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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

01 / 2018 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER 
GALIANA LLASAT, CINTA 
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLÉS, 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: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
 

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

01 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament del servei de transport adaptat i 
assistit de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
02 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa per convocar de forma urgent la compareixença del 
Defensor de la Ciutadania. 
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03 - Proposta del grup municipal Partit Popular referent a la sonorització dels semàfors. 
 
04 – Proposta del grup municipal Partit Popular referent a millorar la web municipal pel que fa a les 
subvencions atorgades per l’Ajuntament. 
 
05 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per impulsar la creació d’un 
carnet jove local. 
 
06 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per demanar la creació d’una 
comissió d’ètica, transparència i bon govern que redacti el codi de conducta dels alts càrrecs. 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
07 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions 
d’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
- 57/2017, de 20/11/2017. 
- 58/2017, de 27/11/2017. 
- 59/2017, de 04/12/2017. 
- 60/2017, de 12/12/2017 (sessió extraordinària). 
- 61/2017, de 12/12/2017 (sessió extraordinària i urgent). 
- 62/2017, de 18/12/2017. 
- 63/2017, de 20/12/2017 (sessió extraordinària i urgent). 
- 64/2017, de 20/12/2017 (sessió extraordinària i urgent). 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
- De la 2172/2017 a la 2458/2017. 
 
08 – Informes de l’Alcaldia.  
 
09 – Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions.  
b) Precs. 
c) Preguntes. 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: En primer lloc, excusem la senyora Dolors Bel i al senyor 
Alfredo Ferré que, com suposo que ja saben tots vostès, ha sigut recentment pare i, per tant, doncs 
també des d’aquí i en nom de tota la corporació li traslladem la nostra enhorabona a ell i a la mare, que 
és l’exregidora també de la casa, la senyora Viñuela. 
 

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

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
01 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vista la proposta, per part de la regidora de Serveis Socials i Drets Civils de realitzar un Reglament del 
servei de transport adaptat i assistit de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Vist el Decret d’incoació núm. 1228/2017 per a la realització de l’esmentat Reglament. 
 
Vist l’Avantprojecte de reglament i la necessitat d’establir un marc normatiu que reguli la prestació 
d’aquest servei. 
 
Vist l’informe tècnic preceptiu i el dels serveis jurídics de la corporació, emès pel secretari acctal. de la 
corporació municipal. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, de data 19 de 
desembre de 2017. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment el Reglament del servei del transport adaptat i assistit de l’Ajuntament de 
Tortosa. 
 
Segon - Sotmetre l’esmentat Reglament al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies amb 
publicació del corresponent anunci: al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al 
tauler d’anuncis de la corporació, per tal que, si s’escau, es puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que es considerin pertinents. 
 
Tercer - Si en el període esmentat no es presentés cap al·legació o reclamació, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
Quart - Publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat la 
referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
Cinquè – L’Ordenança entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació íntegra 
del text al BOPT.  
 

*-*-* 
 
 
 
REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
 
 
Article 1r. – Objecte del Reglament. 
Article 2n. – Àmbit territorial. 
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Article 3r. – Marc normatiu. 
Article 4t. – Definició del servei de transport adaptat. 
Article 5è – Objectius. 
Article 6è – Característiques del servei. 
Article 7è – Persones destinatàries. Perfil d’usuari/a. 
Article 8è – Requisits de les persones beneficiàries. 
Article 9è – Atorgament del servei, termini de vigència i finalització de la prestació. 
Article 10è – Drets i obligacions de les persones usuàries del servei. 
Article 11è – Infraccions i sancions. 
Article 12è – Gestió d’incidències. 
Article 13è – Finançament del servei. 
Article 14è – Vigència del Reglament. 

   Disposició final. 
 
 
REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
 
Article 1. OBJECTE DEL REGLAMENT 
 
És objecte d’aquest reglament la regulació del servei de transport adaptat i assistit que presta 
l’Ajuntament de Tortosa entès com un servei de suport per a facilitar l’accés a centres especialitzats,  a 
persones en situació de dependència o discapacitat que en són usuàries. 
 
Article 2. ÀMBIT TERRITORIAL 
 
La prestació del servei de Transport adaptat i assistit només es portarà a terme dins el municipi de 
Tortosa i entitats municipals descentralitzades.  
 
L’Ajuntament podrà establir convenis o altres instruments de col·laboració administrativa amb altres 
institucions o entitats per garantir el servei en casos excepcionals. 
 
Article 3. MARC NORMATIU 
 
El servei de transport adaptat i assistit és un servei que presta l’Ajuntament de Tortosa mitjançant el 
departament de Serveis Socials i Drets Civils de l’àrea de Serveis a les Persones. 
 
El seu desenvolupament s’emmarca en el marc legislatiu vigent en matèria de serveis socials a 
Catalunya: la Llei 12/2007, d’11 d’octubre l’inclou en el catàleg de prestacions socials i d’acord amb 
l’article 25.2k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 
66,3K) i 67.c del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril reafirmen la competència municipal en transport adaptat,  establint 
l’obligació de prestar-lo entre d’altres, als municipis capital de comarca.  
 
Article 4. DEFINICIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
 
El servei de transport adaptat i assistit té com a finalitat ser un servei complementari de suport als 
serveis socials d’atenció especialitzada per a persones amb dependència i persones amb discapacitat, 
adaptat al seu grau de necessitat de suport a causa de mobilitat reduïda o la necessitat 
d’acompanyament. Aquest servei permet millorar la qualitat de vida del beneficiari i les seves famílies. 
 
És un tipus de transport accessible i/o assistit que té per objecte el trasllat a centres especialitzats 
d’atenció diürna a persones amb discapacitat i amb dependència que no poden fer ús del transport 



                                   

 
 
 

-  Pàg. 5 / 35 -           JACE / sbh 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

ordinari i que pateixin dificultats de mobilitat (barem de mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant 
(barem d’acompanyant), acreditat pels organismes competents, o presentin un diagnòstic de demència 
mitjançant informe del seu metge de capçalera.   
 
Article 5. OBJECTIUS 
 
L’Objectiu general és regular el servei de transport adaptat i assistit al municipi de Tortosa tenint en 
compte els principis pels que es regeix el servei de transport adaptat a la Llei 12/2007,  d’11 d’octubre, 
de serveis socials. 
 
L’objectiu específic és facilitar el desplaçament a totes les persones amb discapacitat i dependència 
que tinguin reconegut el barem de mobilitat reduïda i/o barem d’acompanyament –emesos pels 
organismes competents–  o bé un diagnòstic de demència acreditat mitjançant informe del metge de 
capçalera, i que siguin usuaris d’un servei d’atenció especialitzada al municipi de Tortosa. 
 
Excepcionalment es facilitarà el desplaçament de persones a un altre municipi quan no hi hagi places 
disponibles a Tortosa, però es disposi de plaça en centres d’altres municipis i també plaça en qualsevol 
de les rutes comarcals prèviament constituïdes.    
 
Article 6. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
El servei de transport adaptat i assistit és un servei del departament de Serveis Socials i Drets Civils de 
l’àrea de Serveis a les Persones l’Ajuntament de Tortosa que compta amb finançament de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Les persones beneficiaries, mitjançant vehicles adequats a les seves necessitats, són transportades 
des del punt on determinen els Serveis Socials fins als respectius centres de dia de gent gran o  centres 
per a persones amb discapacitat del municipi, dels quals en són usuaris, per posteriorment retornar-los, 
tot ajustant la recollida a l’horari d’obertura i tancament dels centres. 
 
El seguiment del servei i la seva avaluació correspon als  Serveis Socials municipals. 
 
Article 7. PERSONES DESTINARIES. PERFIL D’USUARI/A 
 
Poden ser beneficiàries del servei aquelles persones que estiguin empadronades i resideixin a Tortosa i 
que tinguin una resolució del departament competent per ingressar a un establiment especialitzat  
d’atenció diürna de la xarxa pública, segons la cartera de Serveis Socials. 
 
Les persones usuaris/es del servei hauran de ser més grans de 18 anys, hauran de tenir reconeguda la 
condició de persona depenent i hauran de tenir el certificat de discapacitat que emet l’òrgan competent 
de la Generalitat de Catalunya, on consti que supera el barem de mobilitat reduïda i/o el barem 
d’acompanyament.  
 
Podran beneficiar-se també de la prestació del servei sense presentar certificat de reconeixement de 
discapacitat, les persones grans que siguin usuàries d’un establiment especialitzat d’atenció diürna de 
la xarxa pública de serveis socials i acrediten un diagnòstic de demència amb un informe del metge de 
capçalera.  
 
Les persones que tenen reconeguda una discapacitat i que són usuaris/es d’un servei d’atenció 
especialitzada diürna tot i no tenir reconeguts el barem de mobilitat reduïda i/o el barem 
d’acompanyament, podran fer ús de la prestació del servei de transport adaptat i assistit sempre que hi 
hagin places disponibles i de manera motivada, ajustant-se a les regulacions específiques que en funció 
de les necessitats, pugui establir el departament de Serveis Socials. La pèrdua d’aquest dret s’estableix 
en el moment que l’Ajuntament, de manera motivada, ho determini. 
 
Quedaran excloses de la prestació del servei les persones que no compleixin els requisits exigits per 
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l’Ajuntament de Tortosa i les que rebin algun ajut d’altres programes, serveis, departaments o entitats 
destinades al mateix fi. 
 
Article 8. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIARIES 
 
- Les persones sol·licitants hauran d’estar empadronades i residir al municipi de Tortosa. 
- Hauran de reunir el perfil d’usuaris/es definit en l’art. 7è del present Reglament. 
- Quan es tracti de persones incapacitades, disposar de la sentencia judicial on s’especifiqui la 

declaració d’incapaç. 
- En el cas de que la persona usuària hagi de contribuir mitjançant copagament del servei, serà 

requisit imprescindible realitzar el pagament mensual de preu públic aprovat per l’Ajuntament de 
Tortosa. 

- Complir qualsevol altre dels requisits que pugui determinar la normativa aplicable a la prestació del 
servei. 

 
Article 9. ATORGAMENT DEL SERVEI, TERMINI DE VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ  
 
El personal tècnic dels serveis bàsics d’atenció social de referència mantindrà una entrevista amb les 
persones beneficiaries després de la qual indicarà, si s’escau, la documentació a aportar, la qual serà 
necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d’una forma fidedigna. 
 
Si les persones presenten la documentació incompleta seran requerides perquè la presentin, amb 
indicació que si no ho fan se’ls tindrà per desistits en la seva petició. 
 
Els serveis bàsics d’atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, aclariments que es 
considerin necessaris per tal de resoldre millor la petició de sol·licitud i aconseguir la finalització de 
l’expedient. 
 
Una vegada completat l’expedient, es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits 
establerts per a percebre el servei i es realitzarà la proposta, favorable o de denegació, a la seva 
concessió. L’informe proposta serà un document tècnic preceptiu per a la concessió o denegació de la 
prestació del servei de transport adaptat i assistit.  
 
Excepcionalment el procediment es tramitarà d’urgència, sense perjudici de les posteriors actuacions 
de comprovació del compliment dels requisits. En tot cas serà necessari l’informe-proposta social que 
acrediti l’efectiva situació d’emergència i la proposta de realització del servei. 
 
El termini de vigència de la prestació del servei serà la que consti a l’acord de resolució del mateix. 
 
Totes les persones beneficiaries del servei hauran de renovar la sol·licitud cada any; aquesta renovació 
es farà d’ofici i si s’escau, es farà la revisió del copagament per la prestació del servei. 
 
En el cas que no hi hagi places disponibles o s’esgoti la partida pressupostària i es generi una llista 
d’espera, es tindrà en compte la data de registre de la sol·licitud en el Registre General de la corporació. 
 
La prestació del servei quedarà condicionada a la subscripció del contracte programa, per la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el departament titular d’aquesta prestació de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament  de Tortosa. 
 
La extinció del dret a la prestació del servei pot venir motivada per: 
 
- Renúncia voluntària del/de la usuari/ària. 
- Per  defunció.  
- Pel canvi definitiu de domicili fora de l’àmbit territorial d’aplicació del servei. 
- Per variació de les circumstàncies personals que van motivar el reconeixement del dret segons l’art. 
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7è d’aquest Reglament. 
- Per no abonar el preu públic corresponent per la prestació del servei, en la forma i termini que es 

determini. 
 
Per causes justificades es podrà suspendre el servei fins a 30 dies; passat aquest temps es podrà 
reprendre el servei o donar-lo de baixa de manera definitiva. 
 
La extinció del servei serà acordada per resolució d’Alcaldia, a proposta dels Serveis Socials. 
 
Article 10. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES  DEL SERVEI 
 
Les persones usuàries del servei de transport adaptat i assistit tindrà els següents drets:  
 
- Dret a accedir i a gaudir dels serveis en condicions d’igualtat, quan compleixin els requisits 

establerts en aquest reglament per a ser-ne persona usuària. 
- Dret a la informació de les condicions d’accés i prestació dels serveis dels quals en sigui persona 

usuària i els canvis que es puguin produir. 
- Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, edat, estat 

de salut o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
- Dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que es trobin en el seu expedient, o en 

altres tipus de fitxers o arxius. 
- Dret a la continuïtat en la prestació del servei en les condicions establertes o convingudes, sens 

prejudici de les modificacions o cessament que s’acordi atenent l’evolució dels afectats. 
- Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes o suggeriments 

relacionats amb el funcionament del servei, i a rebre’n una resposta adequada. 
- Dret a rebre un tracte digne per part de les persones que prestin el servei. 
- Dret a sol·licitar la baixa del servei en el moment que ho desitgi. 
 
Les persones usuàries del servei de transport adaptat i assistit tindrà les següents obligacions: 
 
- Aportar tota la documentació administrativa necessària per formalitzar la sol·licitud. 
- Atendre puntualment el pagament de la quota al seu càrrec i que tingui establerta per raó del servei. 
- Respectar els horaris de prestació del servei i assistir a la parada corresponent pel bon 

funcionament del transport, en els horaris establerts per a la recollida dels/les usuaris/es. 
- Comunicar als serveis socials qualsevol canvi que es pugui produir en la seva situació personal o 

patrimonial que pugui ser causa de modificació o suspensió del servei. 
 
Article 11. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En cas d’incompliment reiterat i culpable de les seves obligacions per part d’algun/a usuari/a o de les 
seves famílies o dels serveis que afecta aquest Reglament es podrà suspendre la prestació del servei, 
prèvia incoació de l’expedient corresponent. 
 
Article 12. GESTIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
Les incidències en el servei, tant les denunciades per qualsevol de les formes admeses en dret, com les 
detectades pels professionals dels Serveis Socials seran estudiades per la persona responsable del 
Programa de transport adaptat i assistit amb la finalitat de prendre les mesures necessàries per 
restablir el bon servei.  
 
Article 13. FINANÇAMENT 
 
L’Ajuntament de Tortosa podrà establir un sistema de copagament mitjançant preu públic. 
 



-  Pàg. 8 / 35 -           JACE / sbh 
 

En situacions excepcionals i de manera motivada és podrà aprovar per decret d’Alcaldia la prestació 
d’un servei d’ofici a partir d’informes tècnics . 
 
Article 14. VIGÈNCIA DEL REGLAMENT 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor als 15 dies hàbils següents a l’aprovació del Ple. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament s’aplicarà als expedients que estant actius abans de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament i als expedients nous que s’inicien a partir de la seva entrada en vigor del Reglament.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Sí, el nostre grup votarà a favor de la proposta i, en tot 
cas, sí que ens haguera agradat que potser en la part que parla de copagament haguera quedat de 
manera més explícita que només es referirà a les rendes més altes i que la gent que tingui menys 
recursos no haurà de fer copagament. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, dir-li que aquest és un Reglament 
que s’aprova amb vocació de continuïtat. El tarannà d’aquest Govern respecte al copagament d’aquest 
tipus de serveis el coneixen perfectament, també l’hem aplicat a altres àmbits i és, essencialment, per 
a les rendes molt altes.  
 
Això, en tot cas, sempre ho determinarà la mateixa corporació municipal. I enteníem que aquests temes 
que són més propis d’ordenança fiscal, no incorporar-los aquí. Però sàpiguen que per part d’aquest 
Govern municipal no canviarà el plantejament al respecte. I agraeixo el vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, és per 
manifestar que el grup socialista votem a favor, donem suport perquè entenem que és una eina bàsica 
per poder donar un servei a aquella gent que, fruit del tema de discapacitats o dins la Llei de la 
dependència, cal donar suport. 
 
Referent al copagament hem entès el que vostè ha dit, senyor alcalde, i que enteníem que això es 
determinaria en la futura ordenança que segurament que anirà juntament o vinculada a aquest 
Reglament. Per tant, estem d’acord. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Les ordenances són a part. Ara no hi cap 
variació respecte al que està aprovat, ni està previst que hi hagi cap variació respecte al que ja es va 
aprovar en el seu moment. L’únic que farem és que el passat divendres jo mateix vaig signar una 
proposta de les ofertes més favorables en les dos licitacions del transport adaptat, tant el col·lectiu com 
l’individual, que teníem en funcionament. Anirà..., m’han dit que no va a la Junta de Govern d’avui però 
anirà a la propera Junta de Govern Local i s’adjudicarà. Però en quant a les ordenances, no està previst 
que es faci cap modificació que ja no s’hagués fet en el seu moment. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS  
 
 
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER CONVOCAR DE FORMA URGENT LA 
COMPAREIXENÇA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA. 
 
 
Aquesta proposta ha estat retirada pel grup proposant. 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquí, senyor secretari –i ara cediré la paraula al senyor Jordan–, 
dir que la proposta número 2, que és la que iniciàvem, ha estat retirada i, per tant, iniciarem el debat 
per la 3.  
 
Tanmateix, abans jo cediré la paraula al senyor Jordan. I abans de la seva intervenció, agrair-li el gest 
d’haver retirat aquesta moció, sabent que al respecte, doncs, s’hauran de produir unes novetats al llarg 
de les properes setmanes i que, a efectes de preservar la mateixa institució i les persones, doncs, agrair 
a Movem que hagi retirat la mateixa moció per a discutir al Ple. Moltes gràcies, té la paraula. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, efectivament, des de 
Movem Tortosa vam presentar aquesta moció, on demanàvem que de manera urgent comparegués el 
defensor de la ciutadania, no com un atac a la seva figura, tot al contrari, sinó perquè els Estatuts –com 
hem pogut veure, no?, a la mateixa moció hi queda comprovat– el que diuen és que cada any el 
Defensor de la Ciutadania ha d’entregar un informe, una memòria amb totes les queixes i després fer 
una sessió específica aquí al Ple del nostre Ajuntament. 
 
En aquest sentit, hem pogut comprovar que l’última memòria que se’ns va entregar era de l’any 2012 i, 
per tant, han transcorregut 5 exercicis, i pensàvem que era el moment de que tornés a comparèixer. 
 
L’alcalde, en Junta de Portaveus, ens ha informat que aquesta compareixença no s’ha pogut fer durant 
aquests últims anys per motius personals del mateix defensor de la ciutadania de Tortosa i és per això 
que des de Movem Tortosa acceptem la retirada d’aquesta moció, a partir també de dos premisses que 
ara l’alcalde una mica ho insinuava. La primera és que en els propers dies, setmanes, mesos hi hagi 
una nova figura de Defensor de la Ciutadania a Tortosa, consensuada amb tots els grups municipals. I 
en segon lloc, també, que se’ns doni tota la informació de tots aquests 5 anys que a hores d’ara no 
tenim i que pensem que és positiu per al funcionament correcte de l’Ajuntament i, per tant, de 
l’Administració local. 
 
Per tant, tenint en compte el que ens ha informat l’alcalde en Junta de Portaveus i aquests dos punts, 
des de Movem Tortosa retirem la moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, només un parell de 
puntualitzacions, deixar constància, ja que ho ha anunciat vostè d’aquesta forma, que si es procedeix a 
renovar el càrrec és per dos motius. Primera, perquè pertocava i, segona, per petició del mateix senyor 
Ricart i, per tant, en voldria deixar constància. En cap cas aquest procediment s’inicia perquè ningú hagi 
presentat cap moció, sinó perquè ell mateix ja fa unes setmanes així ho va manifestar i, per tant, és una 
voluntat d’ell.  
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I, en tot cas, avui no toca. Quan toqui, doncs, evidentment ja farem els agraïments necessaris i 
oportuns.  
 
I, segona, tota aquesta informació que s’ha de facilitar, qui l’ha de facilitar és ell, perquè és ell qui és 
dipositari d’aquesta informació i, evidentment, jo no puc assumir cap compromís d’una cosa que no en 
soc ni titular i malament estaria si jo disposés d’aquesta informació i no la disposessin la resta de 
membres de la corporació, denotaria un funcionament anòmal de la institució, que ja els hi avanço que 
no s’ha produït en aquest sentit.  
Per tant, deixar constància d’aquestes dos manifestacions i, en tot cas, sí que els hi diré que al llarg de 
les properes setmanes buscarem una persona, una vegada també els grups municipals em transmetin 
quina és la seva posició en relació a alguns dels aspectes que els hi he indicat jo en Junta de Portaveus 
i que espero que també, cada grup municipal, em respongui al respecte per a un millor funcionament 
en un futur d’aquesta institució. 
 
 
 
 
02 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR REFERENT A LA SONORITZACIÓ DELS 
SEMÀFORS 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular. 
 
“ La mobilitat per a persones amb algun tipus de discapacitat és encara una assignatura pendent, i en 
el cas que exposem, tanmateix ho és la mobilitat de les persones amb problemes de baixa o nul·la visió. 
Aquesta discapacitat visual té una prevalença d’un 2,14% de la població. 
 
Moltes ciutats estan instal·lant semàfors sonors per a millorar la seguretat vial de les persones amb 
discapacitat visual. La majoria dels semàfors de la nostra ciutat manquen d’aquest dispositiu de 
seguretat sonora. El 2003 amb motiu de l’Any Europeu de Persones amb Discapacitat es va posar en 
marxa, amb col·laboració amb l’ONCE, un Pla d’instal·lació de semàfors acústics. Aquest sistema 
produeix molèsties als veïns quan funcionen tot el dia i tota la nit emetent el característic pitid quan cap 
discapacitat requereix crear el carrer pel pas del semàfor. 
 
Hi ha moltes solucions per informar a l’invident si el semàfor està verd o intermitent, sistemes que 
indiquen la direcció correcta de l’encreuament de vianants, semàfors amb volum autorregulable en 
funció del soroll ambiental o sistemes d’activació amb comandament a distància sense fils que permet 
l’activació del soroll del semàfor solament quan és sol·licitat per l’usuari, evitant que facin soroll quan no 
és necessari. Aquest darrer sistema d’activació sense fils és, avui, el més utilitzat, està homologat per 
l’ONCE i és vàlid com un únic comandament per a totes les ciutats que l’instal·len. Aquest sistema evita 
les molèsties de l’emissió de sons a la nit quan cap usuari ho demana i evita reclamacions, ensurts i les 
dificultats inherents a travessar un carrer si el semàfor corresponent no disposa d'avisador. 
 
El cost d'un semàfor per a invidents, activat utilitza'n un comandament a distància, és al voltant dels 
567,60 euros més 9,41 euros de muntatge i desmuntatge. El cost de sonoritzar un semàfor ja existent 
es molt inferior. 
 
ACORDS: 
 
1 - Realitzar un estudi envers quins serien els semàfors en els quals seria més convenient instal·lar 
sistemes de sonorització, per exemple en els encreuaments més transitats, peticions o reclamacions 
fetes, ... 
 
2 - Realitzar un pla de sonorització de la ciutat en funció de les variables considerades com, per 
exemple, les esmentades anteriorment. 
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3 - Establir la mesura de que tots els semàfors de nova instal·lació, reparats o modificats ho siguin ja en 
comandament a distància. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier 
Dalmau i Sàlvia: Gràcies. Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, la proposta que aquí 
faig és una proposta també senzilla i la faré ràpidament per estalviar temps, no?, perquè amb poc 
temps es pot explicar perfectament. 
 
És diferenciar un poc el concepte de semàfors acústics i de semàfors sonors. La diferència és molt 
subtil, no?, però bé, vaig a explicar-la a través de la moció. Però prèviament diré que els semàfors 
acústics són aquells que automàticament, el semàfor, quan passa de roig a àmbar –a groc–, i de groc a 
verd, quan entra en verd comença a fer un xiulet repetitiu fins a que torna a passar el temps, i torna a 
anar a groc i a roig, no? Això planteja problemes de molèsties a la ciutadania, especialment per la nit. 
 
En canvi, el concepte de semàfor sonor és aquell que fa la seva funció normal fins que un ciutadà, amb 
unes característiques molt concretes –concretament, i valgui la redundància, ciutadans que tenen 
algun tipus de discapacitat, especialment, lògicament, visual–, arriben allí proveïts d’un comandament 
a distància, premen i immediatament el semàfor es fica en verd i fa el xiulet fins que acaba el so i s’ha 
acabat.  
 
En aquest sentit, plantejo aquí a la moció que la mobilitat per a persones amb algun tipus de 
discapacitat és, evidentment, una assignatura pendent. Es treballa molt, s’avança però encara és 
pendent. I en el cas que exposem, tanmateix ho és la mobilitat de les persones amb problemes de baixa 
o de nul·la visió. 
 
Aquesta discapacitat visual té una prevalença d’un 2,14% de la població. Moltes ciutats estan instal·lant 
semàfors sonors per millorar la seguretat vial de les persones amb discapacitat visual, i la majoria dels 
semàfors de la nostra ciutat manquen d’aquest dispositiu de seguretat sonora. 
 
Al 2003, amb motiu de l’Any Europeu amb Discapacitat, es va posar en marxa, amb la col·laboració de 
l’ONCE, un Pla d’instal·lació de semàfors acústics. Aquest sistema produeix molèsties al veïns quan 
funcionen tot el dia i tota la nit emetent el característic xiulet quan cap discapacitat requereix creuar el 
carrer per passar els semàfors. És a dir, sempre que es fica en verd, el xiulet pita. 
 
Hi ha moltes solucions per informar a l’invident si el semàfor està verd o intermitent, hi ha molts 
sistemes que indiquen la direcció correcta de l’encreuament de vianants, i hi ha també semàfors amb 
volum autorregulable en funció del soroll ambiental o –que és el cas que exposo aquí– sistemes 
d’activació amb comandament a distància sense fils que permet l’activació del soroll del semàfor 
solament quan és sol·licitat per l’usuari, evitant que facin soroll quan no és necessari.  
 
Aquest sistema d’activació sense fils és avui el més utilitzat, està homologat per l’ONCE i és vàlid com 
un únic comandament per a totes les ciutats que ho tenen instal·lat. Aquest sistema evita les molèsties 
de l’emissió de sons a la nit quan cap usuari ho demana i evita reclamacions, ensurts i les dificultats 
inherents a travessar un carrer si el semàfor corresponent no disposa d'avisador. 
 
El cost d’un semàfor per a invidents, activat, utilitzant un comandament a distància és al voltant –al 
voltant, eh– de 567€, més el cost del muntatge i desmuntatge. I també hi ha que aclarir que el cost de 
sonoritzar un semàfor que ja existeix és molt inferior.  
 
Per això jo plantejo en aquest Ple la següent proposta o següents propostes d’acord. Primer, realitzar un 
estudi envers quins serien els semàfors en els quals seria més convenient instal·lar sistemes de 
sonorització com el que he exposat, per exemple, en els encreuaments més transitats, o en aquelles 
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situacions de peticions o de reclamacions que s’hagin pogut fer. I, segon, realitzar un pla de sonorització 
de la ciutat en funció d’aquestes variables que acabo de plantejar, com d’altres que puguin sorgir 
durant l’estudi. I, tercer, establir la mesura de que tots els semàfors de nova instal·lació, o que siguin 
reparats o modificats, ho siguin ja, amb aquest tipus de sonorització i amb aquest tipus de 
comandament a distància. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarde. En primer lloc, la nostra intervenció començarà 
recordant que encara hi ha 4 persones que estan a la presó per motius polítics al nostre país, que hi ha 
una part del Govern legítimament elegit de Catalunya que està a l’exili. I mentre això sigui així nosaltres 
ho recordarem, perquè no estem vivint una situació de normalitat política. 
 
La CUP Alternativa Ecologista canviarà avui l’actitud en aquest Ple i sí que entrarà a debatre les 
mocions que presentaran tant els responsables d’aquestes 4 persones que estiguin a la presó, com els 
còmplices que per mirar cap a un altre lloc o amb el seu silenci estan permetent aquesta situació. 
 
Votarem a favor d’aquesta moció perquè la considerem positiva per a la ciutadania. Considerem que no 
només per a les persones invidents sinó que també per a la gent gran, per a aquella gent que pateix 
d’Alzheimer o també per als xiquets i xiquetes és una eina vàlida. 
 
S’ha explicat lo del comandament de l’ONCE, però hi ha altres municipis que també tenen un sistema 
per Bluetooth, amb el que des del mòbil i sense necessitat de cap altre aparell es pot fer funcionar. Hi 
ha aplicacions en algunes ciutats que també s’estan fent servir a nivell de l’Estat i amb un cost que, 
com ja ha comentat, no és molt gran.  
 
I creiem que és important afavorir l’autonomia d’aquest col·lectiu, donar totes les facilitats possibles per 
a que puguin tenir una vida social el més plena possible, i per aquest motiu nosaltres votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies senyor alcalde. Regidors, regidores, bé, primer 
agrair al senyor Rodríguez que aquesta vegada vulgui debatre les nostres mocions, no?, perquè en 
l’últim Ple ordinari –i ja ho vam criticar en aquell moment– no va voler debatre les nostres i, en canvi, sí 
que va debatre les mocions del PP, no?, cosa també estranya perquè si nosaltres solament som els 
còmplices, no?, entre cometes.... 
 
Però jo li he de dir que no som còmplices de res, i això que quedi claríssim, És que, a veure, nosaltres 
ens dediquem o donem part del nostre temps per fer política, en aquest cas per intentar millorar la 
ciutat de Tortosa. I no sé què tenim que veure amb la Justícia. Vull dir, la Justícia és un altre poder i és 
una qüestió de jutges, vull dir, no és una qüestió de partits polítics. El que passa és que com vostès ens 
tenen acostumats a intentar mesclar-ho tot, no?, per, d’aquesta manera, defugir les responsabilitats 
que poden tenir, no?, en aquest sentit.  
 
I dir que, al final, els que estem a l’oposició –aquí i també, en aquest cas, al Parlament de Catalunya– 
tinguéssim la culpa de tots els mals de tot el que passa, no? I, per cert, la DUI va ser la que va produir 
tot això. I això, nosaltres, que em disculpi però no la vam votar. 
 
I no vull allargar més el tema perquè sinó el que estem és parlant d’altres temes i no parlem de la 
ciutat, i això és un Ple municipal, no? I en aquest sentit, em vull dirigir al senyor Dalmau i ja anunciar-li 
que li votarem a favor la moció. I com no li tenim que votar a favor la moció sinó quan amb Govern 
socialista es va ficar el primer semàfor acústic a la ciutat?, que va ser a l’encreuament de la Ibense, 
justament, perquè hi havia una persona, un ciutadà que ho necessitava i ho va demanar en aquell 
moment. 
 
I és veritat que aquests semàfors acústics, no solament a la ciutat de Tortosa, sinó que a moltes ciutats 
d’arreu de l’Estat, van rebre moltes queixes, no? Perquè, és veritat, funcionaven tot el dia. I és que en 
aquell moment no hi havia la tecnologia que hi ha ara, no hi havia aquests comandaments homologats 
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per l’ONCE ni hi havia la tecnologia Bluetooth que abans es referien i que, per cert, sàpiguen que és 
compatible la tecnologia Bluetooth amb els comandaments, en aquest cas, i que és la mateixa ONCE 
qui ha estudiat el tema i s’han fet compatibles. 
 
Dels primers llocs que es van ficar aquests comandaments, dels primers pobles que es van ficar aquí a 
Catalunya va ser a la ciutat de Lleida. I ara no fa massa s’ha ficat també a la ciutat de Bilbao i s’ha ficat 
amb el doble sistema, no?, perquè hi ha gent que descarregant-se una aplicació al telèfon mòbil té 
l’accessibilitat perfectament als semàfors i, en canvi, hi ha gent que a lo millor no té telèfon mòbil i 
utilitza el comandament –és un comandament com podria ser per entrar a un pàrquing, amb un ràdio 
de  metres– i que a voluntat de la persona que l’utilitza, en aquest cas de qui té la discapacitat visual o 
poden dir també invident, utilitza el comandament i li serveix per poder passar. 
 
Llavors, no tingui cap dubte, votarem a favor, és una bona iniciativa i, sobretot, pel que es referia a fer 
un estudi previ. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem 
Tortosa veiem també amb bons ulls aquesta proposta que se’ns fa arribar en el sentit d’intentar millorar 
la mobilitat d’unes persones, en aquest cas les persones que tenen problemes de baixa o nul·la visió 
que tenen a la nostra ciutat, no?, a l’hora de poder-se desplaçar per Tortosa. 
 
En aquest sentit, la proposta que vostès fan és, crec, una proposta molt ben raonada en el sentit de que 
el que demanen és que hi hagi un estudi previ per a veure quins serien els semàfors més utilitzats per 
poder tenir aquesta sonorització i, per tant, per poder avisar a les persones que pateixen aquesta 
problemàtica. I després, també demanen fer aquest pla de sonorització de la ciutat. 
 
En aquest sentit també, evidentment, des de Movem Tortosa ho volíem comentar –ara ho acaba de 
comentar el grup socialista–. Som conscients que en el passat, quan s’han posat aquests tipus de 
semàfors han creat queixes també entre els veïns quan abans, no?, amb la tecnologia de fa uns anys 
durant tot els temps estaven fent soroll, però ara amb aquesta nova tecnologia, a través dels diferents 
comandaments que la mateixa ONCE pot facilitar, pensem que és una iniciativa que va en la línia del 
que sempre defensem, i és que Tortosa som tots i, per tant, aquelles persones que tinguin aquest tipus 
de discapacitat també l’han de gaudir. 
 
I, evidentment, això crec que també hauria d’estar lligat amb la realitat de la quantitat de persones, 
no?, que hi ha a la nostra ciutat amb aquesta problemàtica. Per tant, jo crec que a través dels acords 
que vostè proposa, a través de la nova tecnologia i de la realitat concreta que tenim a Tortosa, és una 
moció en un sentit totalment positiu i per això des de Movem Tortosa li votarem favorablement. 
 
Intervenció de la Sra. Viña 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde, regidores, regidors, coincidim amb vostè que és 
important millorar les condicions de vida de les tortosines i els tortosins que pateixen discapacitat visual 
i, com ja han esmentat els anteriors portaveus, sabem que els sistemes que s’aplicaven anteriorment 
als semàfors tenien inconvenients que feien complexa la seva implantació a la ciutat. 
 
Per sort, gràcies a la investigació i a les noves tecnologies s’ha aconseguit millorar aquests sistemes 
que permeten l’activació dels semàfors, tant amb comandament com amb sistemes de dispositius 
mòbils, com també s’ha esmentat anteriorment. 
 
És, com sempre, una prioritat per a aquest equip de Govern dur a terme totes les accions que siguin 
necessàries per millorar les condicions de vida dels nostres veïns i, per tant, ens sembla molt útil 
implementar les propostes que vostè ens exposa en aquesta moció, i veiem viable la realització 
d’aquest estudi i que, després de realitzat aquest estudi, es pugi aplicar aquest sistema en algun dels 
semàfors que hi ha a la ciutat en funció de tot aquest pla i aquest estudi que s’ha de realitzar. 
 
Per tant, des d’Esquerra Republicana –malgrat que la moció que es presenta avui ens la presenta un 
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grup polític que és responsable, juntament amb el PSOE i amb Ciudadanos, de que en aquest moment a 
Catalunya tinguéssim 4 presos polítics–, veient el benefici que reporta a la ciutadania, el vot d’Esquerra 
Republicana serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Tomàs 
A continuació pren la paraula el Sr. Tomàs: Sí, alcalde, regidores, regidors, vull recordar que aquesta 
intervenció es produeix en una situació anòmala al nostre país per l’empresonament de 4 presos 
polítics. Dit això, el posicionament personal del senyor Dalmau fa que pugui debatre aquesta moció. 
 
Senyor Dalmau, miri, si no em falla la memòria –i sinó em corregirà segurament vostè després– va 
presentar en aquest mateix plenari una moció pareguda, en la mateixa línia i sensibilitat, que en aquell 
moment no vam poder donar-li confiança perquè el sistema proposat no estava 100% validat. 
 
En aquests moments ens proposa un sistema en el qual ens consta que l’ONCE hi està treballant, que 
està desenvolupat, que és accessible i, a més a més, està en el marc del que anomenem “smart city”. 
S’han referit aquí de totes aquestes tecnologies amb les quals avui en dia es poden controlar diferents 
equipaments de ciutat. 
 
És un equipament que, com molt bé ha dit el senyor Dalmau en la seva intervenció, el cost està al 
voltant, més o menys, del que proposa a la moció. Hem estat mirant també l’encaix en el sistema de 
control semafòric de la ciutat per tal de veure si es podria albergar aquesta nova unitat de control. 
Comentar-li que realment hi ha diferents maneres de fer-ho, amb una instal·lació d’uns mòduls. Són uns 
elements receptors, s’ha comentat aquí en aquest plenari que són unes unitats semblants al que podria 
ser un comandament a distància d’una porta –per entendre’ns– i, per tant, per tot això i entenent que 
ens emplaça a realitzar un estudi –penso que també molt assenyat–, valorant també el grau de prioritat 
a l’hora de la implantació en la nostra ciutat, això tindrà el nostre recolzament. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo únicament donar 
les gràcies a tots els grups municipals pel seu vot favorable en aquesta moció. I sí que voldria jo dir 
alguna cosa, no?, i és que..., no sé, hi ha coses.... L’altre Ple es va dir, per un company d’aquí, per un 
portaveu i jo estic d’acord amb ell, això és un Ple municipal, això és un Ple d’una ciutat, eh, i, per tant, 
d’una ciutat gran per la seva història i gran per la seva voluntat i per la seva ciutadania, i no deixa de 
ser una ciutat mitjana. I, per tant, aquí s’ha de fer política municipal. No crec que es bo..., no crec, jo no 
parlo de si tenen raó uns, tenen raó els..., no, amb això no m’hi fico, però crec que és bo tenir en 
compte que als ajuntaments s’ha de fer política municipal i no es pot utilitzar els plens per a raons que 
no siguin pròpies del municipi. 
 
Jo torno a agrair a tots, a tots, amb els diferents matisos que cadascú ha donat al seu vot i al seu 
considerar la meva moció, a tots les gràcies. Però jo insisteixo de que aquí hi ha que fer municipalisme, 
i a altres llocs es farà nacionalisme –al Parlament de Catalunya–, i a altres llocs es farà ‘estatalisme’ –a 
Madrid–, el que sigui, però aquí fem municipi. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau. En primer lloc, felicitar-lo per la 
seva iniciativa i, a la vegada, perquè ha tingut el recolzament de tots els regidors i regidores. 
 
 

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

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Dit això, i no ho he fet al principi del Ple, com saben que és 
habitual i en totes les meves intervencions –i això no és fer política nio nacionalista ni ‘estatalista’, és 
fer dignitat de la política– i jo estic en l’obligació de recordar-los-hi, com ja ha fet algun altre portaveu, 
que en aquests moments hi ha 4 persones que són presos polítics. I encara que a algun regidor o 
regidora, de forma hipòcrita quan s’anomena als presos polítics, se’ls hi escapa un somriure, no hi ha 
somriure que valgui davant d’aquesta situació absolutament injusta. I, per tant, mentre jo sigui alcalde i 
no se’m passi com se m’ha passat, sempre iniciaré els plens, mentre es mantingui aquesta situació, 
fent-ho patent i fent-ho evident. I si a algú li molesta –i jo entenc que li pugui molestar– el que ha de fer 
és parlar amb les seves formacions polítiques per a que avui, en un Estat modern al mig d’Europa i en 
ple segle XXI, aquests comportaments no es produeixin. 
 
 

*-*-* 
 
 
03 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR REFERENT A MILLORAR LA WEB MUNICIPAL 
PEL QUE FA A LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L’AJUNTAMENT. 
 
 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular. 
 
“ A la web de l’Ajuntament, en el Portal de Transparència, hi han dos apartats: convocatòria de 
subvencions (informació envers les convocatòries de subvencions a edificis del centre històric, a entitats 
esportives i a AAVV, i la relació de totes les subvencions atorgades (beneficiaris, objecte, import). En 
aquest carni, l’Ajuntament deu seguir treballant per millorar la transparència pública i, en aquest sentit, 
perquè la ciutadania trobi tota la informació pública que demani. 
 
L’àmbit de les subvencions atorgades és un dels que pot generar més dubtes i desconfiança entre la 
ciutadania. Cal recordar que el passat 2016 el consistori va concedir ajudes a entitats, particulars i 
empreses per més de mig milió d'euros. Actualment, ei Portal de Transparència dona informació sobre 
els ajuts i subvencions, però només detalla la convocatòria, el nom de l’entitat beneficiària i l’import 
concedit. És a dir, no es publica cap documentació que permeti comprovar que les subvencions lliurades 
s’han destinat efectivament a la finalitat per la qual es van concedir, documentació que, cal remarcar, 
l’entitat beneficiària està obligada a presentar. 
 
Per això, seria positiu que el Portal de Transparència també inclogués la documentació que justifiqui 
que els diners de les subvencions s'han gastat i que s'han destinat al propòsit pel qual van ser lliurats. 
 
Per tots aquests motius, proposo adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer. Que l’Ajuntament continuï treballant en la millora del Portal web de Transparència. 
 
Segon. Que, amb l’objectiu de millorar la transparència en l’àmbit de les subvencions lliurades pel 
consistori, es publiquin, a banda del llistat de les subvencions concedides a entitats, associacions i 
organismes, també les memòries tècniques i econòmiques de cada subvenció i la resta de 
documentació justificativa dels comptes presentada pels beneficiaris dels ajuts. 
 
Tercer. Que també es publiquin els convenis signats entre l’Ajuntament i les entitats que reben 
subvencions i/o els decrets que detallen la concessió de subvencions i l’objecte o finalitat d’aquestes. “ 
 
 

*-*-* 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier 
Dalmau i Sàlvia: Gràcies. Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, la moció aquí parteix d’una idea molt 
clara que és millorar el web municipal. Millorar-la eh, ja perquè en el tema de la transparència, doncs, ja 
està prou ben feta però, simplement, tot es pot millorar. I en aspecte molt concret, que és el de les 
subvencions que atorga l’Ajuntament. 
 
Passo a llegir la moció, que diu que al web de l’Ajuntament, en el Portal de Transparència, hi han dos 
apartats: un que és la de convocatòria de subvencions i ens dona la informació respecte a les 
convocatòries de subvencions a edificis al centre històric, a entitats esportives i a associacions de veïns, 
entre altres. 
 
I després, hi ha un altre apartat que parla de la relació de totes les subvencions atorgades, és a  dir, 
quins són els beneficiaris, quin és l’objecte de la subvenció i quin l’import d’aquesta subvenció. En 
aquest carni, l’Ajuntament deu seguir treballant –dic que ‘deu seguir’ perquè ja treballa prou i força i bé, 
per al meu gust– deu seguir treballant per millorar la transparència pública i, en aquest sentit, per a que 
la ciutadania trobi tota la informació pública que demana o pot demanar; té el dret a demanar en 
qualsevol moment. 
 
L’àmbit de les subvencions atorgades és un dels que pot generar més dubtes i desconfiança entre la 
ciutadania. Cal recordar, per exemple, que el passat 2016 el consistori va concedir ajudes a entitats, 
particulars i a empreses per més de mig milió d'euros, bastant més, no?, la qual és una xifra important. 
Actualment, ei Portal de Transparència dona informació sobre els ajuts i sobre les subvencions, però 
només detalla la convocatòria, el nom de l’entitat beneficiària i l’import concedit. És a dir, no es publica 
cap documentació que permeti comprovar que les subvencions lliurades s’han destinat efectivament a 
la finalitat per la qual es van concedir, documentació que, cal ressenyar, l’entitat beneficiària està 
obligada a presentar. 
 
Per això, seria positiu que el Portal de Transparència també inclogués la documentació que justifiqui 
que els diners de les subvencions s'han gastat i que s'han destinat al propòsit pel qual van ser lliurats. 
 
Per tots aquests motius, proposo adoptar els següents acords. Primer, que l’Ajuntament continuï 
treballant en la millora del Portal web de Transparència. Segon, que, amb l’objectiu de millorar la 
transparència en l’àmbit de les subvencions lliurades pel consistori, es publiquin, a banda del llistat de 
les subvencions concedides a entitats, associacions i organismes, es publiquin també les memòries 
tècniques i econòmiques de cada subvenció i la resta de documentació justificativa dels comptes 
presentada pels beneficiaris dels ajuts. I tercer, que també es publiquin els convenis signats entre 
l’Ajuntament i les entitats que reben subvencions i/o els decrets que detallen la concessió de 
subvencions i l’objecte o finalitat d’aquestes subvencions. 
 
També, també jo ara afegeixo en aquest moment, seria bo un apartat on s’expliqués l’estat d’execució 
d’aquestes subvencions, no?, des de que es demanen, es concedeixen, l’import, tal, tal, fins a que 
s’executen finalment. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, no he volgut abans fer al·lusions, però aprofito ara. 
Còmplices vol dir una persona o persones que ajuden a algú, per acció o omissió, a fer alguna cosa. 
Això vol dir ‘còmplices’, senyor de la Vega. 
 
I també m’agradaria remarcar el que ha dit vostè abans: ‘La Justícia a l’Estat espanyol és independent’. 
Jo ja no diré res més, que la ciutadania que escolta el Ple o el veu valori la seva afirmació. 
 
Respecte a la moció, no acabem de veure el motiu pel qual es presenta aquesta moció, ja no és una 
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qüestió ideològica sinó pràctica. Formo part d’entitats en les que hem de fer la memòria per demanar 
les subvencions, i en el web ja es constata perfectament els diners que rep cada entitat i, a més, ho 
hem consultat amb gent d’altres entitats i no acabem d’entre el perquè. No sé si és que vostè té la 
sospita de que a lo millor alguna entitat esportiva o de veïns i veïnes o cultura de la ciutat, o potser el 
Bisbat que coneix millor, no acaba de destinar correctament els diners que rep de les subvencions a 
allò que diu. Però si és així, potser hauria de denunciar-ho. 
 
En tot cas, nosaltres no veiem al sentit a aquesta proposta. Potser també que, com el seu partit, doncs, 
s’encarrega, en altres llocs, a donar les subvencions d’aquella manera a fundacions com la Francisco 
Franco o Societat Civil Catalana, doncs, a lo millor pensa que és la norma també a tot arreu. Però, en tot 
cas, nosaltres no li hem vist el sentit a aquesta proposta. 
 
Sí que ens sembla més encertat és el que es publiquessin els convenis que hi ha amb algunes entitats 
al web, i això creiem que podria estar bé i sí que seria un tema de transparència però, com que no 
veiem aquest altre apartat, el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, perdó.... Moltes gràcies, senyor 
Rodríguez, i abans de que continuï el debat –i jo suposo que tots ho saben, el senyor Rodríguez ho 
coneix perfectament–, la justificació de qualsevol subvenció no l’habilita ni la dona per bona cap 
responsable polític, sinó que totes les subvencions estan, òbviament, validades pel responsable tècnic 
de cadascuna de les àrees i, després, per l’àrea d’Intervenció.  
 
I, a la vegada, quan aquestes subvencions –que és en la majoria dels casos, excepte altres entitats de 
caràcter municipal com poden ser les EMD’s– es justifiquen contra factura i totes les factures són 
segellades conforme s’han subvencionat i per l’import que s’han subvencionat.  
 
Per tant, que no hi hagi cap dubte i jo crec que tampoc no està en el tarannà de la moció ni el 
plantejament del senyor Dalmau de ficar en dubte que cap entitat de Tortosa no està destinant tots el 
seus recursos a la seva finalitat, no solament estatutària, sinó que contempli les bases del corresponent 
procediment de subvenció o també del conveni en aquelles subvencions que són nominatives, que 
apareixen com a tal al Pressupost i venen a aprovació i fiscalització. 
 
I, òbviament, també tota aquesta documentació està a l’abast de qualsevol dels regidors i regidores 
d’aquesta casa, que pot consultar. Només era una matisació. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Dalmau, vagi per endavant que votarem a favor de la seva proposta entenent que es 
tracta d’una moció en favor de la transparència i el bon govern. Però abans voldria fer referència al 
senyor Rodríguez. En primer lloc, secundo absolutament el que ha dit el meu company en la seva 
intervenció, i vostè ho ha dit: còmplices per acció. L’acció seva, l’acció de vostès, d’Esquerra 
Republicana, de Junts pel Sí, de la CUP, l’acció seva. Vostès són còmplices del Partit Popular perquè van 
deixar que s’apliqués l’article 155. És així mateix, així mateix. 
 
El dia 6 i 7 de setembre van provocar el que van provocar, van declarar una DUI i després no van 
convocar eleccions. És en aquest sentit, ‘còmplices’ jo ho entenc així. 
 
Una vegada més estem en aquest plenari per parlar de transparència, i de fet ho parlarem més tard 
també, entenent que aquesta hauria de caracteritzar –com ha dit el senyor alcalde ara– un bon govern i 
un normal funcionament de les institucions. 
 
Les administracions entenem que han de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió 
dels recursos públics que s’han posat al seu abast. Per això ha de ser transparent, proactiva, donar a 
conèixer la informació relativa als àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i 
actualitzat. 
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L’Administració, a més a més, s’ha de regir pel principi de bon govern, s’ha d’ajustar a les regles i  
obligacions –com és normal i com es fa– sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de 
l’Administració, als principis ètics i a les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts 
càrrecs de l’Administració, evidentment. Tanmateix, l’Administració ha de ser accessible, tota la 
informació ha de ser comprensible, de fàcil accés i gratuïta. I així com entenem, els socialistes,  i hi fem 
i ho impulsem allà on governem. 
 
Tal i com ha exposat vostè, les subvencions i els convenis signats per l’Ajuntament poden generar en 
algun moment dubtes entre la ciutadania i creiem encertat que es publiquin el màxim de detalls sobre 
els ajuts concedits, en el que seria un exemple de transparència i bon govern. 
 
Entenem que la transparència dona bona imatge al Govern i per aquest sentit nosaltres, senyor Dalmau, 
votarem a favor. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, davant d’aquesta 
moció que ens presenta el Partit Popular, evidentment, entenem que el que hi ha és una voluntat de 
millorar la transparència de la política a nivell local i, concretament, a través d’aquesta proposta de 
modificar la web del nostre Ajuntament incloent-hi tota una sèrie de dades, més enllà de les que en 
aquests moments hi ha relacionades amb el tema de les subvencions. 
 
Ara bé, des de Movem Tortosa no acabem tampoc d’entendre el segon punt a l’hora que vostè el que 
reclama és que es publiquin totes les memòries tècniques, econòmiques de cada subvenció i la 
justificació de les mateixes entitats, perquè també –i ja s’ha dit aquí– pensem que aquesta 
documentació justificativa, ja de manera legal i com és habitual– passa tota una sèrie de tràmits que 
finalment acaben amb intervenció i, per tant, en el moment, no?, en què Intervenció dona el seu 
vistiplau vol dir que s’ha fet de manera correcta. Per tant, no entenem aquest segon punt en quant a la 
moció. 
 
Sí, en canvi, que ens sembla bé l’altra proposta que parla de que es publiquin els convenis signats entre 
l’Ajuntament i diferents entitats a l’hora de rebre subvencions, perquè això sí podria encara millorar 
molt més la informació en relació a l’objecte de la mateixa subvenció. 
 
Per tant, tenint en compte que hi ha un punt que el compartim i l’altre que no, el nostre vot serà 
d’abstenció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
A continuació pren la paraula el Sr. Martínez: Alcalde, regidores, regidors, efectivament senyor Dalmau, 
tal i com vostè indica, el web de l’Ajuntament, tant en l’apartat de subvencions com en l’apartat del 
Pressupost municipal, es publica la informació complerta respecte a les subvencions que l’Ajuntament 
atorga, tant pel que fa a les subvencions nominatives com a les subvencions que s’atorguen en règim 
de concurrència competitiva. 
 
En el cas de les subvencions nominatives vull recordar que en la seva aprovació s’indiquen l’import a 
subvencionar, l’entitat beneficiària i l’objecte de la subvenció. I és el Ple de l’Ajuntament, mitjançant la 
tramitació del Pressupost i les seves modificacions, el qui l’aprova. 
 
En el cas de les subvencions en règim de concurrència competitiva, al web de l’Ajuntament es publica 
tota la informació referent a cada convocatòria, incloent-hi les bases on figura, entre altres apartats, la 
següent informació: objecte, finalitat de la subvenció, activitats subvencionables, finançament, 
beneficiaris, documentació a aportar i un punt molt important que és la gestió i justificació on, de forma 
molt exhaustiva i precisa, consta tota una sèrie extensa de requisits que el beneficiari de la subvenció 
resta obligat a presentar a l’Ajuntament per tal de justificar l’activitat subvencionada. 
 
En qualsevol cas, en els dos, un cop realitzada l’activitat objecte de la subvenció, l’ens o la persona 
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beneficiària, ha de justificar-la amb tota la documentació necessària per tal d’acreditar la seva 
realització. I llavors es realitza la fase de verificació de la justificació, que segueix, a grans trets, els 
següents tràmits: els tècnics de l’àrea gestora revisen que tota la documentació aportada és correcta i 
s’adapta als requisits establerts; després l’expedient passa a Intervenció, on es fiscalitza que tot sigui 
correcte, també en base als requisits; i, finalment, s’aprova la justificació. 
 
Per tant, es pot veure que existeix un control exhaustiu que, tal i com li he dit, inclou la intervenció pel 
que fa referència a la justificació de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Tortosa.  
 
Afegir també que al web municipal, a més de publicar-se la informació esmentada abans, també figura 
per a cada exercici una relació de totes les subvencions atorgades per l’Ajuntament, indicant l’ens o 
persona beneficiària, import atorgat i objecte de la subvenció, és a dir, per a quina finalitat s’ha 
concedit. Aquesta relació permet comprovar de forma senzilla per a quines finalitats s’han concedit les 
subvencions. I no només això, sinó que al web municipal podem trobar també l’enllaç a la BDNS, la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, depenent de la Intervención General del Estado, del 
Ministerio de Hacienda, que és d’accés públic i on la Intervenció municipal publica tota la informació 
requerida. 
 
La publicació de tota aquesta informació, sumada a les múltiples remissions d’informació de diversa 
índole a la que estem sotmesos des de fa un temps i a les restriccions en matèria de personal, ha 
suposat i suposa un esforç addicional per a l’Administració municipal. 
 
Per altra banda, si el que es demana en la moció és la publicació de documents aportats per tercers, 
caldria analitzar també la legalitat d’aquesta publicació, atesa la normativa legal de protecció de dades. 
 
Per tot l’exposat, entenc que l’Ajuntament està complint amb escreix amb les obligacions de publicitat i 
de transparència de la informació referent a les subvencions i, per tant, la nostra postura és en contra 
de la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, senyor Dalmau, aquesta 
moció tampoc comptarà amb el nostre suport, suposo que ja s’ho imagina. L’Alcalde ha detallat com es 
porten a terme els procediments per poder gestionar les subvencions i com es tramiten interiorment a 
l’Ajuntament, com es fiscalitzen. I el company Marià Martínez també ha explicat tot el detall. Ho trobem 
tot al web, surten publicades les subvencions, quines són nominatives, les de concurrència competitiva, 
també es publiquen les bases, s’exposen al públic, després ho trobem exactament al web totes les que 
s’han atorgat, la quantitat, l’entitat, les persones a les quals se’ls hi ha atorgat. I, a més a més, 
prèviament hi ha un control exhaustiu dels tècnics municipals, d’Intervenció de l’Ajuntament, que 
determina que realment s’hagin portat a terme les activitats o el fonament o l’objecte de la subvenció. 
 
Per tant, entenem que està absolutament tot fiscalitzat, comprovat, tot publicat i entenem que no té 
sentit i, per tant, creiem que no pertoca aquesta moció. A més a més, tenim també una relació de les 
subvencions publicada al web, de l’any anterior, ho tenim també, ho introdueix des del departament 
d’Intervenció i, a més a més també, com li ha dit prèviament l’altre portaveu, al web municipal també 
trobem aquest enllaç que ens diu de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, on Intervenció també 
hi penja aquella documentació relativa a l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Per tant, entenem que no té sentit perquè ja es porta a terme, està tot fiscalitzat i està tot publicat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, jo, senyor alcalde, regidores, regidors, doncs, agrair als 
que han votat a favor, als que s’han abstingut i, com sempre dic, agrair als que han votat que no perquè 
tots estem treballant amb bona voluntat per la ciutat de Tortosa. 
 
Jo voldria contestar en dos casos la resposta. Una al company de la CUP, el senyor Xavier Rodríguez, 
quan en diu que no acaba de veure el motiu. Doncs, el motiu si no el veu té un greu problema, senyor 
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Rodríguez. El motiu és la transparència, no n’hi ha cap altre. No hi ha ni una sospita ni cap ànim de 
sospita de res en absolut. És la voluntat –que ara vindran dos mocions que parlen d’aquest tema– de la 
transparència total i absoluta. Em sorprèn de vostè que no vegi on hi ha voluntat de transparència, o sí 
que la veu però com no l’interessa, s’ho calla. Perquè tampoc no entenc massa bé com en l’anterior Ple 
hi havia uns còmplices, segons vostès, als quals li va negar a discutir unes mocions i ara resulta que ja 
ha trobat a l’autor –que represento jo– i no sols em vota les mocions, sinó que una me la vota que sí i 
l’altra que no. I a l’anterior Ple, que jo era ni còmplice ni res, em vota les mocions que sí. Aclareixi’s, 
senyor Rodríguez, perquè ni amb el de la transparència ha entès molt bé el que jo plantejava aquí, ni 
amb el de autors i còmplices i tal crec que ha entès massa bé algunes coses, no? I torno a dir, no vaig 
més enllà d’aquí, que no és el meu interès, no? 
 
Voldria també contestar al PDeCAT, al senyor Martínez quan diu que a la publicació al web de tota la 
informació. Sí que està publicada al web –no tota, eh– molta informació i jo o he dit al principi de la 
moció: el web de l’Ajuntament de Tortosa –a més, ha tingut algun premi– és un web que és transparent 
i que està molt bé. Però bé, tot –i ho he dit al principi– tot és susceptible de millora. El que passa que 
hem d’entendre que la informació que fiquem penjada allí no sols ha de ser transparent i ha de ser tota, 
sinó que ha de ser fàcilment accessible per al ciutadà, perquè si donem una informació i el ciutadà es 
fa un embolic i li costa trobar i tal és com si no donéssim cap informació. 
 
Jo també, és el plantejament de fiquem-ho tot, fiquem-ho tot, no? No tot al puesto, sinó al puesto que 
també li toca. Subvencions, doncs bé, a qui se li dona, l’import, tal i, a més, com està i com s’ha fet per 
a que el ciutadà no tingui que anar a buscar on el conveni està allí, l’execució està allí, l’import...., 
m’entén el que..., aquesta era la idea meva: transparència i, en un cert sentit, practicitat del web de 
l’Ajuntament de Tortosa. 
 
I per últim, jo, i ho ha dit la representant del PDeCAT, la senyora Meritxell Roigé, jo no tinc cap dubte en 
la fiscalització correcta que porten els tècnics de la casa, tots els tècnics que intervenen, no, en absolut, 
eh. És que jo per aquí no tinc cap dubte, no? Però bé, en definitiva, gràcies per tot el que han dit. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb tres vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1) i PSC-CP (2); onze 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (7) i ERC-
AM (4); i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E 
(4) i  CUP-AE-PA (1). 
 
 
 
 
04 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER IMPULSAR LA 
CREACIÓ D’UN CARNET JOVE LOCAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que el passat 27 de novembre de 2017 el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
va presentar, per al seu debat al Ple de data 4 de desembre de 2017, una moció per impulsar la creació 
d'un Carnet Jove Local, moció que va ser inclosa a l’ordre del dia. 
 
Atès que en aquella sessió plenària els grups municipals del PDeCat, d’ERC i de la CUP-AE es van negar 
a debatre les propostes presentades pel nostre grup municipal, argumentant que el nostre partit havia 
donat suport a l’aplicació de l’article 155. 
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Atès que en canvi aquests mateixos partits si que van debatre les propostes presentades pel Partit 
Popular en el mateix Ple, partit que és qui governa a l’Estat i qui ha aplicat l’article 155, entenent, per 
tant, que aquesta actitud per part del PDeCat, ERC i CUP-AE, és incongruent i mancada de coherència. 
 
Atès que hi ha hagut gent jove que es van assabentar de la nostra proposta per impulsar la creació del 
Carnet Jove local, que ens han comunicat que pensen que és una bona mesura i que no entenen 
perquè no es va debatre si es tracta d'un tema únicament de ciutat, el grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya torna a presentar per al seu debat al Ple la moció per impulsar la creació d'un 
Carnet Jove local, amb el mateix argumentari que s'exposa a continuació: 
 
Atès que l’Ajuntament ha de vetllar per la joventut i ha d'impulsar polítiques eficients perquè els joves 
disposin de suficient oferta de serveis, i que aquesta oferta sigui prou atractiva i de fàcil accés per a 
tothom. 
 
Atès que hem de vetllar per avançar cap a la completa integració i participació dels joves en la vida 
activa de la ciutat i el seu entorn, per tal de que s'hi sentin a gust i no hagin d'anar a altres 
municipis a buscar altres ofertes per participar en el dia a dia de la ciutat. 
 
Atès que, tot i que actualment hi ha una oferta important de serveis, d'activitats culturals i d'oci a la 
ciutat, molts joves no poden accedir perquè no disposen del poder adquisitiu suficient per fer front a 
determinades despeses. 
 
Atès que en molts llocs, incloent Tortosa, ja existeixen col·lectius que gaudeixen d'avantatges en l’accés 
a serveis, com ara el transport públic, el Museu, la pista de patinatge o altres serveis en forma de 
carnets o descomptes que inclouen, entre d'altres, la gent gran o els estudiants. 
 
Atès que aquests descomptes i avantatges afavoreixen la vida cívica, cultural, esportiva, associativa, 
comercial i impulsen l’activitat econòmica de la ciutat. 
 
Atès que, tot i això, alguns joves no poden gaudir d'aquests descomptes o avantatges ja que, per 
exemple, pot ser que estiguin buscant feina i no estiguin estudiant actualment. 
 
Atès que, per tal de que tots els joves puguin gaudir de determinats avantatges, sigui quina sigui la seva 
situació, algunes ciutats han posat en marxa iniciatives com la creació d'un carnet jove local que permet 
als joves de la ciutat obtenir descomptes en els serveis i tràmits municipals, en el transport urbà, en 
activitats esportives, culturals, lúdiques i recreatives o en els establiments comercials de la ciutat. 
 
Atès que la proposta número 630 del programa electoral del PSC contempla fomentar i impulsar l’accés 
dels joves a la cultura, l’oci i altres serveis a través de descomptes i campanyes promocionals. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Que s'impulsi la creació d'un Carnet Jove Local, orientat a persones entre 14 i 30 anys, 
empadronades a Tortosa, d’obtenció gratuïta, que permeti gaudir d'avantatges i descomptes en els 
preus de certs serveis municipals, espectacles, activitats culturals i recreatives, esdeveniments 
esportius, entrades a museus i exposicions, així com en els establiments comercials de la ciutat que 
s'adhereixin a aquesta iniciativa. 
 
SEGON. Que els descomptes i avantatges sobre els preus i quotes dels serveis municipals, siguin 
significatius i que quedin indicats clarament en les Ordenances fiscals i preus públics. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament faci tot el possible per executar la iniciativa, buscant el màxim possible 
d'entitats i d'actors econòmics, socials i culturals que estiguin disposats a participar. 
 
QUART. Que es doni la màxima difusió d'aquest Carnet Jove, i que s'emeti una comunicació escrita 
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personalitzada a cada jove de la ciutat. 
 
CINQUÈ. Que es doni trasllat d'aquesta moció, via telemàtica, al Consell de la Joventut de Catalunya, a 
les associacions juvenils de la ciutat, a les associacions de veïns, a la Federació d'Associacions de 
Veïns, a les associacions comercials, a la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa i a la resta 
d'associacions de caràcter cultural, lúdic i esportiu de la ciutat. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Respecte a aquesta proposta, ficar de manifest que aquesta 
és una proposta idèntica a la que es va aportar a la sessió plenària ordinària última, que va ser objecte 
de discussió i de votació. Aquest motiu per si mateix, perquè la part dispositiva és exactament la 
mateixa, em possibilitaria a mi com a alcalde haver obviat la seva incorporació a l’ordre del dia perquè 
era proposta que acabava de ser discutida i votada. 
 
Tanmateix, en 11 anys pràcticament d’Alcaldia que estic exercint mai he vetat una proposta d’un grup 
municipal ni d’iniciativa popular, ni l’he retardada, a diferència del que havia passat en anterior 
mandats. Per tant, malgrat ser la mateixa proposta, l’hem tornada a incorporar i serà objecte, una 
vegada més, de discussió i de votació. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Manel de la Vega 
Carrera: Gràcies senyor alcalde. 
 
A ningú se li escapa que hem presentat aquesta moció justament perquè enteníem que no s’havia 
debatut l’anterior Ple, encara que s’havia votat, en això estic d’acord. I no es va debatre perquè se’ns 
van donar unes raons que el senyor Rodríguez avui ens ha recordat una altra vegada, que és el tema 
dels presos polítics, el 155, etc.  
 
Jo sé que abans vostè m’ha dit que no hi ha separació de poders, o en aquest sentit vostè pensa que no 
n’hi ha. Jo li he de recordar que estem a Espanya, l’Estat espanyol està dins de la Unió Europea i, 
justament, la Unió Europea garanteix que hi hagi aquesta separació. I li vull recordar el cas de Polònia, 
que ha passat aquestes últimes setmanes, que justament han volgut canviar la llei i que s’anomenessin 
els jutges directament per la Presidència, pel poder en aquest cas executiu, i la Unió Europea ha pres 
cartes en l’assumpte i encara s’està discutint ara si a lo millor, inclús, els hi poden llevar el vot en la 
Comissió Europea. I això és un fet palpable que tothom pot veure. 
 
Però és que no ho dic jo que no hi ha separació de poders, i a vostè que li agrada molt utilitzar 
metàfores de l’àmbit de l’educació, jo li puc dir que en Decret 119/2015, en aquest cas per part del 
Departament d’Ensenyament, que és el Decret curricular, en aquest cas, que s’aplica a la primària, en 
l’àrea de medi social i cultural fica, justament en el cicle superior de 5è i 6è de primària, surt justament 
la separació de poders. I és el que es dona avui en dia a les nostres escoles. I a vostè que li agrada fer 
tantes metàfores sobre el món de l’educació, doncs, és el que s’ensenya a les escoles. I si vostè pensa 
que això no està bé, doncs, hauríem de canviar el currículum, no?, penso jo. Però és el que s’ensenya 
perquè existeix aquesta separació.  
 
I aquí a l’Estat espanyol hi ha més de 4000 jutges i dubto molt que ningú pugui pensar que aquests 
més de 4000 jutges que hi ha segueixen els dictats, en aquest cas, del Partit Socialista. Ja li puc dir jo 
que en cap cas, no ens hem trobat mai amb un cas de que un jutge ens truqui per preguntar què ha de 
fer. Ells fan el que han de fer, són professionals, han fet les seves oposicions, com els docents també 
fan les seves i com qualsevol funcionari públic fa. 
 
Llavors, jo trobo que és totalment injust que per unes actituds...., no unes actituds, uns fets que s’han 
produït per part d’uns polítics, ara es vulgui atribuir aquesta responsabilitat al Partit Socialista. Senyor 
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Rodríguez, a mi em pareix que això està totalment fora de lloc. I de la mateixa manera ho diria a la resta 
de portaveus, evidentment que sí. 
 
I aquesta és la realitat. I la realitat es pot deformar. Jo ja sé que aquí en aquest país ara hi ha molta 
gent que és un artista a l’hora de deformar la realitat. I es fa moltes vegades, i es fa amb els mitjans de 
comunicació també. Però jo crec que en espais com aquest, que és un espai institucional, s’ha de dir. 
 
I jo em reitero una mica amb el que es dia abans en aquest Ple. Jo he vingut aquí a parlar de temes 
municipals, però és que vostès no paren, no paren d’insistir en un tema que no és real. I això em fa 
desviar el temps que jo tenia perquè l’estic perdent per poder presentar la moció, però s’han de dir les 
coses perquè sinó al final ‘la vaig colant, la vaig colant’ i ho deixem com si això fos veritat. Doncs bé, 
espero que els hi hagi agradat la metàfora educativa, vostè es pot repassar el currículum perfectament 
i, si vol també, em puc repassar el de secundària per a veure també si..., segur que trobaria..., aquest és 
el Decret 189/2015, el de secundaria, si vol me’l puc repassar i segur que trobaré també algunes 
referències en aquesta línia. 
 
Però bé, més enllà d’això –em queda justament 1 minut–, m’ho salto i passo a la proposta. El que 
volem és impulsar la creació d’un carnet jove orientat a persones entre 14 i 30 anys que pugui 
permetre avantatges i descomptes en els preus de certs serveis municipals, espectacles, activitats 
culturals i recreatives, esdeveniments esportius, entrades a museus i exposicions, així com en els 
establiments comercials de la ciutat que s’adhereixin a aquesta iniciativa, per a que els comerços es 
puguin adherir. 
 
Creiem que un carnet jove per als joves de la ciutat de Tortosa estaria molt bé i per això entenem que 
l’Ajuntament ha de vetllar per a que entre els joves es puguin desenvolupar polítiques de joventut que 
els facin arrelar a la nostra ciutat i participar activament. 
 
Esperem que aquesta vegada tinguin la consideració de debatre aquesta moció i d’aprovar-la,  entenent 
–com hem dit abans– que es tracta d’un tema de ciutat i d’àmbit local que afecta directament als joves 
de la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor de la Vega. 
 
A efectes d’inventari, per a que tothom ho tingui en compte –malgrat vostè ho ha ficat de manifest– és 
evident que ha utilitzat un 80% del seu temps d’intervenció per parlar d’una cosa que no tenia res que 
veure amb la moció. Moció que li recordo que va ser objecte de debat en l’últim Ple, independentment 
que hi hagin grups que volguessin intervenir o no intervenir, com avui mateix hi ha hagut grups que, en 
determinats punts de l’ordre del dia, no han volgut intervenir. Això no vol dir que no sigui objecte de 
debat ni la proposta, ni objecte de votació.  
 
Però la constatació és que, dels 5 minuts, vostè ha dedicat 4 minuts al 155, als presos polítics i el tema 
que l’apassiona, i 1 minut a aquests temes locals que tant els preocupen. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, jo 
seré molt concís també perquè, utilitzant termes judicials, dono per reproduïda l’exposició que vaig fer 
el 4 de desembre de l’any passat en aquesta mateixa moció i també el mateix sentit del vot, que és a 
favor. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Veig que ara el regidor del PP a sus amiguitos del 155 
quan parlen d’altres coses no els hi recorda lo de politiqueria i tot això. 
 
Abans he volgut fer una interpel·lació però..., en el tema de la transparència no n’hi ha prou en posar la 
paraula ‘transparència’ i dir que estem a favor de la transparència. La transparència ens l’hem de 
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creure, l’hem d’aplicar i hem de fer propostes clares i concretes que vagin per la transparència. La 
proposta que ha fet vostè no sé d’on se l’haurà tret i copiada.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, ara sí que li he de dir. Tenia un altre torn, 
l’hagués utilitzat. És que si no, llavors em demanarà intervenir i com que no esgotem els torns –li 
tornaré el temps– com que no esgotem els torns, demano que a cada punt discutíssim cada punt 
perquè si no.... Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, era per no fer-ho més llarg, però bé. 
 
Bé, ja entrant en la moció del PSC, que ja hem vist la importància que li ha donat el portaveu, com s’ha 
dit ja, destinant el 80% del temps a parlar d’una altra cosa. Si tan important era la moció que la 
tornaven a presentar vostès. 
 
Com a nosaltres sí que ens importa el tema de la joventut, parlarem del que vostès proposen, votarem a 
favor d’aquesta proposta perquè a nosaltres ens és igual qui la presenti. Analitzem el contingut i si ens 
sembla adequada la votem a favor. 
 
Hi ha molts joves que no estudien, com diu la moció, però és que fins i tot aquells joves que intentar 
treballar hi ha un 50% de joves que estan a l’atur i que, per tant, tenen pocs recursos. Fins i tot, aquells 
que treballen són conscients de que les condicions laborals són molt precàries, especialment per a la 
gent jove: contractes a temps parcial, salaris miserables, moltes vegades només en caps de setmana, 
per hores, etc. I, per tant, qualsevol recurs que es destini des d’un ajuntament a apropar la cultura a 
l’activitat social que es fa en un municipi a la gent jove ho veurem positiu. 
 
Alguna vegada se’ns ha dit que, fins i tot, els carnets joves cada vegada tenen menys incidència en la 
gent jove. És igual, creiem que per poca gent que es beneficiï d’una proposta com aquesta és positiva 
perquè per a la gent jove el missatge que li hem dit alguna vegada d’educació, cultura, i en cas de 
dubte, més educació i més cultura, doncs, el carnet jove creiem que va en aquesta línia i, per tant, ho 
considerem com una proposta positiva. 
 
En el darrer Ple de pressupostos també plantejàvem la necessitat de mirar iniciatives per totes aquelles 
activitats que es programen des de l’àrea de Cultura pugui assistir més gent, i pensem que aquesta 
seria una eina per afavorir aquesta major afluència i amortitzar millor els recursos municipals i, per tant, 
nosaltres votarem a favor. 
 
I ara sí ja, després d’haver parlat del tema que vostès presentaven i que per a nosaltres sí que és 
important, li direm que, bé, si vostè creu que perquè als llibres i al currículum d’educació digui que hi ha 
separació de poders a l’Estat espanyol nosaltres anem a acceptar això, no estarem d’acord. I preguntin-
li a tota aquesta gent que està patint la repressió per, simplement, demanar el dret a poder votar i 
decidir el futur del seu país si n’hi ha separació de poders. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, és una proposta que, 
ja s’ha dit aquí, es va debatre en l’últim Ple ordinari i que en aquell moment el nostre grup municipal, 
tenint en compte que és una proposta de Tortosa per a Tortosa, va fer tota una sèrie de consideracions i 
ja la vam votar favorablement. I per això, intentant centrar la política en aquests moments en el tema 
de les mocions que estem debatent i no altres qüestions que veig que encara continuem debatent, tot i 
que ja està més que debatut, el nostre posicionament, evidentment, serà favorable. 
 
I els arguments els repeteixo breument: Nosaltres pensem que és cert que el col·lectiu jove en general i 
de la nostra ciutat té dificultats per poder assolir tota una sèrie d’activitats, bàsicament perquè tots 
saquem que l’atur juvenil és l’atur dels més elevats que hi ha si ho busquem per segments de la 
població. També sabem que la contractació, els salaris que hi ha són molt baixos en aquest col·lectiu, 
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tot gràcies a les reformes laborals que s’han aprovat durant aquests últims anys –per cert, unes amb el 
Partit Socialista, altres amb el Partit Popular i sempre amb el suport de Convergència i Unió–, i davant 
d’aquest fet entenem que és una iniciativa positiva buscar el màxim de descomptes que es puguin fer 
de cara els joves. 
 
També som conscients –i miro a la regidora de Joventut– que ja hi ha tota una sèrie de descomptes que 
s’estan aplicant de cara els joves, però això pensem que el fet de crear un Carnet Jove local, com altres 
ciutats han fet a nivell del nostre país, el que faria seria facilitar que més joves poguessin participar en 
totes les activitats, tant dels serveis municipals, activitats culturals, esportives, etc., inclús es podrien 
afegir nous descomptes, i és per això que veiem amb bons ulls aquesta proposta. 
 
Per tant, tenint en compte totes aquestes consideracions i que ja en el seu dia ens vam estendre molt 
més, com els hi deia en un principi, votarem favorablement. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, com és 
lògic, nosaltres no canviarem la postura d’una moció que ja es va presentar en l’anterior Ple i ja va ser 
votada en l’anterior Ple, bé, cosa que no entenem, però nosaltres ens mantenim en la nostra postura, 
que seguim dient que hi ha encara presos polítics a Catalunya. 
 
I respecte a la moció, per suposat, és no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Martínez.  
 
Des del Partit Demòcrata que, òbviament, jo també represento, però que així em fa arribar, vol 
manifestar el següent: aquesta proposta va ser sotmesa, com ja he dit abans, a discussió, a votació. El 
Partit Demòcrata no va intervenir en cap de les propostes que va portar en el Ple anterior el Partit 
Socialista perquè els hi he de recordar que el Partit Socialista en l’anterior Ple havia rebutjat, es va 
aixecar i se’n va anar per no discutir ni votar una moció que es posicionava en contra de l’aplicació de 
l’article 155 i demanava la llibertat dels presos polítics. 
 
Aquesta actitud de no voler debatre i marxar del Ple emparant-se en què el regidor de la CUP els havia 
insultat i els hi havia dit ‘miserable’, quan després es va comprovar –i estan les gravacions– que en cap 
moment el regidor de la CUP els va qualificar a vostès de miserables ni els va insultar, sinó que va dir 
que el Partit Socialista havia tingut una actitud miserable –paraules textuals que vostès trobaran 
reproduïdes a l’acta–, i davant d’aquesta situació de voler rebutjar la discussió d’algunes mocions i 
pretendre que les teves es puguin discutir, és el que va portar al Partit Demòcrata a no intervenir. I el 
mateix mantindrà la posició i no hi ha intervencions i el vot serà exactament el mateix. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Bé, agrair, primer de tot, als grups que han votat a favor 
de la moció i entenen que és una moció important. I és tan important per a nosaltres que l’hem tornada 
a presentar.  
 
I sí, potser hem fet èpica avui. Hem sigut el primer partit polític que en un mateix mandat hem presentat 
la mateixa moció. I jo crec que això tindria que ser significativament molt alabat per part de tots els 
regidors per a veure que sí, que tenim molta intenció de lluitar, de treballar per la joventut que hi ha al 
nostre municipi. Vull dir, és curiós que alguna intervenció d’algun portaveu ens qüestioni aquesta 
voluntat de treballar per la joventut si hem presentat la moció dos vegades. 
 
I, a més, és veritat un altre tema. Hem dedicat molt de temps a aquesta moció, no li hem dedicat 1 
minut, l’hi hem dedicat 6 minuts perquè hem de sumar els 5 anteriors de l’anterior Ple. Són 6 per 4 que 
hem tingut que fer avui per contestar tot el 155 i totes estes històries.  
 
A veure, nosaltres el que no volem és convertir el Ple de Tortosa en un Parlament de Catalunya i 
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començar aquí tots a sortir a parlar del tema, no? Però hem de contestar perquè, clar, cada vegada que 
parla un portaveu ens arrea una. Doncs, nosaltres hem de contestar i hem d’explicar la nostra posició. I 
això, senyor Rodríguez, vostè deia ‘és que jo parlo’, home, és que vostè no para de dir-me el mateix i jo li 
tinc que explicar i l’intento ficar molts d’exemples pedagògics, no?, i per això me n’he anat al món 
també de l’educació –que jo sé que vostè ja coneix perfectament– per a que em pugui interpretar 
perfectament el que vull dir, no? 
 
I jo crec que amb això ho hem..., penso que si he de fer més coses les faré en un futur, eh? No tingui 
cap dubte, senyor Rodríguez, que jo, el nostre grup polític i el nostre partit polític aposta pel diàleg, 
aposta pel consens i aposta per parlar dels temes, no? I jo crec que ho hem fet al llarg d’aquesta 
anterior campanya electoral i ho farem en qualsevol institució que estiguéssim, en aquest sentit. 
 
Solament dir que aquesta moció és una proposta en positiu per a la joventut de Tortosa, que cal 
incrementar les polítiques de joventut a la nostra ciutat, que gràcies a mesures com aquesta hem 
aconseguit que els joves es puguin sentir més participatius en la vida de la ciutat.  
 
Dir-li també al grup municipal d’Esquerra Republicana, per si no ho sabia, hi ha molts de municipis, 
altres ciutats, que mocions iguals com aquesta s’han aprovat per part del grup d’Esquerra Republicana. 
No entenem perquè a la ciutat de Tortosa Esquerra Republicana no l’aprova. 
 
I també volem impulsar el comerç. I jo crec que és una bona iniciativa que els comerciants poguessin 
incorporar-se, adherir-se –en aquest cas si es creés el carnet jove– per poder fer descomptes a la 
joventut i també tots aquests descomptes que hem parlat durant el que hem pogut parlar en la 
presentació de la moció que es farien per a espectacles, per a entrades a teatre, etc. 
 
Crec que és una bona moció i per això vull agrair als grups que l’hi han donat suport, encara que no 
hagi sortit cap avant. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor de la Vega. Dos matisacions. Una, home, 
d’èpica per presentar la mateixa moció i dir que és la primera vegada..., no. Repassin les que han 
presentat i vostès veuran que la mateixa moció dins d’un mandat vostès l’han presentada dos i fins a 
tres vegades. Per tant, això no és cap novetat. 
 
Sí que és la primera vegada –i jo crec que deu de ser la primera vegada en la història municipal– que la 
mateixa moció es presenta en dos plens consecutius. En això sí que han estat els primers. 
 
I home, senyor de la Vega, quan faci les rèpliques treballi-se-les una miqueta millor perquè ens ho fica 
fàcil. Perquè si insta a algun grup municipal que aquesta moció s’ha votat en algun altre municipi, jo 
l’únic que li he de dir és que hi ha socialistes amb dignitat política que la moció en contra de l’aplicació 
del 155 i demanant la llibertat dels presos polítics l’han votada a altres municipis, cosa que vostès aquí 
no han fet. 
 

*-*-* 
 
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 (2), MT-E (4), 
CUP-AE-PA (1) i PP (1); i onze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de PDeCAT (7) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
05 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR LA 
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ÈTICA, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN QUE REDACTI EL CODI DE 
CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS. 
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Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (d’ara endavant la LTC), té per finalitat establir un sistema de relació entre les persones i 
l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat 
pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de 
la gestió administrativa i la garantia de la rendició de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública 
(art. 1.2). 
 
Atès que, segons el preàmbul de la Llei, una societat democràtica i la necessitat que els interessos 
públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que l’actuació dels servidors 
públics s’ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis, a través de codis 
de conducta i bones pràctiques que tenen com a destinataris els servidors públics.  
 
Atès que dins dels objectius de la LTC, l’article 1 assenyala, entre d’altres: regular i garantir la 
transparència de l’activitat pública i, alhora, establir els principis i les obligacions de bon govern, d’acord 
amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de 
persones a qui és aplicable aquesta Llei. 
 
Atès que, en aquest sentit, la Llei estableix el concepte de bon govern  (art. 2.d), sota el qual s’engloben 
tots aquells principis, obligacions i bones pràctiques que han de seguir els alts càrrecs de 
l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de les administracions, per tal 
d’aconseguir que els interessos públics i generals es realitzin amb la màxima objectivitat i 
transparència.  
 
Atès que, pel que fa al bon govern, l’apartat 1r de l’article 55 de la LTC enumera tot un seguit de 
principis d’actuació i, alhora, estableix, que el Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions 
públiques, inclosos en l’article 3.1, han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti 
i desenvolupi els principis d’actuació esmentats (art. 55.3 LTC). 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, en data 5 de febrer de 2015, la Moció 179/X sobre les 
accions per desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, en virtut de la qual va instar el Govern de la Generalitat a crear un marc estable de 
coordinació amb el món local, per  desplegar i aplicar la Llei en el seu àmbit competencial, i facilitar les 
formes de cooperació necessàries. 
 
Atès que arran d’aquest mandat parlamentari, la Generalitat, mitjançant el Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge; l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; el Consorci AOC; 
les quatre diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de 
Catalunya van impulsar un projecte comú, a través de la signatura d’un conveni marc, per facilitar el 
compliment de la Llei als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya. 
 
Atès que el març de 2017 la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, juntament amb la Generalitat 
de Catalunya, l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM), les quatre diputacions catalanes i el Consorci Localret van finalitzar un model de codi 
de conducta dels alts càrrecs dels ens locals perquè els ajuntaments tinguin un model per confeccionar 
un Codi ètic i de bona conducta. 
 
Atès que, a arrel d’aquest fet molts ajuntaments ja han aprovat els corresponents codis ètics i de bona 
conducta, incloent la creació de comissions que vetllin pel compliment del Codi, així com de la Llei de 
transparència. 
 
Atès que, en el ple del mes de desembre de 2016, el grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya va presentar per al seu debat una proposta per a la creació d’una Comissió Especial de 
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Transparència, Ètica i Bon Govern que fos l’encarregada de redactar una proposta de Codi de conducta, 
així com de proposar la composició i funcions del comitè que vetlli pel compliment del Codi aprovat, 
proposta que va ser rebutjada argumentant que ja s’estava complint amb la Llei de transparència de 
forma significativa. 
 
Atès que ha passat més d’un any des d’aquesta proposta i que encara no han creat ni portat a 
aprovació el Codi de conducta dels alts càrrecs tal i com preveu i estableix la Llei de transparència. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem  
al Ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER. Que l’Ajuntament de Tortosa procedeixi a la creació de la Comissió d’Ètica, Transparència i Bon 
Govern, amb representació de tots els grups polítics, de tècnics municipals i de representants dels 
treballadors. 
 
SEGON. Que aquesta Comissió tingui com a finalitat avaluar la transparència municipal; treballar per 
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.  
 
TERCER. Que aquesta Comissió sigui l’encarregada de redactar una proposta de Codi de conducta dels 
alts càrrecs, així com de proposar la composició, el Reglament i les funcions del Comitè que ha de 
vetllar pel compliment del Codi aprovat. 
 
CINQUÈ. Que la primera reunió es convoqui en el període d’un mes des de l’aprovació d’aquesta 
proposta. 
 
SISÈ. Que es procedeixi a aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs en el termini màxim de tres 
mesos 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: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc 
agrair el canvi de posicionament de que sí que el senyor Rodríguez, representant de la CUP, vol debatre. 
I hem vist, una vegada més, el que fan Esquerra Republicana, els republicans i el PDeCAT en tant i 
quant no volen debatre les mocions. A veure si aquesta espero que ho replantegin i sí que la debatin. 
 
Perquè com he dit abans, no?, no hi ha ningú més còmplice que els tres grups que acabo de mencionar 
en l’aplicació del 155 –vull repetir-ho perquè vull repetir-ho– en tant en quant ells podien haver evitat 
l’aplicació del 155 per part del Partit Popular i no van fer-ho. 
 
Aquest és el concepte que tenen de transparència? El no debatre i buscar-se excuses d’aquestes 
maneres? La transparència és una necessitat i un objectiu en tots els àmbits de la vida, però molt 
especialment en l’Administració pública, en l'àmbit públic. La transparència és un valor i una prova del 
bon govern i de la integritat dels governants. 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, 
estableix els principis de bon govern que han de ser desenvolupats amb codis ètics i de bona conducta. 
A arrel de la implantació d’aquesta Llei es fa necessari avaluar l'eficàcia de les mesures concretes que 
han de garantir la plena transparència de la gestió pública. I per això l’acció municipal en aquest sentit 
ha de girar entorn de 4 eixos d’actuació: ètica, transparència, bon govern i bona gestió. Només actuant 
al voltant d’aquests eixos podem estar segurs de que la nostra administració serà accessible per a tots 
els ciutadans i ciutadanes i digna de la seva confiança. 
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L’article 55 de la Llei de transparència estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta 
dels alts càrrecs. Això s’ha fet a molts ens locals, inclús les associacions municipalistes, el març de 
2017, van elaborar un model de codi per ajudar a la seva redacció i aprovació. Un cop aprovat el codi, 
cada ens pot crear i impulsar un comitè o comissió que vetlli pel seu compliment. 
 
Nosaltres, al desembre de 2016 vam presentar una moció per a la creació d’una comissió d’ètica i bon 
govern que, entre d’altres, redactés justament aquesta proposta de codi de conducta. Aquesta proposta 
va ser rebutjada argumentant que ja es complia de bon grat amb la transparència, i recordo inclús que 
els senyors republicans es van ofendre molt i ens van dir que si teníem alguna cosa a denunciar que ho 
féssim als jutjats, incomprensiblement perquè no anava per aquí, al contrari. 
 
Aquest és el concepte, senyors republicans que tenen vostès de la transparència? Que anéssim als 
jutjats? Vostès són còmplices de la dreta, de Convergència, que els hi han donat tot el suport sense 
tenir en compte els vots de la ciutadania i a ‘pies juntillas’ com diuen en castellà. 
 
Ara ha passat més d’un any i, que nosaltres coneguem, l’Ajuntament de Tortosa encara no ha elaborat 
ni aprovat el codi, per tant, donat que sembla que la transparència no és tanta i que la Llei així ho 
estableix, nosaltres presentem aquesta moció. 
 
Creiem que la redacció d’aquest codi de conducta s’ha de vehicular a través d’una comissió formada 
per tots els grups polítics del consistori i per això proposem crear la comissió d’ètica, transparència i 
bon govern, amb representació de tots els grups polítics, tècnics municipals i representants dels 
treballadors; que aquesta comissió tingui com a finalitat avaluar la transparència municipal i impulsar 
les mesures necessàries per implantar i fomentar la transparència, 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 composició, el reglament i funcions del comitè d’ètica que vetlli pel compliment del codi 
aprovat; que la primera reunió, si pot ser, que es convoqui en el termini d’un mes des de l’aprovació de 
la proposta, i que s’aprovi un codi de conducta en el màxim de tres mesos des de l’aprovació de la 
proposta. 
 
En definitiva, es tracta d’una comissió i d’un codi ètic per fer complir la Llei de transparència. Ja sabem 
que això de complir les lleis a vostès  no els hi va massa, però és la Llei qui ho diu i, per tant, per això 
s’ha de complir. No es tracta només de complir la Llei, sinó, a més a més, de fer-ho de manera correcta, 
entenedora, amb vocació pedagògica, de manera que la informació que arribi als ciutadans i ciutadanes 
sigui fàcil de trobar i d’interpretar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. En tot cas, clarificar-li perquè 
no sé si ho ha entès, quan la meva intervenció, els motius del perquè no es discutia aquesta moció i no 
es va discutir la moció anterior, i que les demés serien objecte de discussió. 
 
Nosaltres no en tenim cap de problema de debatre, senyor Roig. I quan una cosa no ens agrada, doncs, 
venim i ho expliquem i donem la cara al Ple. No fem això de no venir als plens, no fem això d’anar-nos-
en –cosa que veig que li ha agafat molta afició últimament– i, per tant, serà objecte de discussió. I, a 
més a més, més enllà de la llibertat o no de cadascú d’intervenir, nosaltres procedim a la votació de 
tots els punts. Per tant, senyor Roig, tingui una miqueta de dignitat i de lliçons en aquest tema, vostè, 
precisament vostè, no en doni home, tingui una miqueta de dignitat. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores,  senyors regidors, bé, 
és evident que la transparència és una necessitat i la transparència també és un objectiu i també és un 
valor, un valor, i també és una prova del bon govern i de la igualtat dels governants, i també aporta als 
ciutadans la informació imprescindible per a que puguin participar i col·laborar en les actuacions 
municipals. 
 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, que va 
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entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, va establir i estableix els principis de bon govern i que han de ser 
desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta. Per això, la transparència que pareix que es 
desprèn de la moció, la transparència que ha demostrat 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. 
 
I tot això és bo que es vinculi a través d’una comissió que tingui com a finalitat, per una part, avaluar la 
transparència municipal, per una altra part, treballar per a que l’Ajuntament aposti per polítiques 
basades en el bon govern i transparència i també impulsar les mesures necessàries per implantar i 
fomentar la transparència, l’ètica i el bon govern. També que aquesta comissió sigui l’encarregada de 
redactar una proposta de codi ètic, de bon govern i de transparència, així com, que també, proposar la 
comissió de funcions del comitè d’ètica que vetlli pel compliment del codi aprovat. 
 
En aquest marc, la transparència és un dels eixos claus del nou canvi, del canvi cultural que estableix 
noves maneres de relacionar-se entre l’Administració i la ciutadania. I algo més important –i hi ha que 
subratlla-ho– permet recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans en relació a la gestió pública i 
la política, permet facilitar i promoure també el retiment, el retre els comptes de forma pública i permet 
garantir l’ètica dels gestors públics i dels governants. 
 
No és –ho he dit anteriorment en una altra moció– que el nostre Ajuntament no treballi en aquesta 
línia. Ho he dit i ho reitero. La web de l’Ajuntament de Tortosa és un bon exemple de transparència, el 
que passa és que, malgrat això, no podem deixar de perseguir la perfecció en la transparència per a 
que la ciutadania pugui jutjar amb total claredat i coneixement l’actuació de l’Ajuntament de Tortosa.  
 
És per això que votem, com ja en el seu moment en una moció molt pareguda que van presentar, vaig 
votar en el mateix sentit, és a dir, a favor. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Nosaltres debatrem però no oblidem qui són els 
còmplices èpics –avui sabem ja que èpics– els còmplices del 155. 
 
I sí son responsables. Són responsables de tenir un projecte polític que no cap en la seva sagrada 
Constitució.  
 
I què pensen fer? Què pensen fer? Perquè nosaltres no anem a renunciar al nostre projecte polític. Van 
a seguir mirant cap un altre costat fins que empresonin a la meitat d’aquest poble? És això el que 
pensen fer? O apel·lar al diàleg? Des d’on? Des de Soto del Real o des de Brussel·les?  
 
Respecte a la moció, dir que la valorem positivament i que, per tant, la votarem a favor. Creiem que 
qualsevol proposta que permeti reflexionar sobre l’ètica i la integritat pública és positiva, i qualsevol 
excusa és bona i aquesta és una excusa en aquest sentit. Creiem que aquest codi ètic no només hauria 
d’anar als càrrecs electes sinó que també hauria d’anar als gerents de les empreses públiques, als 
càrrecs eventuals contractats a dit, als caps d’àrea també, als coordinadors d’àrea o caps d’àrea, però 
també a aquelles persones que formen part de les meses i juntes de contractació o els tribunals de 
selecció de personal i, fins i tot, també a les comissions de valoració de subvencions. Creiem que és 
positiu 
 
Per a que la gent que ens està escoltant i veient pugui entendre de què estem parlant, doncs, parlem 
de quines normes de conducta s’han de tenir quan es reben regals o en l’ús i en l’accés de la 
informació, la gestió dels recursos públics o en la contractació i la relació amb el personal o també amb 
els mitjans de comunicació o conflictes d’interessos a nivell personal que pugin sortir, tot sempre des 
d’un compromís amb l’ètica pública. I creiem que és positiu perquè després de tants i tants centenars 
de casos d’imputacions per corrupció qualsevol eina que apropi la dignitat de la política a la ciutadania 
és positiva, però és que, a més, és un dret que està recollit en aquesta Carta de drets fonamentals de la 
Unió Europea, que tant els agrada a vostès, que parla de que totes les persones tenen dret a una bona 
Administració.  
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Però també a l’Estatut de Catalunya –Estatut segrestat pel 155 que tant els hi agrada a vostès– al seu 
article 30 diu que ‘el dret dels ciutadans..., tots els ciutadans tenen dret a un tracte imparcial i objectiu i 
a una actuació proporcionada a les finalitats’. I també la Llei de transparència, accés a la informació 
pública i de bon govern també diu que els ens locals han d’elaborar aquest codi ètic. I ens hem de dotar 
d’eines que serveixin també per prevenir la corrupció, no només per perseguir la corrupció sinó també 
per previndre-la i que siguin dissuasives per a aquelles persones que puguin estar temptades cometre 
corrupció. 
 
Per tant, el nostre vot a favor i sempre votarem a favor d’aquestes propostes que permetin aprofundir 
en aquests debats. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, crec que és evident 
que la majoria de la gent que ens està escoltant sap que durant aquests últims anys han hagut moltes 
actituds en l’àmbit de la política i, sobretot, pel que fa a la corrupció que el que han fet és que hi hagi 
una demanda generalitzada de la necessitat de regenerar la política. Per tant, aprendre dels errors i fer 
tot allò possible per aquests errors no es puguin tornar, evidentment, a repetir. I que, amb la possibilitat 
de les diferents normatives, no?, que hi ha, poguéssim avançar cap a una societat més democràtica, on 
la política torni a tenir un prestigi que crec que a hores d’ara per a molta gent no té. 
 
En aquest sentit, es va aprovar al 2014 la Llei de transparència al Parlament de Catalunya, a partir de 
la qual hi havia tota una sèrie d’accions que s’havien d’anar desenvolupant amb el pas del temps i, 
concretament, també en l’àmbit local hi havia tota una proposta on precisament el que es reclamava és 
que es tirés endavant la creació d’un codi de conducta per als diferents càrrecs polítics que hi ha en 
aquests moments a l’Administració local i, per tant, als ajuntaments. 
 
Aquí queda molt ben recollit que les diferents associacions municipalistes de Catalunya van fer tota una 
proposta, un model, diguéssim, tipus, no?, de codi ètic per a que tots els ajuntaments poguéssim tirar 
endavant una confecció pròpia a partir d’aquest model tipus que es va debatre. I en aquest sentit, 
també al 2016, des del seu grup ja es va fer una proposta que es va rebutjar on reclamaven que es 
creés aquesta comissió d’ètica, transparència i bon govern en el si de l’Ajuntament, on estiguessin 
representats, evidentment, tots els grups municipals i que, a partir d’aquestes propostes tipus que ja 
estan pactades a nivell nacional, poguéssim fer una proposta concreta de model per al nostre 
Ajuntament. 
 
Vostès avui ho tornen a presentar perquè no s’ha fet aquí al nostre Ajuntament. I en aquest sentit, 
nosaltres pensem que és cert que és una assignatura pendent i que, per tant, cal tirar-la endavant. I 
també ens sembla bé que, en lloc d’adaptar directament aquest model tipus que hi ha a nivell de 
Catalunya, es pugui fer prèviament a partir de la creació d’una comissió d’ètica per a que poguéssim 
discutir si cal millorar, si cal posar alguna qüestió diferent, no?, per part dels diferents grups municipals. 
 
Per tant, i tenint en compte el que els hi deia al principi, que crec que és una necessitat la regeneració, 
l’autocrítica per part dels diferents dirigents polítics, evidentment, des de Movem Tortosa li donarem 
suport. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Bona tarde, regidores i regidors. 
 
Senyor Roig, miri, al Ple ordinari del dia 4 de desembre van presentar una moció sobre la il·luminació del 
final del carrer Sant Domènech, on estan els Reials Col·legis, quan ja feia uns dies que anava la llum allí. 
Avui, amb aquesta moció que presenten, els passa algo per l’estil: l’entren quan ja fa uns dies –entre 
35 i 40– que es va iniciar el procediment administratiu per aprovar el Codi de conducta dels alts 
càrrecs d’aquí de l’Ajuntament de Tortosa i, en acabar la tramitació pertinent, confiem en què aquest 
Ple aprovarà aquest Codi de conducta que han redactat conjuntament les diputacions, les associacions 
de municipis i també de diferents apartats de la Generalitat de Catalunya, per tant, entendrà que no li 



-  Pàg. 32 / 35 -           JACE / sbh 
 

donarem suport a la moció. 
 
I el que faig és aprofitar, ja que tinc la paraula i que he sentit aquí moltes coses, per retraure-li al PSC 
que s’hagin alineat amb l’Estat central i el franquisme polític i sociològic que governa l’Estat central de 
la mà del Partit Popular. 
 
El Partit Socialista de Catalunya / PSOE, en lloc de ser oposició, amb el que s’han convertit és en 
còmplices que, per les idees, han fet que s’hagin processat i empresonat, o sigui, per les idees que 
tenen aquesta gent, s’hagi processat i empresonat preventivament al vicepresident del Govern i a 
consellers del Govern de la Generalitat i als Jordi’s. Que, pel suport que vostès han donat, que s’hagin 
embargat a un president de la Generalitat i a consellers. Que, pel suport que vostès han donat, s’hagin 
tingut que exiliar el president electe de la Generalitat i 4 consellers. Inclòs, per culpa de vostès, les fonts 
no han pogut rajar de color groc, val?, per tant, hi ha una frase que va dir Jaume I, que va dir ‘vergonya 
cavallers, vergonya’; jo m’atreviria a dir ‘vergonya, Partit Socialista de Catalunya, vergonya’. 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcalde. Senyor Roig, llegiré textualment:  
 
Decret núm. 2801/2017, alcalde senyor Ferran Bel i Accensi. Assumpte: inici d’expedient per elaborar i 
aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs d’aquest Ajuntament. D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens 
locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.   
 
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, integrada per la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
la Federació de Municipis de Catalunya, es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de 
conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.  
 
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els 
alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns 
compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els 
compromisos en relació amb la ciutadania.  
 
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es considera 
un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, així com per 
complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, resolc:  
 
Primer, iniciar expedient administratiu per elaborar i aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs 
d’aquest Ajuntament. Segon, instruir l’expedient amb la documentació adient, prenent com a base el 
model elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, inclòs el corresponent informe del 
secretari accidental. Tercer, instruït l’expedient, i previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, sotmetre’l al Ple per a la seva aprovació, si s’escau. Tortosa, 1 de desembre de 2017. L’alcalde 
el signa i el corrobora el secretari accidental. 
 
La seva moció recordo que va entrar el 28 de desembre, per tant, un punt per dir-li que, òbviament, la 
rebutjarem. 
 
Un altre que l’any passat li va fer molta gràcies però jo li vull recordar és el titolet que va anomenar. 
Hem tornat per quart any consecutiu a obtenir el Segell InfoParticipa, que ja sap que atorga un ens 
totalment independent com és el Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma, 
que únicament consisteix en què ells mateixos i d’ofici –no ens presentem a cap candidatura, sinó 
d’ofici– analitzen 52 punts sobre la transparència que han de complir els ajuntaments; si obtens més 
del 90% d’aquests punts obtens el certificat, el titolet que vostè anomenava, sinó no.  
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Per tant, com vostè comprendrà, no podem aprovar-li la moció. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, evidentment, agraïm a tots els grups municipals que han donat suport a la proposta i estem 
convençuts de que volen contribuir i vetllar per la transparència i per la relació entre els grups polítics 
dins de l’Ajuntament, i de l’Ajuntament amb la ciutadania. 
 
Algú ha parlat de vergonya, i vergonya és el que fan vostès, equip de Govern. 
 
Mirin, avui més que mai aquella frase per a mi d’un gran polític, vostès moltes vegades el critiquen i el 
qüestionen, que diu: ‘A cada insult que rebem, nosaltres una proposta; a cada desqualificació, una idea; 
‘, i a cada exageració, un somriure”. I aquesta és la nostra forma de treballar i així ho continuarem fent. 
Somriurem, aguantarem el que vostès vagin dient: vergonya, de tot, de tot, de tot, de tot, de tot, com 
estan vostès dient aquí. 
 
Clar, el que fa vergonya és que després d’un any de presentar una moció, de demanar una comissió per 
la qual redactar, transparentment, entre tots els grups polítics i tècnics un codi que les mateixes entitats 
municipalistes al mes de març ens envia, ara, justament al mes de desembre, quina casualitat. Vostès 
no veuen que això fa riure, al final? Vostès no veuen que això fa riure? 
 
Què passa? Que nosaltres som endevinadors i estem endevinant quan vostès fan un moviment i llavors 
ens ho volem copiar? Si realment volguessin fer això amb transparència i volguessin fer-ho bé, el que 
haguessin fet és agafar el repte que els hi havíem plantejat en la nostra moció del mes de desembre de 
l’any passat, crear la comissió de transparència, que el mateix codi ètic ho diu, el mateix model que 
vostès ara diuen que estan treballant, o que han constituït, o que han fet, o que han fet un decret i 
diuen que ho faran –perquè vostès són d’aquests que diuen que ho faran, ho faran i, després, no ho 
fan–, d’aquesta mateixa manera, el lògic era agafar el repte i constituir la comissió, crear-ho entre tots i, 
amb transparència i bon govern –d’això se’n diu ‘bon govern’–, donar opció als partits de l’oposició. 
 
Jo recordo en aquell moment, recordo en aquell moment que inclús vaig proposar que la presidència de 
la comissió –i així ho he proposat jo mentre he estat de president del Consell Comarcal– la tingui el cap 
de l’oposició al Consell Comarcal, i així s’ha constituït i així s’ha proposat. Ja veurem ara què faran el 
nou Govern del Consell Comarcal, ja veurem què faran: si ho compliran o no ho compliran. Però en 
aquell moment vaig proposar aquí que el cap de l’oposició fos qui presidís aquesta comissió perquè, 
realment, és quan tu garanteixes que les sessions es constituiran, que les sessions es tiraran endavant 
per vetllar per la transparència. És així, és així i ho dic: a cada proposta, a cada insult nosaltres tindrem 
una proposta perquè vostès l’únic que volen és donar-nos la raó de que realment s’han encantat, que 
no ho han fet bé i que, una vegada més es veu ben clar, no?, les complicitats que hi ha entre els 
republicans i Convergència, aquesta Convergència, la més immobilista i la dreta més immobilista que 
hem tingut a aquesta Tortosa. 
 
Mirin, la Llei s’ha de complir i vostès porten molt de temps sense complir la Llei. I només un apunt: 
dignitat molta, senyor alcalde.  
 
I senyor Rodríguez, responsabilitat o irresponsabilitat. Els que es van carregar l’Estatut els dies 6 i 7 de 
setembre van ser vostès. I vostè ha dit una veritat: nosaltres no encaixem en aquest projecte polític, 
certament no encaixem perquè volen fer prevaldre amb un 47% la seva opinió davant de la resta de 
catalans. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: molts gràcies, senyor Roig. En tot cas, com que l’ha 
esmentat vostè i ho ha tret a col·lació vostè, jo li he de fer una puntualització respecte a la seva actuació 
en aquest tema al Consell Comarcal. Vostè va estar 2 anys de vicepresident al Consell Comarcal i no es 
va tenir cap iniciativa sobre aquesta qüestió. Vostè va estar 4 mesos de president del Consell Comarcal 
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i no es va tenir cap iniciativa sobre aquesta qüestió. I aquesta reunió que vostè convoca per impulsar 
això era una vegada se li havia ficat la moció de censura i vostè passava a l’oposició i va tenir l’habilitat 
de dir ‘escolti, això ho presidirà el cap de l’oposició, que seré jo d’aquí uns dies’. Aquest és el 
plantejament que té el senyor Roig sobre el posicionament ètic. 
 
En tot cas, a mi no m’agrada discutir lo d’altres institucions. Vostè l’ha ficat aquí aquesta institució i, 
segurament, els propers dies, setmanes, també n’haurem de sentir parlar d’algunes actuacions. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Sí, per concloure la moció. No és cert el que ha dit, no és cert. Es 
va impulsar durant 2 anys i mig, el 27 de maig de 2017 es va aprovar i des de que jo vaig entrar de 
president s’ha impulsat aquesta comissió. 
 
I, finalment, jo no tinc perquè ara dir el que vaig plantejar allà i com vaig plantejar-ho però, certament, jo 
sí que he constituït la comissió oportuna. Moltes gràcies, senyor alcalde, i deixem aquí el debat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Que consti que el senyor Roig va constituir la 
comissió una vegada se li havia presentat la moció de censura, com ell ha reconegut. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (2), MT-E (4), 
CUP-AE-PA (1) i PP (1); i onze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de PDeCAT (7) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
06 – DACIÓ DE COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL i 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Algunes d’aquestes ja es van celebrar en sessió pública 
però, tanmateix, també en donem compte avui. 
 

*-*-* 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
- 57/2017, de 20/11/2017. 
- 58/2017, de 27/11/2017. 
- 59/2017, de 04/12/2017. 
- 60/2017, de 12/12/2017 (sessió extraordinària). 
- 61/2017, de 12/12/2017 (sessió extraordinària i urgent). 
- 62/2017, de 18/12/2017. 
- 63/2017, de 20/12/2017 (sessió extraordinària i urgent). 
- 64/2017, de 20/12/2017 (sessió extraordinària i urgent). 

b) Resolucions de l’Alcaldia: 
- De la 2172/2017 a la 2458/2017. 
 

 
*-*-* 
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El consistori en queda assabentat. 
 
 
07 – INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
No n’hi ha. 
 
 
08 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
 
1. INTERVENCIÓ DEL SR. MANEL DE LA VEGA 
 
Sr. de la Vega: Jo solament vull fer un prec al senyor Monclús perquè trobo fora de lloc la seva 
intervenció. No he volgut demanar la paraula perquè he esperat al torn de precs i preguntes, però 
alinear-nos al Partit Socialista de Catalunya amb els franquistes i d’aquí ja passaríem de parlar-nos de 
fatxes, etc., això és un error no solament històric sinó també jo diria, inclús, de coneixement de causa. 
 
Nosaltres som demòcrates, els socialistes sempre hem sigut demòcrates. Tenim una història molt 
dilatada en defensa de la democràcia. Però jo li recordo al senyor Monclús que la democràcia no és 
solament votar sinó és respectar també les lleis. Els que se salten les lleis són els feixistes, no els 
demòcrates. I això ha passat sempre igual, per això li demanaria que no fes mai més en cap més Ple 
que es faci a l’Ajuntament aquest tipus de referència perquè és molt greu, és molt greu. Nosaltres hem 
tingut molts companys a l’exili, durant molts anys, justament per dictadures. I quan es banalitza 
d’aquesta manera no podem permetre-ho i, per això, li faig aquest prec. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, senyor de la Vega, abans he fet una observació a un altre 
company, ara li faig a vostè. Quan està en el torn d’al·lusions facin ús del torn d’al·lusions en el moment 
processal del Ple. L’apartat de precs i preguntes vostès el plantegen al Govern de forma solidària i 
respon qui cregui convenient del Govern. Per tant, jo també els hi faig un prec generalitzat de que 
intentem tots, vostès que parlen de complir la Llei constantment, doncs, intentem tots també complir el 
ROM i el Reglament que ens hem dotat i, per tant, intervinguin quan creguin que hagin d’intervenir per 
al·lusions, que segurament també s’entendrà més en la dinàmica del propi debat. Si després, en altres 
punt de l’ordre del dia o en l’apartat de precs o preguntes, reobre debats que hem tingut d’altres punts, 
segurament no queda prou clar. 
 
En tot cas, agrair-los a tots la seva presència. No ho he dit abans i, en nom de tota la corporació, doncs, 
desitjar molt bon any a totes les tortosines i tortosins i, òbviament, a tots vostès. 
 
 

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


