis socials, passant del 7,8% al 6,8% del
pressupost global de la Generalitat d’anteriors exercicis, i en un 11,1% respecte al darrer pressupost
del  Govern d’entesa de 2010. La mateixa tendència pel  que fa  a altres partides importants dels
pressupostos de la Generalitat en atenció a les persones, com són la salut, on s’ha retallat un 16%
respecte el mateix 2010, i en educació, un 22%. 

Ha  arribat  l’hora  de  garantir  un  sistema  fiscal  més  just  i  progressiu  que  permeti,  d’una  banda,
demanar un esforç més gran a aquells que més tenen, i per l’altra, assolir més ingressos per poder
dedicar-los a inversió social, revertint les retallades realitzades pels governs de Convergència i Unió i
Esquerra Republicana des de l’any 2010. 

Al Parlament s’ha debatut i votat en vàries ocasions una proposta de reforma fiscal en aquesta línia i
els vots de Junts pel Sí i el Partit Popular han avortat aquesta possibilitat.

És  per  això  que  volem  que  el  Govern  de  la  Generalitat  aposti  per  un  projecte  de  pressupostos
ambiciós i valent, des del punt de vista de la fiscalitat, i des de la inversió social per dedicar recursos
a les urgències socials i revertir les retallades de drets i serveis públics que han practicat durant els
darrers anys.

Per tot això, repetim, donarem suport a la moció presentada per Movem Tortosa.

Intervenció de la Sra. Viña
Tot  seguit  pren la  paraula  la  Sra.  Viña:  Gràcies  alcalde.  Regidores,  regidors,  abans de començar
voldria dir-li  al  senyor  Rodríguez que Esquerra Republicana,  tant  a Tortosa com a Barcelona a la
Generalitat, el que vol és fer uns pressupostos més socials, i la CUP s’haurà de plantejar a veure quina
posició té per a que siguin possibles.

Davant la moció que ens presenten avui, els hem de dir que coincidim totalment en la part expositiva.
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Però davant les propostes que ens fan, vull fer-li les següents consideracions perquè justificaran el per
què no tindran el suport d’Esquerra Republicana.

En quant a la modificació de l’IRPF, voldria clarificar-los vàries coses: no és només el tram impositiu el
que afecta a la recaptació, influeixen altres factors com pot ser el tractament diferenciat dels tipus de
rendes de capital o el sistema de tributació de mòduls, per exemple, o les reduccions que s’apliquen
en la base imposable, i això no competeix a la Generalitat.

Un altre exemple de competències  de la  Generalitat  és  que només permeten modificar  el  mínim
personal  i  familiar  en un 10%, la  qual  cosa té  una incidència  escassa sobre  el  valor  final  de  la
recaptació.

Vull recordar també que els trams de renda inferiors als 12.000€ tenen, a part de la pressió fiscal de
l’IRPF, una pressió fiscal molt important que ve derivada dels impostos indirectes –bàsicament l’IVA–
que  és  molt  clarament  regressiu,  i  la  Generalitat  tampoc  no  en  té  competències,  ni  sobre  la
modificació del mínim exempt de l’IRPF ni sobre els tipus aplicables de l’IVA.

En quant a la modificació de l’impost de successions i donacions que ens demanen també, l’última
reforma que s’ha fet ha permès que es redueixin l’afectació de l’impost en les rendes mitjanes del
país. I és una reforma que va comptar amb un ampli suport, tant dels membres del Parlament com de
la societat, per tant, no es considera en aquests moments modificar-lo.

La proposta de modificació de l’impost de patrimoni la rebutgem perquè l’impost es va aplicar fins
l’any  2008,  quan el  Govern central  el  va  bonificar  fins  al  100%, seguint  la  línia  que actualment
continua  aplicant  en  els  diferents  impostos  que  fixa  la  Generalitat.  Per  tant,  davant  de  les
arbitrarietats dels diferents governs del Partit Popular, s’està treballant en el disseny d’altres formes
d’impostos que ens donin una major estabilitat. 

En quant a millora de figures impositives ja s’estan establint millores. Al darrer Ple es va aprovar
modificar l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïts per l’aviació comercial,
per exemple. Per cert, amb el vot en contra del PSC.

També es preveu la reforma de l’impost que gravarà les externalitats negatives sobre el medi ambient
i sobre el territori: pol·lució, contaminació acústica, col·lapse de mobilitat... Saben també que s’està
tramitant la  Llei  de canvi  climàtic,  que inclou l’impost  sobre vehicles rodats.  Per  tant,  la  voluntat
d’avançar fiscalment en fiscalitat mediambiental també existeix.

Coincidim totalment amb vostès que cal avançar en relació amb l’impost sobre els habitatges buits i
recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, és evident. 

El que sí que els volem dir és que pensem que cal aplicar una visió de conjunt sobre el sistema fiscal,
evitant  que  un  canvi  benintencionat,  com  és  el  que  vostès  proposen,  pugui  distorsionar  altres
variables que no podem controlar actualment perquè són competència de l’Estat.

Cal redefinir el sistema fiscal adaptant-lo als estàndards europeus. I per fer-ho és indispensable que el
Govern  de  la  Generalitat  disposi  de  plena  autonomia  i  capacitat  normativa  sobre  el  conjunt
d’ingressos tributaris.

Per aquests motius, Esquerra avui rebutjarà aquesta moció. Però vull aprofitar també per demanar
que instin al seu grup al Parlament de Catalunya a adoptar una posició responsable per a que sigui
possible aprovar uns pressupostos al 2017 que realment comptin clarament amb un creixement en
despesa social. Gràcies.

Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde.
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Abans, si de cas, si em permeten, senyor Rodríguez, em penso que ens haurem d’entendre, vist com
van totes les coses i, per tant, esperem poder tenir properament, d’aquí a 20 dies, menys de 20 dies,
el pressupost aprovat, o al menys això és el que volem des del nostre grup.

Aquesta és la típica, tornant a la moció, és la típica moció que nosaltres entenem que és per portar
més  al  Parlament  de  Catalunya  que  no  aquí  a  l’Ajuntament  de  Tortosa  perquè  estem instant  al
Parlament a fer un pressupost, i en 20 dies –menys de 20 dies– es discutirà aquest pressupost, i
esperem que s’aprovi el dia 22 i, per tant, entenem que és el que pertoca.

A més a més, a nosaltres des d’aquí no ens agrada exigir res a ningú, ni a cap administració i, en tot
cas, menys al Govern de la Generalitat, com està demanant l’acord. Hem de ser conscients de les
nostres competències. I si volen fer aquest tipus de política el que han de fer és allà entrar esmenes i
poder esmenar el pressupost, si creiem convenient que cal esmenar-lo o, en definitiva, aprovar-lo, que
és el que demanaríem si som una mica conscients de la realitat que tenim a dia d’avui.

Però en tot cas, com veig que no en són molts, sí que recordar que al pressupost del 2017 –ja aprovat
pel Govern i aprovat al Parlament, per tant, no es pot demanar ara de fer, com ho diu aquí?, una nova
reforma fiscal per canviar la política fiscal, perquè ja està entrat al Parlament– suposa una despesa
social de 1169 milions d’euros, dels quals uns 408, més de 408 estan destinats al Departament de
Salut, a polítiques de salut, més de 336 a polítiques d’ensenyament, i 193,8 a afers socials. Per tant,
és un pressupost que destina una important partida a temes de despesa social  i,  per  tant,  amb
l’objectiu d’arribar als que més pateixen.

I acabo amb el senyor Roig, que pot dir el que vulgui aquí però, al final, respecte als pressupostos i
respecte a ser més social que ningú però, al final, qui està a dia d’avui pactant amb el Partit Popular
el Decret de mesures fiscals i tributàries és el Partit Socialista a Madrid. Per tant, potser haurien
d’anar començant a revisar el seu discurs perquè al final qui està aprovant tot el que aprova el Partit
Popular a Madrid és el Partit Socialista.

Intervenció de la Sra. Cristina Bel
Seguidament pren la paraula la Sra. Cristina Bel: Gràcies. Regidores, regidors, gràcies per l’abstenció
al Partit Popular i gràcies també al vot a favor del PSC.

Estic d’acord amb la CUP en l’anàlisi que feia de recordar a la gent d’Esquerra Republicana que tant
aquí com a Barcelona siguin una mica més socials i, per tant, també ho volia dir.

Tot el que hi ha dins en aquesta moció té que veure amb l’IRPF i  tot el que s’ha parlat del tram
autonòmic de l’IRPF.  I  només posaré  uns exemples,  senyora  Viña,  és  a  dir,  les  rendes de fins  a
18.000€ aquí a Catalunya paguen un 12%, cosa que a Madrid i a Castella la Manxa cotitzen a un
9,5%, i estem parlant del tram autonòmic, no del que vostè ha volgut posar aquí damunt la taula i ha
anat liant la troca. Estàvem parlant de l’IRPF.

I després, les de més de 100.000€ aquí a Catalunya paguen el 18,03 i el 20,16; i a la resta de l’Estat
espanyol en la mitjana del 18,27, per tant, una mica menys.

Per una altra banda, dir-los a la gent de Convergència i Unió que, a veure, està bé que portéssim
aquestes  mocions  aquí  al  Ple  per  recordar-los-hi  que  quan  facin  els  pressupostos,  és  a  dir,  el
pressupost que vam aprovar fa pocs dies, té previst que la Generalitat aportarà a l’Ajuntament de
Tortosa 200.000€ menys, vull dir, que ho tinguin en compte i així podem parlar del que la Generalitat
fa amb Tortosa i no donar sempre la culpa a Madrid, que és el que a vostès els va bé a tots: donar la
culpa a Madrid, però resulta que la Generalitat invertirà amb Tortosa 200.000€ menys, segons el
pressupost que vostès van confeccionar i van aprovar recentment. Gràcies.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, abans de passar a la votació, quan
trobi alguna comunitat autònoma, inclosa la catalana, que les rendes superiors a 100.000€ tributen
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al 18%, digui-ho ràpidament perquè veurà que tindrà molt d’èxit. Que les rendes de més de 100.000€
tributen al 18% ho haurà de trobar.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (3), PSC-CP (3) i
CUP-AE-PA (1); onze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals
de CiU (7) i ERC-AM (4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal
del PP.

17 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA PER
REQUERIR  A  LES  ADMINISTRACIONS  COMPETENTS  ACTUACIONS  CIENTÍFIQUES,  LEGISLATIVES  I,  SI
S’ESCAU,  JURÍDIQUES  PER  TAL  DE,  PRINCIPALMENT,  MOBILITZAR  ELS  SEDIMENTS  RETINGUTS  ALS
EMBASSAMENTS  DE  MEQUINENSA  I  RIBA-ROJA,  CONSIDERANT  LA  PÈRDUA  DE  LÍNIA  DE  COSTA
(REGRESSIÓ) I L’ENFONSAMENT (SUBSIDÈNCIA) DE LA PLANA DEL DELTA DE L’EBRE. I TENINT EN COMPTE
TAMBÉ EL CONJUNT DE LA CONCA DE L’EBRE I LES CAUSES I ELS EFECTES GLOBALS DEL CANVI CLIMÀTIC.

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

“ Atès que la regressió de la línia costera del delta de l’Ebre és un problema directament provocat per
la construcció i la gestió actual dels embassaments de la conca de l’Ebre, al interrompre el transport
de  sediments  des  del  riu  Ebre  fins  al  Mar  i  el  seu  Delta  quedant  (els  sediments)  retinguts  als
embassaments. Al mateix temps, la retenció de sediments als embassaments no permet contrarestar
l’enfonsament natural de la plana deltaica (fenomen anomenat subsidència) factor que agreuja la
pèrdua d’alçada de la plana del delta de l’Ebre. Estudis recents de l’IRTA demostren que la plataforma
deltaica s’enfonsa en promig 3 mil·límetres anuals. Aquest fenomen (la subsidència) se veu accentuat
per l’augment del nivell del mar degut a l’efecte del canvi climàtic. Estudis científics de l’IRTA i la UPC
adverteixen que durant el segle XXI el 45% de la superfície del Delta quedarà per baix del nivell del
mar si no se prenen mesures adients. 

Atès que durant el segle XXI podrien quedar inundats pel mar espais urbans com Riumar i altres de
gran  valor  mediambiental,  com l’Illa  de  Buda  o  la  Barra  del  Trabucador,  i  podria  produir-se  una
salinització excessiva que dificulti les activitats agrícoles i, especialment, el cultiu d'arròs. 

Atès que la pèrdua de la línia de la costa i el dèficit de sediments és un problema que no només
afecta  al  propi  delta  de  l’Ebre  sinó  també  a  tota  l’àrea  d’influència  del  riu  Ebre.  Mitjançant  la
cartografia e imatges de satèl·lit disponibles dels darrers anys, se constata que la major part del litoral
del delta de l’Ebre pateix una forta regressió de la línia de la costa: especialment a les zones de la
desembocadura, l’Illa de Buda, la Barra del Trabucador, la platja de la Marquesa i la Barra del Fangar.
Tot i  això, en altres punts del Delta se produeix el fenomen invers (tendència a la sedimentació),
afectant el correcte desenvolupament de les activitats productives existents al delta de l’Ebre, com és
el cas de la Badia del Fangar (afectació de la pesca, producció aqüícola i recol·lecció de mariscos). 

Atès que l’ecosistema deltaic, així com el seu sistema dunar, són, per definició, sistemes canviants i
dinàmics i, per tant, també adaptatius. No obstant, la construcció i gestió actual dels embassaments
(sobretot els localitzats al tram baix del riu Ebre) ha provocat la baixa capacitat de resiliència del
sistema Deltaic. La construcció dels embassaments del tram baix del riu Ebre a mitjans del segle XX
ha comportat un canvi en la dinàmica fluvio-marina. Actualment la dinàmica marina domina sobre la
dinàmica fluvial. provocant l’acceleració de l’erosió de la línia de la costa, la desaparició del sistema
dunar  i  la  pèrdua  d’ecosistemes  claus  i  d’especial  rellevància  com  són  els  aiguamolls.
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Conseqüentment, per tal de recuperar parcialment l’equilibri sedimentològic i, per tant, ecològic, així
com assegurar la sostenibilitat econòmica d’aquesta part del territori, se requereix d’un nou model de
gestió dels embassaments de la conca de l’Ebre (especialment els de la part baixa del riu Ebre) amb
l’objectiu de restaurar la continuïtat en la transferència dels sediments.

Atès que la gestió actual dels embassaments de la conca de l’Ebre implica que una gran part de la
superfície aèria del delta de l’Ebre (45% durant el segle XXI) pugui quedar inundada per la combinació
de tots aquests processos (falta de sediments, subsidència i  elevació del nivell  del mar pel canvi
climàtic.  S’ha  demostrat  la  ineficàcia  de la  “regressió  controlada”  (no  interferir  en  el  curs  de la
regressió esperant a que la mateixa s’equilibri amb una pèrdua mínima de la superfície deltaica) al
estar molt per sobre de l’esperat (veure imatges adjuntes). 

Atès  que,  segons  els  estudis  científics  de  l’IRTA  i  les  universitats,  en  dia  d’avui  arriben  a  la
desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals,  menys d’un 1% del volum que
arribava  abans  de  la  construcció  dels  pantans,  que era  de 20 milions de tones.  Es  calcula  que
actualment  l’embassament  de Riba-roja  d’Ebre  rep  anualment  2  milions de tones de sediments.
Durant els darrers anys des de diversos àmbits s’ha proposat recuperar part dels sediments retinguts
als embassaments del curs mig-final del riu Ebre. Els estudis realitzats per la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) i l’IRTA demostren que amb una aportació mínima anual de 1’2 milions de tones
de sediments fins a l’any 2100 seria suficient per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i
l’augment del nivell del mar. Si la pujada del nivell del mar fos superior als 53 centímetres llavors les
aportacions de sediments, per mantenir l’elevació actual, haurien de ser d’entre 2’5 i 3’5 milions de
tones anuals. 

Atès que diversos països del món tenen experiència amb una gestió responsable dels sediments. Fins
i tot,  a preses com la de l’embassament de Joaquín Costa (més conegut com “Barasona”,  Aragó,
conca  hidrogràfica  de  l’Ebre)  la  Confederació  Hidrogràfica  de  l’Ebre  (CHE)  va  reparar  les  seves
comportes de fons i les fa funcionar regularment. 

Atès  que  abans  de  la  construcció  dels  pantans  de  Mequinensa  i  Riba-roja  hi  havia  dos  cicles
d’aportació d’aigua al Delta, el de reg de maig a setembre pel qual se pagava el cànon de reg, i el del
colmateig (cultura d’aprofitament dels sediments), de setembre a febrer, pel qual se pagava una altra
quota. 

Atès que cal dirigir els sediments a les zones on fan falta. I considerant que és possible, per exemple,
facilitar  l’obertura  de  la  Gola  de  Migjorn  en  moments  de  crescuda  del  riu  Ebre,  una  de  les
desembocadures del riu Ebre que queda tapada la major  part  de l’any a causa d’una mescla de
factors humans i mediambientals. 

Atès que el  25 de juny de 2015, la  Comissió per  la  Sostenibilitat  de les  Terres  de l’Ebre (CSTE)
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals ecològics per al
tram final del riu Ebre i el seu Delta amb propostes diferenciades per a anys secs, normals i humits.
Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser
de 5.871 hectòmetres cúbics anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hectòmetres cúbics
anuals i per a un any humit de 9.907 hectòmetres cúbics anuals. A més, s’incorpora una proposta de
cabal mínim d’excepcionalitat  per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hectòmetres cúbics
anuals.  Aquesta  proposta  de cabals  ambientals va  ser  aprovada pel  Parlament de Catalunya i  la
Generalitat de Catalunya, per mediació de l’Agència Catalana de l’Aigua, la va presentar en forma
d’al·legacions perquè s’inclogui en la revisió del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

Atès que les  “Instrucciones de grandes presas” (Ordre de 31 de març de 1967 pel que s’aprova la
Instrucció per projecte, construcció i explotació de grans preses) al seu article 94 i el “Reglamento
técnico sobre seguridad de presas y embalses” (Ordre de 12 de març de 1996 pel que s’aprova el
Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments, sobre els informes anuals i l’obertura
de comportes de fons) especifiquen que tots els equipaments de la presa incloses les comportes de
fons o “desagües” s’han de mantindre en bon estat. 
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Atès que se tenen indicis de que les comportes de fons de les preses de Mequinensa i Riba-roja no
s’han obert mai des de la seua construcció. I atès que aquestes comportes de fons o “desagües” són
fonamentals per alliberar els sediments, conforme expliquen els estudis de l’IRTA i la UPC. 

Atès que els sediments retinguts als embassaments redueixen la capacitat d’emmagatzemar aigua,
causen  problemes  de  salut  pública  (proliferació  d’algues,  mosquits,  etc.)  i  dificulten  activitats
esportives, turístiques i econòmiques (rem, infraestructures de reg, etc.) a poblacions com Escatrón
(Aragó,  embassament  de  Mequinensa),  la  Granja  d’Escarp  (Lleida,  embassament  de  Riba-roja)  o
Mequinensa (Aragó, embassament de Riba-roja). Als anys 1995, 1996 i 1997, quan se van realitzar
els  desembassaments  de  l’embassament  de  Joaquín  Costa  (Barasona/Aragó)  gran  part  dels
sediments  van  quedar  retinguts  prop  del  casc  urbà  del  Municipi  de  Mequinensa  i  causen  els
problemes esmentats anteriorment (i àmpliament relatats  al “Proyecto de recuperación del lecho y
mejora  del  estado  ecológico  del  río  Segre  en  la  confluencia  con  el  Ebro.  T.M.  de  Mequinenza
(Zaragoza)” elaborat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre). Aquests sediments atrapats al tram
final del riu Segre, a la zona denominada Aiguabarreig (cua de l’embassament de Riba-roja) no han
pogut arribar al delta de l’Ebre per l’absència d’un Pla de gestió integral dels sediments de la conca
de l’Ebre. 

Atès que hi ha focus de contaminació latents com és el cas dels residus de la indústria química de
Sabiñanigo (riu Gállego, afluent de l’Ebre, Aragó). 

Atès que l’explotació de les preses i els embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix es desenvolupa
per mitjà de títols concessionals segons el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, i que majoritàriament aprofiten els recursos
hídrics per destinar-los a la producció d’energia hidroelèctrica.

Atès que, segons els estudis de la Universitat Rovira i Virgili, des del punt de vista general del sistema
elèctric, no hi hauria un problema d’abastiment elèctric quan les centrals hidroelèctriques deixessin
de funcionar durant els desembassaments controlats proposats per l’IRTA i la UPC. El sistema elèctric
està tot connectat i és excedentari. Actualment, a l’Estat espanyol, hi ha més de 100.000 MW de
potència instal·lada, amb una demanda màxima històrica (l’any 2007) d’uns 45.000 MW. A més, el
sistema elèctric espanyol és exportador net d’electricitat des de l’any 2004. I l’energia hidroelèctrica
representa només un 17% del total (i dins d’aquest percentatge les hidroelèctriques de Mequinensa i
Riba-roja en són una petita part). 

Atès  que  estudis  científics  recents  com  els  de  Philip  Fearnside  de  l’INPA  (Instituto  Nacional  de
Pesquisas da Amazonia) demostren també l’impacte ambiental de les centrals hidroelèctriques i dels
embassaments en tant que productores de gasos d’efecte hivernacle que promouen el canvi climàtic i
l’augment del nivell del mar. 

Atès que hi ha exemples de demolició de preses obsoletes a diversos llocs del planeta, fins i tot a
l’Estat  espanyol  amb la  demolició de les  preses de la  Retuerta (riu Aravalle,  Ávila,  CHDuero)  i  la
demolició de la presa de la Gotera (riu Bernesga, León, CHDuero). O els casos de les dues preses del
riu Penobscot (EUA) estudiats amplament per científics com Josh Royte (The Nature Conservancy). 

Atès que la Llei d’aigües en el seu article 23 atorga potestats d’administració i control del domini
públic hidràulic a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre com a organisme de la conca del riu Ebre, que
li  permeten  regular  tots  i  cadascun dels  aprofitaments  hídrics  autoritzats  com el  de  les  centrals
hidroelèctriques, que a l’empara de l’article 65 de la mateixa llei, confereix d’ofici o a instància de part
la possibilitat de revisar les concessions vigents en casos de modificació de les circumstàncies en les
quals foren concebudes.

Atès que el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic
hidràulic,  que desenvolupa els  títols  preliminar I,  IV,  V,  VI  i  VII  de la  Llei  29/1985, de 2 d’agost,
d’aigües,  disposa en el  seu article 115 que, en l’àmbit  de les competències dels organismes de
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conca, exigiran altres condicionants a les concessions com són els cabals mínims que deuran de
respectar els aprofitaments per motius ecològics, i  que aquests podran ser revisats com estableix
l’article  156  del  mateix  Reglament,  per  haver-se  modificat  els  supòsits  determinants  del  seu
atorgament o quan s’hagin d’adequar als plans hidrològics.

Atès que la situació de vulnerabilitat del delta de l’Ebre, que s’ha exposat amb anterioritat, s’agreuja
per la gestió que es fa de les preses i això representa una evident modificació dels condicionants
ambientals exigits a les centrals hidroelèctriques. I tenint en compte l’article 156 i 157 del Reglament
de domini públic hidràulic, que faculta la revisió de les concessions d’ofici o instància de part.

Atès que el delta de l’Ebre és Reserva de la Biosfera, Espai d’Especial Interès Natural, Xarxa Natura
2000 i Parc Natural entre altres, protegit per diverses normatives autonòmiques, estatals i europees. 

Per tot això, des del Ple de l’Ajuntament de Tortosa, acordem:

Primer. Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat, de donar suport a la creació
d’un Pla de gestió integral dels sediments de la conca de l’Ebre. Instar al Govern espanyol i a la UE a
que destinin una partida pressupostaria per crear el Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca
de l'Ebre durant l’any 2017. I que aquest Pla s’aprovi dins el Pla Integral de Protecció del delta de
l’Ebre (PIPDE), òrgan en el que participa el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya. 

Segon. Donar suport a la creació d’un front polític català i aragonès que requereixi a l’Estat espanyol
una inspecció independent de les comportes de fons de les preses de Mequinensa, Riba-roja, Flix, i de
la resta de les preses de la conca hidrogràfica de l’Ebre. En el cas de que les comportes de fons
estiguin en mal estat, exigir-ne l’immediat manteniment conforme està definit legalment. I estudiar i
proposar la demolició de les preses que van quedant obsoletes. 

Tercer. Instar a les institucions competents a donar suport i aplicar els estudis i actuacions sobre els
sediments que han realitzat,  estan realitzant i  pretenen realitzar l’IRTA, l’ACA i  les universitats als
embassaments  de  Mequinensa,  Riba-roja  i  Flix.  Instar  el  Govern  espanyol  a  dotar  de  partida
econòmica un projecte pilot de transferència controlada de sediments des de l'embassament de Riba-
roja d'Ebre fins a la desembocadura del delta de l'Ebre, per tal d'implementar-se durant l'any 2017.
Encarregar estudis complementaris que analitzen amb profunditat la composició dels sediments dels
embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix. I, quan sigui necessari, utilitzar maquinaria pesada
per anar removent els sediments que no mou el corrent de l’aigua. 

Quart. Instar a les institucions competents a recuperar la política del «colmateig» al delta de l’Ebre, per
combatre la subsidència. I aplicar les actuacions múltiples i de poc impacte ambiental que la UPC
proposa per contenir el mar enfront del delta de l’Ebre (sacs geotèxtils plens de sorra, algues al fons
del mar, etc.) i, d’aquesta manera, combatre la regressió. 

Cinquè. Instar  a les institucions competents a revisar  els  protocols d’actuació de la  gestió de les
preses i les autoritzacions ambientals integrades (Ley 16/2002 autorización ambiental integrada; Ley
21/2013 evaluación de impacto  ambiental).  Revisar  l’impacte  ambiental  de les  preses,  tenint  en
compte les dinàmiques creixents de subsidència i regressió al delta de l’Ebre i les causes i efectes
globals  del  canvi  climàtic,  per  tal  de  sustentar  legalment  la  necessitat  d’alliberar  els  sediments
retinguts als embassaments: creació de noves lleis o directives europees, espanyoles i catalanes.

Sisè.  Instar  a  les  institucions  competents  a  impulsar  l’inici  dels  expedients  de  revisió  de  les
concessions de les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Riba-roja i Flix, imposant nous
condicionants  ambientals  en  la  gestió  de  l’aprofitament  dels  recursos  hídrics  que  permetin  una
millora en el traspàs dels sediments riu avall, tenint en compte la situació de vulnerabilitat, erosió i
resiliència de la plana deltaica. 

Setè. Si les accions anteriors no sorgeixen els efectes esperats, interposar una denúncia contra la
gestió negligent de les preses i exigir responsabilitats a quants subjectes poguessin derivar. 
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Vuitè. Instar  a les institucions competents  a prendre les mesures oportunes per  obrir  la  Gola  de
Migjorn en períodes de crescuda del riu Ebre. 

Novè. Instar al Govern espanyol i a la UE a que destinin una partida pressupostaria per descontaminar
la zona de la indústria química de Sabiñanigo (Aragó).

Desè. Trametre  aquests  acords al  president  de  la  Comissió  Europea,  al  President  del  Govern  de
l’Estat, al Ministeri de Foment, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al Servei de
Costes de Tarragona del mateix Ministeri, al president de la Generalitat de Catalunya, al president de
la Diputació General d’Aragó, al Departament de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern
d'Aragó, al Departament d'Innovació, Investigació i Universitat del Govern d'Aragó, al Departament de
Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, a l'alcaldessa de Mequinensa, al Parc Natural del delta de l’Ebre, a l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, a les comunitats de regants de l’Esquerra i de la Dreta
de l’Ebre i al moviment ciutadà de la “Campanya pels Sediments” per al seu coneixement i per tal que
produeixi l’efecte oportú. També trametre aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics del
Parlament de Catalunya i del Parlament Aragonès, del Congrés dels Diputats, del Senat i als diferents
eurodiputats catalans i aragonesos.   ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Malgrat que en alguns termes pot semblar idèntica a una que 
es va aprovar, és molt més ampliada i, en tot cas, això ens ho explicarà el senyor Xavier Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AE, senyor
Xavier Rodríguez Serrano: Som conscients de que abans de que em reincorporés en aquest Ple ja es
va  votar  una  moció  semblant,  però  diverses  persones  que  formen  part  de  la  Campanya  pels
Sediments i alguna de les entitats que també s’han adherit han valorat que quant més es parli sobre
el tema i quanta més consciència i pedagogia es creï al respecte és millor, i ens van demanar que
presentàrem aquesta moció i per això ho fem.

Breument, per no reiterar ja arguments que es van donar l’altra vegada, el 50% del Delta de l’Ebre
està en perill de desaparèixer durant aquest segle. Espais tan emblemàtics com Riumar, com l’Illa de
Buda o com la barra del Trabucador poden quedar-se soterrades baix l’aigua en aquest segle. I tot és
degut a que no baixen tants sediments pel riu com baixaven abans.

Per tant, és obvi que el que cal són més sediments per evitar aquesta regressió que està patint el
Delta de l’Ebre i que, com dèiem, pot arribar a que la meitat del seu espai desaparegui.

Però és que a més, també posarà en perill els mitjans de viure i el model productiu que té el Delta,
basat en l’arròs, per la salinització que es produirà del terra.

Aleshores, hi ha uns embassaments. Uns embassaments que no només parlem dels de Riba-roja,
Mequinensa o Flix, sinó tots els de la conca de l’Ebre, que tenen unes comportes de fons, que per
reglament han d’estar, que per reglament diuen, a més, i les lleis diuen que han d’estar en bon ús per
a que es puguin utilitzar i, per tant, el que planteja aquesta moció és situar al Delta de l’Ebre en el
centre de les polítiques que es facin en la gestió del riu.

Ja  està  bé de que  es  legisli,  s’apliquin  reglaments  i  lleis  al  riu  en  funció  dels  interessos  de  les
empreses hidroelèctriques –ja hem vist  56.600 milions de beneficis en els últims 8 anys de crisi
econòmica–.  El  que  demana  aquesta  moció  és  que  primer  sigui  el  Delta,  primer  sigui  mantenir
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l’estructura del Delta i després, en tot cas, altres interessos econòmics que són de caire privat.

Entre les mesures més importants que es proposa en aquesta moció –i per no llegir-les totes perquè
són molt extenses– sí que direm que planteja la creació d’un pla de gestió integral dels sediments de
la conca de l’Ebre i  que, a més, tant la  Unió Europea com l’Estat espanyol li  donen els recursos
necessaris  per  desenvolupar  el  pla,  perquè sinó  ja  sabem que les lleis  o els  plans està  molt  bé
escriure’ls però si no hi ha recursos darrera no serveixen per a res.

També demana una inspecció independent de les comportes de fons de les preses de Mequinensa,
de Riba-roja i de Flix, però també de la resta de preses de la conca hidrogràfica de l’Ebre. Comprovar
si realment poden funcionar i estudiar, fins i tot, la possibilitat –per això dèiem que és una moció que
va més enllà– de demolir algunes preses que s’hagin quedat obsoletes en la conca hidrogràfica, una
cosa que ja s’ha fet en l’Estat espanyol i que no és tan difícil d’imaginar.

També demana que es doni suport i s’apliquin els estudis i actuacions sobre els sediments que han
realitzat i estan realitzant l’IRTA i diverses universitats als embassaments de Mequinensa, de Riba-roja
i de Flix.

I dotar, evidentment, el Govern espanyol –com dèiem abans– d’una partida econòmica per a que es
pugui fer un pla pilot d’acompanyament dels sediments des de l’embassament de Riba-roja fins al
Delta de l’Ebre.

També que es recuperi la política o la manera de fer del colmateig, que és una tradició antiga que hi
havia al Delta de l’Ebre i que poc a poc s’ha anat perdent.

També demana la creació de noves lleis o directives europees, espanyoles i catalanes per sustentar
legalment la necessitat d’alliberar els sediments retinguts als embassaments. Tornem a dir el mateix:
primer  la  supervivència  del  Delta  i,  per  tant,  alliberar  els  sediments  i,  en  tot  cas,  després  els
interessos  de  les  companyies  hidroelèctriques  que  tenen  segrestats  ens  aquests  moments  els
embassaments.

En sisè  lloc,  iniciar  els  expedients  de revisió  de les  concessions de les  centrals  hidroelèctriques
situades a Mequinensa,  Riba-roja  i  Flix,  imposant  nous condicionants  ambientals  en la  gestió  de
l’aprofitament dels recursos hídrics que permeten una millora en el traspàs dels sediments riu avall,
tenint en compte la situació de vulnerabilitat, erosió i resiliència de la plana deltaica. 

Si cal també, interposar una denúncia contra la gestió negligent de les preses i exigir responsabilitats
a quants subjectes poguessin derivar. 

I finalment, doncs, demanar també a les institucions competents a prendre les mesures oportunes
per obrir, en cas necessari, la Gola del Migjorn en períodes de crescuda del riu Ebre. 

Tornem a dir que és un crit de socorro, d’alarma a la situació que viu el Delta de l’Ebre i que el que
demana és que l’única solució viable que en aquests moments hi ha per a que el Delta continuï
existint, per a que aquest llegat el podem deixar a les futures generacions, és garantir que arribin
sediments. I  els sediments estan en els embassaments. L’únic que demana aquesta moció és fer
pedagogia per a que aquests sediments arribin al riu Ebre. Gràcies.

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, a mi em pareix
molt bé tot el que vostè exposa al llarg d’aquestes 8 pàgines denses, no?, plenes de contingut, plenes
de dades i tal. I també el que proposa al final. Jo, tot el que sigui a favor del riu i del Delta, doncs, a mi
em pareix molt bé i estaré incondicionalment al seu costat, no?

Hi ha coses que, bé, dius “vale”, però hi ha altres, doncs, que estan prou bé i tot això.
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Jo incidiria en la tècnica antiga. Tot l’antic té una explicació molt lògica i no hi ha que rebutjar-ho
perquè és antic i no és modern, eh. I que és la tècnica que vostè diu del colmateig. S’han fet proves,
s’han fet proves pilot  aquí  a l’Ampolla,  han donat  bon resultat,  i  és traslladar els  sediments que
baixen, traslladar-los i distribuir-los per les finques i tot això.

El que vostè planteja dels embassaments de traure els sediments, això és complicat i no és barato.
Això és complicat i no és barato. Com altres coses que vostè planteja aquí molt bé, eh, vull dir que jo
no les discuteixo. Li votaré a favor, però també són coses bastant complicades de fer, quan a lo millor
la solució és molt senzilla, i la va plantejar el Partit Popular fa molts anys, molts. I va dir per què no
fiquem al Delta, a la desembocadura, com fan els holandesos amb els seus pòlders, els seus dics
però movibles, que permeten sortir l’aigua del riu i impedeixen que entri l’aigua del mar i, per tant, se
salinitzi el Delta, que és el principal problema que tenim. L’altre és la subsidència, eh: que baixa el
Delta perquè no baixa aigua.

Això també és un problema de diners, vull dir, és que tot això són diners. Però això ja es va proposar fa
molts anys i és, potser, de totes les mesures que es plantegen i s’han plantejat, la més intel·ligent i la
que donaria més resultat. Però a lo millor, com que ho plantejava el PP, i tot el que planteja el PP és
“diablo, diablo, diablo”, doncs, no se li fa cas, fins que algú ho farà com a prova i dirà “òndia, aquests
paios duien raó, tu”.

Jo li votaré a favor.

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. 

Vagi  per  endavant  que votarem a favor  de la  proposta  presentada.  I,  a  més a més,  aquest  grup
socialista va presentar la mateixa moció al Ple del Consell Comarcal i es va aprovar recentment.

La  Campanya  pels  Sediments,  impulsada  per  entitats  com  la  Plataforma  en  Defensa  de  l'Ebre,
SEO/BirdLife o Ecologistes en Acció, es va presentar públicament l'1 de febrer de 2015  amb objectius
com el de recopilar els arguments necessaris per defensar l'arribada de sediments al Delta de l'Ebre. 

Entre les seves accions ha estat presentar la proposta que ara debatem i que parteix dels estudis que
l'IRTA i universitats que estan realitzant en relació a l’evidència de que al tram final del riu Ebre hi ha
una important manca de sediments, especialment al Delta, que està provocant una regressió impor -
tant d’aquest, fent que el mar vagi guanyant terreny.

No m’estendré amb els arguments que vostè mateix ja ha dit. 

Creiem que és del tot necessari aturar aquesta erosió continuada. I una possible solució seria la trans-
ferència de forma controlada dels sediments retinguts als embassaments de Riba-roja fins la desem-
bocadura per tal de garantir la pervivència de l’Ebre i el Delta.

La moció que avui presenta la CUP també inclou un acord que es va assolir també en el Ple del Con-
sell Comarcal el passat mes de novembre pel que fa a incorporar mesures oportunes per obrir la Gola
de Migjorn en períodes de crescuda del riu Ebre.

Entenem que pel nostre Riu, el Delta i el nostre territori cal exigir als governs i a les empreses elèctri -
ques que els embassaments siguin gestionats adequadament. Cal restablir un equilibri natural garan-
tint uns cabals ambientals sostenibles i la gestió dels sediments als seus embassaments.

I, com hem dit, votarem favorablement.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan:  Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és evident, com
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deia el senyor Rodríguez, que el Delta de l’Ebre té dos problemes molt importants com són, per una
banda, la regressió i, per tant, la pèrdua de la línia de costa; i per un altre costat, l’enfonsament, no?, i
la subsidència que vostè mateix explicava.

I és evident que això passa per molts de motius, però un dels motius que molt bé explica en aquesta
moció és també arran, no?, de la gestió que s’està fent per part de les diferents administracions de
les centrals hidroelèctriques que riu amunt acaben, finalment, afectant al tram final del riu, al Delta
de l’Ebre.

Si a més a més afegim, no?, la vulnerabilitat del nostre Delta i també els intents sempre continuats de
transvasaments fa que, evidentment, tinguéssim que recórrer a mocions com aquesta, que el que fan
és complementar una que es va aprovar aquí a l’Ajuntament també fa poc, o també s’ha aprovat
aquesta mateixa –com deia el senyor Roig– fa recentment poc també al Consell Comarcal. Per tant,
des del nostre grup municipal donarem suport.

També ens agradaria destacar alguns elements, com la necessitat, no?, de la creació d’aquest pla de
gestió integral dels sediments de la conca de l’Ebre; o la inspecció independent de les comportes del
fons de les preses; o també que s’apliquin i es doni suport a tots els estudis i actuacions sobre els
sediments  que  han  realitzat  la  comunitat  científica  com  l’IRTA  o  també  l’ACA  i  les  mateixes
universitats; o instar a les institucions competents a revisar els protocols d’actuació de la gestió de les
preses, entre altres.

També és cert que és un tema molt tècnic i atès, no?, que ja són les 11 de la nit i que, a més a més,
portem un debat molt gran, no m’allargaré més i donarem per vàlida la moció i comptarà amb el
nostre suport. Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem estat
compromesos en la defensa del riu, i en posaré tres exemples en forma de mocions: al setembre de
l’any 2015 vam presentar una moció de suport a la proposta de cabals ecològics per al tram final del
riu i del Delta i va ser aprovada per la Comissió de la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, la vam
presentar. 

Una  altra  moció  al  Ple  ordinari  de  febrer  d’enguany.  Vam  presentar  una  moció  en  suport  a  les
mobilitzacions i  accions contra  el  Pla hidrològic de la  conca de l’Ebre i  per  la  creació  d’un front
institucional per a la defensa del territori.

I al Ple del mes d’octubre ja vam presentar, es va discutir aquí i es va aprovar una moció similar a la
que avui presenta el grup de la CUP i, per tant, havia pensat que avui utilitzaria el mateix argumentari
per defensar la nostra posició, que és favorable a aprovar-la. Però clar, a les hores que som i si ara els
hi reprodueixo el mateix argumentari, em penso que arribarem a allò que és les 12 de la nit i així
començarem  el  dia  de  la  Constitució  amb  l’Ajuntament  obert  i  treballant  tots  en  el  dia  de  la
Constitució.

Per tant, donem suport a la moció. Esquerra sempre ha estat a favor de defensar el riu i, òbviament,
en la moció que ja vam parlar al mes d’octubre i que es va discutir, era pràcticament la mateixa que
ara  es  discuteix  i  no  ho  reprodueixo  i  dono  això  per  aprovat,  la  posició  nostra,  la  d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

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

No s’emprenguin en serio això de les 12 de la nit perquè acabaran treballant funcionaris, premsa i,
per tant, això seria terrible.
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Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, compartim, senyor
Rodríguez,  el  que ens  demana la  moció.  En vam presentar  una  similar  –no  és  iguala  però  molt
similar– ara fa un parell de plens, si no m’equivoco, per part del nostre grup i el grup d’Esquerra i, per
tant, compartim el que estableix la moció.

I en aquesta línia també està treballant el Govern de la Generalitat i, concretament, avui mateix s’ha
presentat un pla per  part  del  Departament de Territori  de la  Generalitat  d’accions concretes que
permetran disminuir l’erosió de la cosa i incorporar-les en la planificació pública. I d’aquesta manera,
el que s’ha aprovat és, amb un pressupost de 2 milions i mig, un projecte que pretén disminuir el
retrocés de la línia de costa al Delta i, per tant, actuar en 3 quilòmetres de platja. 

I durant el projecte, a més a més, es tractarà la disminució de l’erosió costanera amb millora de la
qualitat ecològica dels hàbitats naturals, incrementar la resiliència, l’increment dels nivells del mar i
els  episodis  d’inundació  marina,  a  la  vegada  que  s’asseguri  la  sostenibilitat  de  l’aqüicultura  i
l’ecoturisme. 

Per  tant,  compartim  tot  el  que  se’ns  està  dient,  evidentment,  tot  el  que  fa  al  tractament  i  la
mobilització dels residus i, a més a més, avui es reforça amb el que avui s’ha presentat pel propi
Govern de la Generalitat.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé doncs, agrair a tots els grups municipals que hagin
votat a favor.

Simplement, un comentari al que s’ha dit aquí. És evident que fer polítiques per salvar el Delta, moure
els sediments no es barat, però tampoc era barat rescatar a la banca i es va prioritzar; tampoc era
barat rescatar les autopistes a la Comunitat de Madrid i es van rescatar. És una qüestió de prioritats:
si volem invertir en mantenir el Delta de l’Ebre o ens el carreguem, simplement.

Reitero les gràcies a tots els grups municipals.

*-*-*

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.

18 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA PER
ADOPTAR  MESURES  CONCRETES  QUE  MILLOREN  LA  MOBILITAT  DEL  COL·LECTIU  DE  PERSONES  AMB
MOBILITAT REDUÏDA.

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

“ Atès que l'article 40.5 de l'Estatut d'autonomia estableix que «els poders públics han de garantir la
protecció  jurídica  de  les  persones  amb  discapacitats  i  han  de  promoure'n  la  integració  social,
econòmica i laboral».
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Atès que la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, signada el desembre de 2007, recull en
un text  únic, per primera vegada a la història de la Unió Europea, el conjunt dels drets civils, polítics,
econòmics i socials de la ciutadania europea i de totes les persones que viuen al territori de la Unió. I
atès que aquest document reconeix el fet que per aconseguir la igualtat per a les persones amb
discapacitat, el dret de la persona a no ésser discriminada s'ha de completar amb el dret a beneficiar-
se de les mesures dissenyades per garantir-ne la independència, la integració i la participació en la
vida social.

Atès que el maig de 2002, en el  marc del  Congrés Europeu sobre Discapacitat,  es va aprovar la
Declaració de Madrid, que va suposar un pas endavant més en el reconeixement i la protecció dels
drets de les persones amb discapacitat a nivell europeu, nacional, regional i local. I atès que aquesta
declaració de Madrid, és un text que reivindica la discapacitat com un afer de drets humans i  fa
referència a la  necessitat de substituir  la  concepció  paternalista de la  discapacitat  per  una altra
enfocada a la promoció de l'autonomia personal.

Atès que la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada el
desembre  de  2006,  suposa  un  punt  d'inflexió  en  el  reconeixement  i  l'exercici  dels  drets  de  les
persones  amb  discapacitat.  Assumeix  el  fenomen  de  la  discapacitat  com  una  qüestió  de  drets
humans i preveu les mesures, tant de no discriminació com d'acció positiva, que les administracions
públiques han d'implantar per garantir els drets d'aquest col·lectiu en igualtat de condicions amb les
altres persones. I  atès que aquesta Convenció és un instrument que inaugura un marc protector i
garantista,  inèdit  en  el  sistema  de  l'ONU  i  en  el  dret  internacional,  per  a  les  persones  amb
discapacitat.

Atès que segons el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) es
tracta d'un col·lectiu amb risc més alt d'exclusió social que la resta de la societat.

Atès que quasi un 5% de la població catalana pateix algun tipus de dificultat per desplaçar-se, atès
que segons INDESCAT al Baix Ebre al 2014 hi havia 3.660 persones amb mobilitat reduïda.

Atès  que  segons  diversos  sindicats,  la  taxa  d'atur  és  molt  més  alta  en  el  col·lectiu  de  persones
discapacitades que en la resta de la població, i atès que segons els mateixos sindicats, les persones
amb algun tipus de dificultat per desplaçar-se cobren menys que la resta de persones treballadores
per realitzar la mateixa tasca.

Atès  que  hi  ha  un  clar  consens  que  insisteix  en  superar  el  model  paternalista  per  un  altre  que
afavorisca el  poder realitzar  una vida plenament autònoma, considerem que des de l’Ajuntament
s'han de planificar totes aquelles actuacions que ajuden a millorar l'autonomia de les persones amb
mobilitat reduïda.

Atès que un dels principals problemes que es troben aquestes persones és de l'aparcament dels seus
vehicles  perquè  els  llocs  que  tenen  reservats  moltes  vegades  estan  ocupats  per  vehicles  no
autoritzats,  fet  que suposa una gran pèrdua de temps fins que arriba la  grua i  dificulta el  poder
realitzar l’activitat prevista (ja sigui laboral, d’oci, deures inexcusables,...).

Atès que els desplaçaments que aquestes persones han de realitzar pels carrers són més lents i
necessiten més temps, i que moltes vegades, a més es veuen agreujats per la falta de respecte de les
persones que estacionen a les rampes de les voreres.

Atès que l'envelliment  de les persones augmenta cada vegada més el  nombre de persones amb
mobilitat reduïda (a Catalunya un 70% més de persones amb algun problema de mobilitat des del
2001 al 2011).

-  Pàg. 124 / 132 -           JACE / sbh



www.tor tosa.cat

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat                               

Des de la CUP-AE considerem que des de l’Ajuntament de Tortosa, cal fer tot el possible per millorar
les condicions de vida d'aquelles persones que més dificultats tenen, i entre elles incloem al col·lectiu
de persones amb mobilitat reduïda. Per tot l'exposat amb anterioritat proposem al Ple de l’Ajuntament
de Tortosa els següents acords:

1. Partint de  l’objectiu final d’eliminar totes les barreres arquitectòniques de la ciutat,  informar als
grups municipals en el marc de la Comissió d’espai públic, a partir d’una memòria anual, de totes  les
actuacions realitzades amb aquest objectiu, quantificant la inversió econòmica feta. 

2.  Establir  com a  darrer  punt  de   l’ordre  del  dia   del  consell  de  sostenibilitat,  que  es  realitza
anualment,  un apartat destinat exclusivament a tractar les demandes i necessitats del col·lectiu de
discapacitats/discapacitades  a la ciutat. El consell elaborarà un programa d’actuació que prioritzarà
les  actuacions  a  desenvolupar  a  la  ciutat,  a  partir  de  les  peticions  de  les  entitats  i  persones
discapacitades. 

3.  Continuar la implantació de rampes a la ciutat, revisant les existents a petició dels usuaris afectats,
per optimitzar l'accessibilitat amb tot tipus de cadires. 

4. D'acord amb les peticions d'usuaris afectats, i  sempre que sigui tècnicament viable,  eliminar o
canviar d'ubicació els elements urbans que es troben enmig de voreres estretes impedint la mobilitat.

5. Garantir  que  es  respectaran  els  aparcaments  per  a  persones  amb  mobilitat  reduïda  als
esdeveniments que es portin a terme a la ciutat, i si no és possible es reservaran i es senyalitzaran
adequadament aparcaments alternatius a la mateixa zona. 

6. Adequar  els  aparcaments  existents  a  les  necessitats  de  les  persones  usuàries,  garantint  una
amplària mínima per a què no hi estacioni ningú als laterals. 

7. Es repintaran anualment si no es visualitzen adequadament els aparcaments destinats a persones
amb mobilitat reduïda, promovent que les seves dimensions siguin suficients, ampliant-les quan sigui
tècnicament viable Es garantirà que no existeixi mobiliari urbà al voltant que en dificulti la mobilitat. 

8. Educar  i  conscienciar  la  ciutadania  de la  importància  de  respectar  les  rampes  i  aparcaments
mitjançant les senyalitzacions dels aparcaments i amb campanyes informatives si és possible , de
forma combinada amb la corresponent acció punitiva exercida per la Policia Local a través de multes.

9. Instaurar la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre,
com un dia de sensibilització a la població en general.

10. Traslladar aquests acords a les associacions de discapacitats del municipi. ”

*-*-*

Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AE, senyor
Xavier Rodríguez Serrano: Bé, com l’objectiu de la CUP és que el dia 6 de desembre treballi el major
nombre de persones en aquest Ajuntament, farem una exposició de 50’ – 55’ minuts per allargar el
Ple i així poder arribar al dia 6 de desembre.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Pensi en els precs i preguntes, eh. Ja arribarem igual. Té la
paraula, senyor Rodríguez.

Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, dir que és una moció de la que la CUP Alternativa
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Ecologista ens sentim orgullosos i orgulloses perquè portàvem en el programa el fer propostes que
anaven encaminades a millorar la situació de vulnerabilitat que pateixen les persones amb mobilitat
reduïda i és una moció que s’ha elaborat fruit del treball amb persones que tenen mobilitat reduïda i
també amb alguna entitat de persones amb mobilitat reduïda. 

Ens mostrem orgullosos de traslladar aquesta moció aquí al Ple de l’Ajuntament. A més, la petició
expressa de les persones que la van elaborar era que intentàrem arribar a un acord amb l’equip de
Govern,  i  així  ho  hem  fet.  Aquesta  moció  és  fruit  de,  després  de  la  proposta  inicial  de  la  CUP
Alternativa Ecologista, de negociacions amb l’equip de Govern. I creiem també que la resta de partits i
grups municipals votaran a favor perquè és una moció que parla d’un tema transversal, un tema que
fa referència a persones que tenen, o que la visió de l’Administració ha anat canviat en el temps. En
un primer moment existia  una visió paternalista,  proteccionista de “pobrets,  els  hem de cuidar  a
aquestes persones”, s’ha anat evolucionant cap un model que es basa en què l’Administració ha de
garantir  els  drets de les persones amb mobilitat  reduïda, que el que ha de fer  l’Administració és
facilitar la plena autonomia d’aquestes persones.

I en aquesta línia va la moció. Una moció que precisament va adreçada a un segment de la població
que no és molt visible perquè moltes vegades no té una vida social tan activa com la resta de la
ciutadania, però que segons l’IDESCAT representa el 5% de la població catalana, que al Baix Ebre –al
2014– representàvem 3660 persones, per tant, és un tema important que afecta a molta gent.

Es tracta, a més, d’un col·lectiu que pateix la situació d’emergència social d’una manera més gran
perquè tenen una taxa d’atur més gran, perquè normalment cobren menys per realitzar les mateixes
tasques que altres persones i, per tant, viuen la precarietat laboral en primera persona més que altres
segments de la població.

És un segment de la població o una part de la població en augment. Del 2001 al 2011 va créixer un
70% les persones a Catalunya que tenen algun tipus de problema amb la mobilitat, i això és perquè
cada vegada anem fent-nos una població més gran i, per tant, apareixen més problemes de mobilitat.
És a dir, és un problema que afecta a tota la població, a més gent de la que ens pensem, a gent que
de manera permanent o temporal es pot veure afectada.

I concretament, aquesta moció va més a l’àmbit de la mobilitat i parlar també de garantir..., parlàvem
abans de l’autonomia d’aquestes persones i l’important que és que es puguin desenvolupar a nivell
personal,  no  només  a  nivell  laboral  o  familiar,  sinó  també  social,  i  per  això  han  de  poder  tenir
garantides la possibilitat de moure’s, de desplaçar-se. Per a aquestes persones és molt important que
en el seu cotxe, quan arribin a un lloc, que el lloc d’aparcament estigui lliure, no estigui ocupat, no
s’hagi fet un mal ús. I en aquesta, una miqueta en aquesta direcció anava la moció.

I si serveix per sensibilitzar a la gent que pugui estar sentint el Ple o a la resta de regidors o regidores,
doncs, ens donarem per satisfets amb aquesta moció.
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Entre els objectius que planteja o els acords que planteja està, el primer seria el de ficar-se com
objectiu eliminar totes les barreres arquitectòniques de la ciutat,  però hi ha el compromís de que a la
Comissió d’Espai Públic a final de cada any es farà una memòria anual –que es lliurarà als regidors i
regidores–  amb  les  actuacions  que  s’hagin  realitzat  amb  objectiu  d’eliminar  les  barreres
arquitectòniques de la ciutat i que també es quantificarà econòmica. I ho demanàvem perquè creiem
que les polítiques s’han de visualitzar, les polítiques concretes, i d’aquesta manera es pot establir si
és una prioritat per a un equip de Govern o no.

També la moció demana –i esperem que així s’aprovi–  que al Consell de Sostenibilitat, l’últim punt de
l’ordre del dia es dediqui únicament i exclusivament al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.
Creiem que és important perquè, més enllà de la mobilitat, com dèiem abans, hi ha altres aspectes
del seu dia a dia que convé treballar, i això és el que es pretén fer en aquest punt i a banda del
Consell de Sostenibilitat.

Un altre punt també: el que s’acabaran d’implantar les rampes a la ciutat,  i en aquells llocs que no
n’hi ha. Es tindrà en compte també tot tipus de cadires i no només les manuals perquè les elèctriques
tenen més dificultats, s’intentarà que siguin accessibles per a tot tipus de cadires.

L’eliminació,  el  canvi  d’ubicació  –sempre que sigui  possible– d’elements  urbans que dificulten la
mobilitat perquè és increïble, quan tens problemes per desplaçar-te, la quantitat d’obstacles que hi
ha, evidentment, sense cap voluntat per a qui els ha posat allí  però que dificulten aquesta plena
autonomia de la que parlàvem abans.

També eliminar o canviar d’ubicació elements urbans que es troben enmig de voreres estretes i altres
llocs de la ciutat.

Garantir  que es respectaran  –i  aquest és un aspecte important perquè quan parlàvem abans de
l’autonomia personal i de poder tenir relacions socials, doncs, hi ha  events, abans es feien alguns
events, a partir d’ara hi ha el compromís de que es farà en tots els  events– garantir que si un lloc
d’aparcament deixa d’estar lliure perquè l’activitat que es desenvolupa l’ocupa, doncs, es garanteix
que s’habilitaran altres espais i, a més, se senyalitzaran correctament per a que aquestes persones
quan no veuen el seu lloc de referència d’aparcament puguin anar a un altre, i no el fet de que estigui
aquest lloc ocupat per l’activitat signifiqui que han de marxar a casa, com ens comentaven que podia
passar en alguns moments.

Es continuaran repintant –en aquest cas s’agafa el compromís d’anualment– si no es visualitzen
correctament els aparcaments destinats a persones amb mobilitat reduïda.

També s’apostarà per l’educació i la conscienciació. I també hi ha el compromís de l’equip de Govern
d’un  aspecte  que  no  està  recollit  a  la  moció,  però  que  en  termini  de  6  mesos  es  llençarà  una
campanya  institucional  a  la  premsa  amb  la  que  s’intentarà  conscienciar  a  la  ciutadania  de  la
importància de no ocupar els aparcaments reservats, de no ocupar en les rampes, de no agafar un
tros de l’aparcament d’una persona amb mobilitat reduïda “perquè no m’entra bé el cotxe i no passa
res perquè fiqui una miqueta del meu morro”.

I també això anirà acompanyat del que es va fer també en la campanya contra els aparcaments en les
voreres,  en  les  que  la  Policia  multava  de  manera  fictícia  però  advertia  que  en  un  futur,  si  es
continuaven  produint  aquestes  circumstàncies,  la  multa  sí  que  seria  efectiva  amb  l’objectiu  de
sensibilitzar i de fer pedagogia.

I  reiterem:  només  el  fet  de  que  es  pugui  parlar  d’això  i  si  podem  ajudar  a  conscienciar  de  la
importància de garantir que tot el món tingui dret a una vida el més autònoma i digna possible, doncs,
aquesta moció ja haurà servit de prou.

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez, essencialment per acabar
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abans de les 12 l’exposició.

Intervenció del Sr. Dalmau
A  continuació  pren  la  paraula  el  Sr.  Dalmau:  Bé,  senyor  alcalde,  regidores,  regidors,  jo,  senyor
Rodríguez, veig perfecta aquesta moció i, des de luego, la votaré a favor i, a més, mogut per un esperit
de generositat, li donaré una idea i la documentació per cobrir un altre aspecte que no cobreix la seva
moció –i ho estic dient amb tota la serietat– que és cobrir les persones que tenen discapacitat visual,
i en sentit següent:

Instal·lar uns semàfors amb una senyalització sonora per facilitar la mobilitat d’aquestes persones. Els
semàfors antics feien un soroll “pip, pip, pip, pip” que molestava als veïns perquè no paraven. Passaven
de verd a roig “pip, pip, pip”. Tornaven a verd, a roig “pip, pip, pip”, i per això els van parar tots.

Bé, jo proposo –i a més, li  he buscat aquí a vostè i a l’Ajuntament per extensió– un sistema que
aplica,  està  començant  a  aplicar  l’Ajuntament  de  Torredembarra.  Els  usuaris  disposaran  d’un
comandament a distància que els hi donarà gratuïtament una entitat molt coneguda –la ONCE– i al
polsar-lo és quan s’activa la senyal que indica que pot creuar-se el carrer. Però no quan estàs davant,
inclús tu el pitges de lluny i t’indica on està el semàfor on tu pots anar –el que tingui la disminució
visual– i, un cop allí, tornes a polsar i és quan es fica en verd i t’està dient “ara pots passar perquè tu
m’has dit que em fiqui en verd per a...”.

És un sistema que és molt senzill. Jo crec que seria bo que Tortosa l’implantés. No sé si m’he explicat
clarament,  no? L’usuari,  mitjançant un comandament a distància,  activa el semàfor. L’usuari amb
disminució visual, eh. Llavors, li dóna un comandament a distància i amb aquest comandament, en el
moment que estigui el poste del semàfor prop, l’usuari emet un senyal acústica d’orientació que li diu
a l’usuari “escolta, aquí jo, el  poste”. Una vegada arriba allí, vol passar, estar en roig, fa “pip” i es
canvia, i li està dient que està en verd i pot passar.

És un sistema molt  senzill  que,  a més,  està  finançat  –torno a  dir–  per  la  ONCE juntament amb
l’Ajuntament corresponent i és molt pràctic per a les persones que –torno a dir–, malauradament,
tenen una disminució.

I tinc aquí tota la documentació, que me l’han enviada des de l’Ajuntament de Torredembarra. Jo ho
fico a l’abast de vostè i a l’abast de l’Ajuntament, que ho estudiïn i tal. 

El sistema emite varios tipos de sonido, que son: señal acústica de orientación. Permite a la persona
localitzar la situació exacta –estic traduint, eh– del poste que emite el sonido.

Segon: Señal acústica de paso. El sistema, una vez recibida la activación, emite de forma automática,
a partir del siguiente ciclo de paso, un tono característico intermitente que informa al usuario de la
posibilidad de efectuar el cruce.

I per tercer:  Señal acústica de fin de paso. Cuando el cruce emite, mediante el parpadeo de la luz
verde, la señal de fin de paso, el sistema  –que es diu Ciberpas– emite un tono característico bien
diferenciado del tono de paso que avisa al usuario de que ja ha acabat el pas.

És  un sistema que s’està  aplicant  als  ajuntaments.  Torno a  dir,  jo  vaig  veure  a  l’Ajuntament  de
Torredembarra que ho està aplicant i jo li cedeixo generosament a vostè, senyor Rodríguez, i també,
lògicament, a l’Ajuntament de Tortosa. I, per tant, el meu posicionament és favorable a la moció.

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la  paraula el  Sr.  Alcalde:  Segurament és l’hora avançada de la  nit,  però m’he
quedat confós. Jo pensava que era el PP el que volia arribar al Ple fins el dia de la Constitució i no la
CUP. Però, en tot cas, senyor Dalmau,....
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Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Permeti’m recriminar-li que no es faci broma en un tema
d’això que afecta a persones amb una disminució important.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: No, senyor Dalmau, no fem broma. I, a més, la......

Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau:  Jo, si m’ho permet, vaig plegant per a que no mos toquen
les 12.f

Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Home, damunt de que ens ha entretingut aquí ara amb la
lectura de tots aquests interessants articles de la premsa, ara s’esperarà, que estem a punt d’acabar.
No es preocupi, home.

En tot cas, segurament són les hores de Ple i la meva espessor mental, no m’ha fet entendre encara
el contingut propi de la proposta. Però si, a més, està cofinançada amb la ONCE, ja li dic jo que si ens
ho porta, nosaltres mantenim una bona relació....

Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo, si vol, li dono els telèfons.....

Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la  paraula el  Sr.  Alcalde:  El  telèfon del  regidor  del  PP de Torredembarra no el
necessito. 

Senyor Dalmau, senyor Dalmau, senyor Dalmau, si intervé seria bo que endollés el micròfon perquè
sinó.... –no, no, no, ara no; quan jo li doni la paraula– perquè sinó, primera, no es grava i després no
es pot transcriure a l’acta i, després, els mitjans que estan retransmetent en directe o en diferit el Ple
tampoc no el senten. I seria bo que intervinguéssim quan cedim la paraula, que és l’habitual.

El que li estava dient és que, en tot cas, més enllà d’aquesta moció, si ens ho fa arribar i ho fa arribar
a la comissió informativa i  a la Policia, tractant-se d’un tema de regulació semafòrica, el que ens
podem comprometre és a estudiar-ho, veure si és viable a una ciutat...., no sé els semàfors ara que té
Torredembarra, no sé si en té més, en té menys, ho desconec i, per tant, si ara opinés segurament
m’equivocaria. Jo l’únic que li puc dir és que si ens ho fa arribar, ens ho estudiarem amb carinyo. Però
ara  si  ho incorporem a una moció  sense saber  exactament el  contingut  i,  no  dic  la  utilitat,  sinó
l’aplicabilitat a Tortosa potser ens equivocaríem.

Per tant, si li sembla bé, ens ho fa arribar i nosaltres ho transmetrem per a que es pugui estudiar.  

Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, intentaré ser breu, a veure si així
no arribem a les 12. 

El  passat  dia  3,  dissabte  dia  3  es  va  commemorar  mundialment,  internacionalment  el  Dia
Internacional  de  les  Persones  amb  Discapacitat.  Dies  com  aquest,  si  més  no,  posen  en  valor,
consciencien a la ciutadania de que cal fer i cal aportar mesures per pal·liar la situació de molta gent,
de molts conciutadans.

I això fa que l’evolució de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat ha estat positiva al
llarg dels darrers anys però encara insuficient. A totes les ciutats, evidentment, sempre falta habilitar-
les i fer-les més accessibles per a tot tipus de situacions, i Tortosa no surt d’aquest indret, no?
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Nosaltres,  no  m’estendré ara,  en el  programa electoral  tenim una àmplia  part  dedicada a  plans
d’accessibilitat  i  supressió  de barreres  arquitectòniques,  i  així  ho hem anat  aportant  en diverses
propostes i mocions, i alguna proposta com la que el Govern va acceptar, que va ser la de canviar el
col·legi electoral de Remolins per tal de facilitar el dret a vot, que finalment va anar al Museu.

El nostre grup està a favor d’aquestes mesures que proposen i, per tant, votarem a favor. Lamentem,
però, que aquesta moció sigui menys ambiciosa que la primera que van presentar vostès al mes de
febrer i que van enretirar, suposo que deu ser perquè així el Govern li ha dit que així li acceptarà.

En qualsevol cas, com li he dit abans, estem a favor de qualsevol mesura que suposi  accions en
benefici de les persones amb mobilitat reduïda.

Finalment, també volem lamentar que, dintre de les nostres propostes per al Pressupost de 2017, que
serveixen per mostrar quines són les línies polítiques a seguir pel Govern, vam demanar una dotació
pressupostaria suficient dedicada a la millora de l’accessibilitat a la via pública per a les persones
amb mobilitat reduïda, igual que vostè feia en la seva moció inicial, però no ens va estar acceptada.

Per tot allò exposat, votarem que sí a la seva moció.

Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa també pensem que totes les persones mereixen els mateixos drets i en aquest sentit entenem
que cal garantir la mobilitat a aquelles persones que per diferents discapacitats la tenen reduïda.

Defensem, per tant, que tinguin el dret a una vida autònoma. I en aquest sentit també, com s’ha
explicat en el preàmbul de la moció, cal recordar que aproximadament un 5% de la població tenen
mobilitat reduïda, que en el cas de la comarca del Baix Ebre, aproximadament, serien unes 3660
persones.

Per tant, estem parlant de xifres importants i, evidentment, si tenim com a pensament que tothom ha
de tenir els mateixos drets, cal actuar per poder possibilitar l’exercici d’aquests drets.

Per tant, estem també totalment a favor de la moció. Pensem que són bones aquestes propostes, com
la presentació de la memòria anual en quant a l’eliminació de barreres arquitectòniques per part del
Govern municipal; també que en el Consell de Sostenibilitat es parli de manera concreta en el darrer
punt cada vegada que sigui convocat; o també que es canviïn alguns elements urbans que no faciliten
l’accés o el pas de les persones que tenen la mobilitat reduïda; o també ens sembla molt correcte que
es puguin repintar anualment, de manera periòdica, els aparcaments destinats a les persones que
tenen  de  fer-ne  ús;  i  un  dels  elements  també  per  a  nosaltres  molt  importants  és  el  de  la
conscienciació  a  la  ciutadania,  no?,  en  relació  a  respectar  les  rampes  o  els  aparcaments  que,
evidentment, existeixen i han d’existir a la nostra ciutat.

Per  tant,  tal  i  com  els  hi  deia,  des  del  nostre  grup  municipal,  des  de  Movem  Tortosa  votarem
favorablement. També ens hagués agradat que s’hagués mantingut la primera moció, que era més
complerta, però suposem, no?, que finalment han fet aquesta reducció de principis perquè buscaven
que s’aprovés i entenem, per tant, la seva actitud i, per tant, votarem favorablement.

Intervenció de la Sra. Girón
Seguidament pren la paraula la Sra. Girón: Senyor alcalde, regidores, regidors, com no podria ser
d’una altra manera, aquesta moció tindrà tot el nostre suport.

Vull  recordar  que el  regidor  al  qual  substitueixo,  el  senyor  Marc Puigdomènech, va  ser  l’impulsor
d’aquesta mesura i va treballar molt per aconseguir facilitar i millorar la mobilitat d’aquest col·lectiu i
de tota la ciutat en general i que sempre va tenir present com pacificar el trànsit de la ciutat per
millorar la convivència entre vehicles i vianants.
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També m’agradaria destacar i agrair la capacitat de negociació i treball conjunt entre els tres grups
d’aquest plenari –la CUP a l’oposició, i Convergència i Unió i Esquerra al Govern– per trobar sinèrgies i
en benefici d’aquest col·lectiu. Gràcies.

Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde.

Aquesta és una moció que, com s’ha dit, hem consensuat amb el grup de la CUP des del Govern, a qui
agraeixo la seva capacitat i voluntat d’arribar a acords, en aquest cas per la ciutat i pel col·lectiu de
discapacitats. 

És, per tant, una moció que evidentment compartim, ja que avança en la línia del que ens vam posar
com a objectiu quan vam entrar a governar, que era eliminar les barreres arquitectòniques a la nostra
ciutat. Vam començar per, més enllà de carrers i voreres, vam començar sobretot per l’Ajuntament de
Tortosa. Fa 7 anys, aproximadament, una persona amb mobilitat reduïda no podia accedir a reunir-se
ni amb l’Alcalde ni amb els regidors, no podria entrar a una sessió del Ple, no podria estar aquí i, per
tant, entenem que era prioritari poder resoldre aquesta problemàtica, no només posant ascensor i
rampa a l’accés a l’Ajuntament sinó també resolent altres equipaments de la ciutat i  fent-los tots
accessibles,  com pot  ser  també l’edifici  de Montcada 27 o ja  quan s’han fet  les diferents obres,
evidentment, que fossin totes accessibles.

Per tant, és una línia que hem anat treballant, també amb itineraris de persona a persona per tal de
poder arribar a aquells itineraris que estan fent una mica amb la voluntat de poder arribar al màxim
possible a resoldre els problemes de cadascuna de les persones que ens trobem a la ciutat, però
també més enllà, podent resoldre les diferents barreres que hem anat veient al llarg de la ciutat, amb
molta col·laboració i feina per part del departament de Serveis, i també resolent el problema dels
aparcaments, sobretot quan hi ha esdeveniments importants com és el cas del Renaixement.

Per tant, agraïm de nou l’acord i, evidentment, comptarà amb el nostre suport.

Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Agrair a tots els grups municipals el vot a favor. 

Dir que és una moció que avui ha presentat aquí la CUP Alternativa Ecologista però que ve en nom de
persones i d’un col·lectiu de gent amb mobilitat reduïda. I que el que volíem precisament era una
miqueta això, i per això jo crec que des de la CUP Alternativa Ecologista vam fer aquestes concessions
d’una altra moció que algun portaveu havia comentat.

*-*-*

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.

PART DE CONTROL

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

- 49/2016, de 31 d’octubre.
- 50/2016, de 07 de novembre.
- 51/2016, de 08 de novembre.
- 52/2016, de 10 de novembre.
- 53/2016, de 14 de novembre.
- 54/2016, de 17 de novembre.
- 55/2016, de 21 de novembre.

b) Resolucions de l’Alcaldia:

- De la 1984/2016 a la 2229/2016.

El consistori en queda assabentat.

20 - INFORMES DE L’ALCALDIA. 

No n’hi ha.

21 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes

No se’n formula cap.

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació el Sr. Alcalde diu: No hi ha cap prec ni cap pregunta? 

Bé, constato, per a que tothom ho tingui clar, que al Ple de l’Ajuntament de Tortosa cap grup municipal
ha presentat cap pregunta entorn a les obres del Pont de l’Estat. Moltes gràcies.

*-*-*

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

El secretari accidental Vist i plau
L’alcalde
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