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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
06 / 2018 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcaldessa presidenta: 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
CUGAT GINOVART, JOSEP 
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
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 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
GARCÍA EGEA, MANUEL 
 
Han excusat la seva assistència: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
 

 
 
Tortosa, essent les divuit hores del dia vint-i-dos 
de febrer 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 
extraordinària i urgent sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

Motiu de la urgència: Acompliment de terminis. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
01 – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
02 – Presa de possessió de regidor del senyor Josep Cugat Ginovart. 
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03 – Aprovació de la modificació del cartipàs municipal. 
 
04 – Règim de dedicació de l’alcaldessa i modificació del règim de dedicació del regidor senyor 
Domingo Tomàs Audí. 
 
05 – Proposta d’acord relativa a determinat personal eventual. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
 
06 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del “Projecte d’explotació dels serveis de 
recollida i gestió de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Tortosa”. 
 
 

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

*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Bona tarda, iniciarem la sessió extraordinària i urgent 
d’aquest Ple convocat avui amb diferents punts de l’ordre del dia. En primer lloc, excusar a la senyora 
Dolors Bel, al senyor Paco Vallespí i també, de moment, al senyor Manel de la Vega, que s’incorporarà 
després. 
 
I abans de començar amb els punts de la sessió sí que voldria, en primer lloc, saludar a tots els que avui 
ens acompanyen, especialment a l’alcalde i els regidors del poble de Bítem. 
 
I també dir que, una vegada més, ens trobem davant d’un Ple on encara –i vull recordar-ho– continuen 
4 persones injustament empresonades i part del nostre Govern –amb el president– es troba encara a 
l’exili i, a més a més, aquesta setmana hem vist com hem tingut que anar diferents càrrecs a declarar 
pel fet també del succeït al Parlament de Catalunya. Per tant, vull que quedi constància, una vegada 
més, que aquesta situació, l’Ajuntament de Tortosa, per part meva continuem pensant que és una 
injustícia i, per tant, vull fer-ho evident en aquestes sessions de plenari. 
 
 
 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
 
Per la Presidència se sotmet a votació ordinària la urgència de la sessió, i el Ple de l'Ajuntament acorda 
aprovar-la per unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
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02 – PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR DEL SENYOR JOSEP CUGAT GINOVART. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, anuncia el segon punt de l’ordre del dia: Jo 
demanaria al senyor Josep Cugat i Ginovart que vingués aquí per tal de prestar la promesa o jurament 
del seu càrrec. 
 
Intervenció del Sr. Cugat  
Seguidament el senyor Cugat pren possessió del càrrec: Prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tortosa, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i respectar i observar l’Estatut 
d’autonomia com la norma institucional bàsica de Catalunya. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la senyora Alcaldessa: Enhorabona Josep. Et desitjo tota la sort, tots els 
encerts i estic convençuda que, igual com hem vist com estàs fent d’alcalde de Bítem i la feina bona 
que has fet al poble de Bítem, segurament, així esperem sigui igual de bona i profitosa al municipi de 
Tortosa. Per tant, molts encerts i a treballar des del Govern a partir d’aquests moments. 
 
 
 
 
03 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de 18 de juny de 2015, pel que fa al 
cartipàs i el nombre, competències i composició de les diferents comissions informatives permanents. 
 
Atesa la conveniència de modificar el cartipàs referit, exclusivament pel que fa a la Comissió Informativa 
d'Espai Públic i només respecte de l’àmbit material de les seves competències, a l’objecte d'afegir-hi la 
matèria de sector primari. 
 
Atès allò que es disposa en l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 124.2, 134 i següents del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 
Al Ple de la corporació proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Modificar l’àmbit de les competències de la Comissió Informativa d’Espai Públic, afegint-hi la de Sector 
Primari. “ 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Com saben, en aquest cas el que fem és 
modificar el cartipàs per tal d’incorporar una de les funcions que se li atorgaran al senyor Josep Cugat, 
que és el Sector Primari, a banda de les regidories que també se li han assignat de Governació i SAC. 
Per tant, seria aquesta la modificació que portaríem. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, simplement dir la 
meva congratulació amb la creació d’aquesta nova regidoria del Sector Primari, tan necessitat el nostre 
territori en aquest aspecte, ja que és pràcticament sector primari totes les Terres de l’Ebre: l’agricultura, 
ramaderia, pesa, etc. Per tant, felicitacions per aquesta creació. I aprofito per felicitar al nou regidor en 
la seva presa de possessió. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, també felicitar 
al nou regidor pel seu càrrec. 
 
També, com ha fet l’alcaldessa, voldríem començar recordant que Catalunya viu un estat d’excepció, 
que ja fa més de 3 mesos que hi ha persones que per les seves idees polítiques estan exiliades o bé 
empresonades a presons de l’Estat espanyol. Volem recordar, a més, que els responsables d’aquesta 
deriva de caire feixista són el PP però també els seus còmplices de Ciutadans i del Partit Socialista.  
 
I voldríem recordar a aquests còmplices un poema de Martin Niemöller, que es va atribuir falsament a 
Bertolt Brecht però que és d’aquest autor, i que diu: “Quan els nazis vingueren a buscar els comunistes 
vaig guardar silenci perquè jo no era comunista; quan vingueren a empresonar els socialdemòcrates 
vaig guardar silenci perquè jo no era socialdemòcrata; quan vingueren a buscar els sindicalistes no vaig 
protestar perquè jo no era sindicalista; quan vingueren a buscar els jueus no vaig pronunciar cap 
paraula perquè jo no era jueu; i quan finalment van venir a buscar-me a mi ja no hi era ningú més, no hi 
havia ningú més que pogués protestar”. 
 
A la pseudodemocràcia espanyola del 2018 vingueren a buscar líders de moviments socials pacifistes, 
dirigents polítics per les seves idees polítiques, cantants de rap, peces d’obres d’art, llibres com 
‘Farinya’, i tot en nom de la sagrada unitat d’Espanya, que no s’aguantaria sense la col·laboració 
passiva del fals socialisme espanyol i català. 
 
I volem fer una reflexió: esteu cometent una errada, un greu error, legitimant les idees de la FAES per a 
la totalitat de l’Estat espanyol. Valtònyc, Anna Gabriel, la peça de Santiago Serra, el llibre ‘Farinya’, qui 
serà el pròxim?  
 
I ja per acabar, volem enviar una forta abraçada a la nostra companya Anna Gabriel, que ha hagut de 
buscar refugi per la manca de drets que viu l’Estat espanyol. 
 
Respecte al tema ja de la reorganització, dir que votarem a favor, però voldríem recordar que en el 
primer Ple en el que es va aprovar el cartipàs original ja vam plantejar on estava el sector primari, i 
l’anterior alcalde ens va dir que no ens preocupàrem i que en el dia a dia aniríem comprovant com en 
les diferents comissions es tractaria el tema. Tres anys després, durant aquests tres anys nosaltres 
hem constatat que el sector primari no s’ha treballat des de les diferents comissions, i el que demanem 
al nou regidor és que, per favor, s’intenti revitalitzar, protegir i impulsar projectes que dignifiquin la 
pagesia de Tortosa i dels pobles de Tortosa i que puguem construir una opció de futur digna en el sector 
primari. Perquè a Catalunya en els últims 20 anys s’han tancat més de 50.000 explotacions del sector 
primari –més de 50 cada setmana–, s’ha perdut població dedicada al sector primari, i sabem que les 
Terres de l’Ebre –i Tortosa especialment– té un percentatge més alt que la mitjana catalana. Per això 
demanem que, més que un canvi de nom, sigui també una veritable aposta per fer aquestes polítiques. 
Ens tindrà al costat si s’aposta per la producció ecològica, de proximitat. Si es vol impulsar un mercat de 
pagesos com hi ha en altres ciutats del nostra territori, ens tindrà a la CUP al costat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyores regidores, 
senyors regidors, en primer lloc, senyor Cugat, en nom del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, donar-li l’enhorabona i tots els encerts en aquesta nova etapa que enceta avui. 
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El nostre vot, senyora alcaldessa, serà d’abstenció, entenem que és un tema de configuració del 
cartipàs municipal i correspon al Govern així tenir-ho. 
 
No puc evitar, perquè és la segona vegada que en un plenari em llegeixen el mateix poema que ens ha 
llegit –o el mateix text–, i no vull entrar en polèmica i no hi entraré perquè crec que, com he dit moltes 
vegades, aquests temes nacionals no han de ser motiu de debat ni de crispació i no és el camp de 
batalla de la política municipal, però no pot dir que..., jo no soc còmplice del nazisme i no em comparin 
amb els còmplices del nazisme perquè no ho som, ni jo personalment ni el meu partit. Per tant, prego 
que d’ara en endavant s’estalviïn aquestes intervencions tan llargues perquè debatéssim aquí altres 
temes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, senyor Roig. Jo només afegir que, 
malauradament, els temes que estem tractant a nivell de país, el que està succeint a nivell de país ens 
està afectant i molt, també al municipi de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, regidors, regidores, en primer lloc 
també, des de Movem Tortosa, volem felicitar el senyor Cugat pel seu càrrec. Enhorabona. També li 
desitgem, evidentment, les majors encerts perquè també ho seran de la nostra ciutat i del nostre 
municipi. 
 
En segon lloc, també afegir-nos a la solidaritat per tota la situació política de tots els presos i, a més, 
aquests dies també amb l’última onada repressiva, no?, que estem veient en algunes sentències, com 
les que abans s’han comentat, com en un cantant de rap. Per tant, també mostrar la nostra solidaritat 
en aquest sentit. 
 
I finalment, i tractant-se, evidentment, del punt que avui anem a debatre, o en aquests moments anem 
a debatre, que és l’aprovació del cartipàs municipal, el nostre grup també s’abstindrà perquè pensem 
que això és una potestat del Govern municipal i, per tant, saben que sempre ho fem així. Però sí que 
també volem aprofitar, ja que s’ha modificat amb l’entrada del senyor Cugat com a regidor i s’ha creat 
aquesta nova regidoria o aquest nou àmbit del Sector Primari, per també desitjar que es pugui tirar 
endavant una política valenta perquè el sector primari és molt important a la nostra ciutat en el sentit 
de que tenim una tradició molt important relacionada, evidentment, amb el tema de l’agricultura si ho 
comparem amb la resta de Catalunya. És un sector que també té moltes dificultats, fruit de totes les 
polítiques econòmiques s’han vingut produint durant aquests últims anys i, per tant, pensem que des 
d’un Ajuntament com el nostre es poden fer moltes coses i també els desitgem, en aquest sentit, que hi 
hagi un impuls per a que aquest sector pugui millorar les seves condicions. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Moltes gràcies il·lustríssima alcaldessa. Companyes i 
companys, bona tarde. 
 
Sobretot, primer que res felicitar al nou regidor, del qual nosaltres també formem part d’aquest equip 
municipal. I també estem molt satisfets de que la indústria, o sigui, el sector primari estigui representat, 
pel sector primari pròpiament dit i pel que suposa a les nostres terres la indústria agroalimentària, que 
és molt potent. Per tant, des de l’equip de Govern també ens congratulem de que es tiri endavant 
aquesta regidoria. 
 
Dit això, també vull ressaltar que, una vegada més, estem encara amb gent a la presó per les seves 
idees, per tant, gent que pensem que són presos polítics, i gent que ha d’estar fora de Catalunya, fora 
de l’Estat espanyol perquè si venen aquí, per les seves idees, probablement els empresonaran. Igual 
que molta gent, per les seves idees –com ha passat en altres èpoques que no cal recordar, tristes 
èpoques– en què també per les seves idees no es podien explicar o dir, perquè eren empresonats. I 
això veiem que hi ha un fariseisme en el sentit de que fa 4 dies dèiem que tots érem Hebdo –a França, 
a Paris, quan va haver-hi aquells assassinats–, i avui en dia veiem que per les idees i les opinions 
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polítiques i gent que fa còmics, gent que fa cançons, gent que presenta quadres a exposicions, també 
són d’alguna manera, doncs bé, maltractats. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Voldria respondre. No pensem callar. Mentre aquest país 
estigui en una situació com la que estem, amb presos polítics i amb gent que s’ha vist obligada a exiliar-
se, no pensem callar. 
 
I si feixisme no és tancar a la gent per les seves idees polítiques, si feixisme no és tancar a una persona 
per una cançó, si feixisme no és retirar obres d’art d’una exposició, si això no és feixisme, m’explicaran 
vostès què és feixisme. 
 
I si davant de tot això, el que fem és no manifestar-nos públicament, de manera clara i contrària a això, 
si això no és col·laborar amb el feixisme, ja m’explicaran què és això. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Jo no volia, jo no he iniciat el debat, però és que no.... 
 
Miri, escolti, a mi còmplice del feixisme no m’ho diran i nazis nosaltres no ho som. Només dir-li això. 
Vostè potser estarà d’acord o no estarà d’acord amb actuacions o no actuacions meves o del meu 
partit, vostè discreparà, jo també discrepo del que han fet vostès. Són vostès els culpables de que 
haguem arribat a aquesta situació, són vostès i ho he dit 40 vegades aquí. Són vostès. Vull dir, no han 
dialogat, no han parlat..., aquells tampoc, aquells tampoc, aquells tampoc, però vostès tampoc. Aquells 
tampoc, però vostès tampoc. Per tant, davant d’això, a mi, als socialistes no ens han d’acusar d’això i 
no ho consentirem. Ja està. 
 
I no entrarem més en debat perquè entenc que no és el moment. Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Gràcies, senyor Roig. En tot cas, al final ens tocarà 
intervenir a tots perquè, si parlem de diàleg, jo crec que des del Govern català i des dels diferents 
partits polítics que hem estat en aquest procés el que hem intentat és dialogar i no funcionar com s’ha 
funcionat per part de l’Estat.  
 
Però crec que deixem-ho aquí perquè, al final, el que estem en aquests moments és aprovant el 
cartipàs municipal incloent la regidoria del Sector Primari, que és el tema en el que estàvem avui. 
 
 

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

*-*-* 
 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SENYOR MANEL DE LA VEGA i CARRERA S’INCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA]. 
 
 

*-*-* 
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04 – RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDESSA i MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL REGIDOR 
DOMINGO TOMÀS AUDÍ.  
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ El passat 10 de febrer de 2018 va tenir lloc l’elecció i presa de possessió de la senyora Meritxell Roigé 
i Pedrola com a alcaldessa de Tortosa. 
 
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació de l’alcaldessa–presidenta d’aquest 
Ajuntament així com de la retribució que comporta, de conformitat amb l’article 75.bis de la LRBRL, 
modificada per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, essent aplicables els 
topalls màxims establerts en la disposició addicional trenta dosena de la Llei 3/2017 de 27 de juny de 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 per als municipis d’entre 20.001 a 50.000 habitants 
que s’estableix en la quantitat de 56.106 euros. 
 
Per altra banda, i essent que el regidor, senyor Domingo Tomàs Audí, ostenta l’assignació del règim de 
dedicació exclusiva adoptat pel Ple en sessió de data 18 de juny de 2015 sense que s’hagi 
experimentat cap variació en la seva retribució anual bruta des de l’esmentada data, i que les 
retribucions dels treballadors públics, en aplicació de les diferents lleis pressupostàries, s’han 
incrementat en un 2%. 
 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la 
corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que 
estableixi el ple de la corporació. 
 
I que en aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord 
plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Assignar règim de dedicació exclusiva a l’alcaldessa, senyora Meritxell Roigé i Pedrola, amb 
subjecció a les següents condicions econòmiques: 
 
Retribució bruta anual: 56.106,00€ 

Règim de cotització a la Seguretat Social: Grup 01 

 
Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i causant alta al Règim General de 
la Seguretat Social. 
 
Segon - Li són d’aplicació les previsions incloses en el punt quart de l’acord adoptat pel Ple d’aquest 
Ajuntament en sessió de 18 de juny de 2015, sobre règim de dedicació i indemnitzacions per 
assistències a sessions als membres de la corporació. 
 
Tercer - Modificar la retribució anual bruta relativa al règim de dedicació exclusiva del regidor senyor 
Domingo Tomàs Audí, fixant-la en 47.430,00 euros, mantenint invariables les demés condicions del 
règim de dedicació exclusiva del regidor esmentat determinades en el referit acord del Ple adoptat en 
sessió de data 18 de juny de 2015. 
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Quart - Les noves retribucions aprovades en el present acord s’actualitzaran anualment amb subjecció 
a les variacions i actualitzacions que puguin experimentar les retribucions dels treballadors públics. 
 
Cinquè - L’efectivitat del present acord resta diferida a l’existència de crèdit adient i suficient en la 
respectiva aplicació pressupostària del Pressupost municipal de  2018. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc dir que celebrem que l’alcaldessa d’una 
ciutat com Tortosa tingui una dedicació exclusiva, creiem que la ciutat s’ho mereix i, a més, fins i tot 
demanem un pacte als grups municipals, un pacte de ciutat per a que mai més, mai més en la ciutat de 
Tortosa tinguem un alcalde o una alcaldessa que hagi de compartir el seu temps entre Tortosa i Madrid 
o Barcelona. 
 
Dit això, volem recordar que la Llei 3/2017, en la seva disposició número 32, dels pressupostos 
generals de l’Estat, de 27 de juny, estableix que en els municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, els 
alcaldes o alcaldesses tindran un topall màxim de salari de 56.106€. Però volem recordar que en cap 
lloc diu a la Llei que eixe hagi de ser obligatòriament el salari que tingui l’alcaldessa o alcalde.  
 
Considerem excessiva aquesta dedicació. Creiem que ser alcaldessa de Tortosa és un honor –com així 
va manifestar vostè al Ple d’investidura– i que és un servei que es fa a la societat i considerem que no 
són necessaris aquests sous. Estem a favor de les dedicacions perquè permet que qualsevol persona 
pugui exercir un càrrec i dedicar-li la gran quantitat de temps que requereix, però pensem que haurien 
d’aplicar el sentit comú i no una quantitat tan elevada. 
 
Com a CUP, a nivell nacional tenim una proposta, que és 2,5 vegades el salari mínim interprofessional 
–això són 1.800, més de 1.800€ mensuals, per 14 pagues són, pràcticament, 26.000€ anuals–, 
creiem que és un salari digne el que proposem i, a més, garanteix unes condicions de vida dignes. 
 
La precarietat laboral, l’atur creixent, les dificultats per trobar treball, el risc d’exclusió social estan 
augmentant a nivell català, i Tortosa no és una excepció. Vostè va dir al Ple d’investidura que Tortosa 
era la ciutat de les oportunitats. No estem d’acord. Creiem que més que la ciutat de les oportunitats, 
Tortosa és una ciutat que s’apaga poc a poc, que és una ciutat de les desigualtats i que és la ciutat de 
la precarietat vital i laboral per a la gran majoria de la gent. 
 
I donarem 4 dades per il·lustrar el que diem: som la ciutat, juntament amb Roquetes i Deltebre, amb 
més percentatge d’atur del Baix Ebre. I el Baix Ebre és la 6a. comarca amb més atur de Catalunya. El 
47% dels joves que treballen tenen contracte temporal. Més del 50% de la gent aturada fa més d’un 
any que busca treball. El 30% d’aquesta gent fa més de 2 anys que no té treball. El 89% del contractes 
nous que es fan a la comarca i a Tortosa són temporals i, la gran majoria, inferiors a 3 mesos. 
 
De desigualtats podríem dir que, entre les 70 ciutats catalanes amb més població, Tortosa és la segona 
ciutat amb l’indicador de desigualtat de renda més alta de Catalunya. És la quarta ciutat en percentatge 
de rendes inferiors al 60% de la mitjana catalana. N’hi ha entre 2500 i 3000 persones que necessiten 
ajuda de Càrites i Creu Roja per poder tenir un plat a taula cada dia. No som una ciutat rica, no som ni 
el Congrés, ni el Senat, ni el Parlament i creiem que és excessiu que una alcaldessa cobri més de 
56.000€ per ocupar el càrrec, perquè això també allunya les persones dirigents de la realitat que viu la 
gran majoria del poble. 
 
I respecte al salari del regidor Domingo Tomàs direm exactament el mateix. Creiem que 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional ja és suficient, que 26.000€ anuals són suficients per tenir un salari 
digne i unes condicions de vida dignes. I tornem a reiterar que això allunya a la classes política de la 
realitat que viu la societat. I per això el nostre vot serà, en aquest cas, contrari. 
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Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyora alcaldessa, senyores regidores, senyors regidors, el 
nostre vot serà d’abstenció, entenent que és criteri del Govern i és ell qui pressuposta els seus càrrecs. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, regidors i regidores, en primer lloc 
també, des de Movem Tortosa, evidentment, pensem que és positiu que hi hagi una dedicació exclusiva 
en el sentit de que hi hagi, per part de l’alcaldessa, una dedicació total al Govern de la nostra ciutat i, 
per tant, en aquesta línia sempre ens trobarà. 
 
Però també, i ja ho vam dir al principi d’aquest mandat, quan es van posar els diferents sous i les 
diferents dedicacions, no compartim la quantitat davant la situació econòmica que està vivint la nostra 
ciutat i el nostre país. En aquest sentit, pensem que, com s’ha dit aquí, la reforma laboral que es va 
aprovar pel Partit Popular –amb el suport del PDeCAT– està provocant que hi hagi sous molt baixos, un 
treball molt precari entre la majoria dels treballadors i treballadores; les retallades que s’estan i s’han 
provocat durant tots aquests últims anys; avui mateix hem vist manifestacions sobre el tema de les 
pensions també a la nostra ciutat; els índexs de pobresa que en aquests moments tenim a la nostra 
ciutat pensem que, davant de tota aquesta situació, des de l’Ajuntament els sous haurien de ser no tan 
importants. I en aquest sentit, també Movem Tortosa ens vam comprometre a les últimes eleccions, 
públicament, amb un codi ètic, on defensàvem i continuem defensant aquesta idea. 
 
Per tant, no compartim la quantitat. Sí que compartim, evidentment, la dedicació exclusiva però no la 
quantitat en relació al sou. És una decisió que pren el Govern, és una decisió que respectem però que 
no compartim i, per tant, per això no li donarem suport. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, En tot cas, jo no vull entrar en debats que 
poden portar a discussions demagògiques sobre quant a de cobrar o deixar de cobrar. Però, en tot cas, 
sí que diré que soc, en aquest cas, l’alcaldessa que ha cobrat menys dels últims alcaldes que hi ha 
hagut amb dedicacions a l’Ajuntament; que no té res a veure amb el sou del Senat, del Congrés i del 
Parlament, absolutament; que les responsabilitats que té una alcaldessa, un alcalde de Tortosa res 
tenen a veure amb moltes altres situacions pel fet de les institucions que té i de la situació que té 
Tortosa, que no és Tortosa, és 5 pobles, Tortosa, un hospital, una clínica, etc.; que a dia d’avui hi ha 5 
treballadors a l’Ajuntament de Tortosa que cobren més que l’alcaldessa i hi ha tots els caps d’àrea que 
cobren el mateix que l’alcaldessa, entendran que la responsabilitat no és la mateixa. I al senyor Jordan 
li voldria dir que, clar, és molt fàcil dir “el codi ètic” quan s’està a l’oposició, i el codi ètic s’oblida quan 
es governa perquè clar, vostè està dient que 56.000€ no són correctes per a una alcaldessa, 40.000€ 
per a un tècnic, en aquell cas de Joventut, que era vostè, un càrrec de confiança sí que eren ètics, 
llavors, 40.000€ per a llavors quan era un càrrec de confiança. 
 
Però és que, a més a més, en aquell moment l’alcalde cobrava bastant més que jo i tots els regidors 
amb dedicació exclusiva cobraven bastant més que jo, en aquell moment en què vostè formava part 
d’un govern, en aquell cas amb el Partit Socialista.  
 
Però, a més a més, si comptem les dedicacions –perquè clar, aquí estem parlant de que dedicació 
només en tenim el senyor Tomàs i jo mateixa–, en aquell moment de dedicacions n’hi havia 4 de 
dedicacions exclusives a l’Ajuntament de Tortosa. En aquest moment n’hi ha 2. I, a més a més, 
d’eventuals –entre els quals estava vostè– hi havia 6 eventuals, i a dia d’avui en tenim 3 d’eventuals, 
amb uns sous bastants més baixos que els que hi havia en aquell moment. Això suposa que cada 
mandat, és a dir, cada 4 anys, aquest Govern municipal estalvia en aquest mandat, exactament estem 
estalviant més de 700.000€ als tortosins i tortosines, que en aquells moments sí que pagaven aquells 
càrrecs.  
 
Jo el que voldria dir és: quina feina feien vostès en aquell moment?, quina feina s’està fent ara amb 
aquests dos càrrecs? Si vostè compara aquells 6 càrrecs... Compti que tots els regidors cobraven més 
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que jo, tots, que l’alcaldessa en aquests moments. I vostè, doncs, cobrava el que cobrava. Aquests 
codis ètics, cert, estaria bé també tenir-los quan es governa.  
 
En tot cas, celebro que en aquests moments estiguéssim governant el grup d’Esquerra Republicana i jo 
mateixa i que, per tant, l’ètica la portéssim quan estem a l’oposició i quan estem al Govern. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora alcaldessa, jo crec que li he dit en un to molt 
distès..... 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa:  Sí, jo també. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el Sr. Jordan: ...si em deixa acabar..., jo li he dit en un to molt distès i crec que li he donat uns 
arguments que tots els tortosins poden escoltar. 
 
En primer lloc, m’agradaria dir, ja que vol anar a parlar de quan jo era cap de Joventut fa 12 o 13 anys 
que cobrava 40.000€ i això és fals i li demano una rectificació, perquè tinc aquí la pàgina web de 
l’Ajuntament on són 35.000, per tant, no són els 42.000€ que vostè i alguns dels seus regidors durant 
tots aquests dies han intentat escampar per les xarxes socials mentint. Per tant, li demanaria primer 
que res una rectificació, tenint en compte el que li acabo de dir, que està penjar a la pàgina web del 
nostre Ajuntament. 
 
En segon lloc, jo crec que és molt important no fer populisme en aquest sentit, i he defensat i sempre 
defensaré –com també vostè acaba de dir– que els diferents regidors, regidores, alcaldes o alcaldesses 
han de cobrar, perquè en aquests moments hi ha gent, molta gent que pensa que ni han de cobrar 
perquè la situació econòmica està com està i, per tant, s’ha de fer pedagogia de que sí que s’ha de 
cobrar perquè, com s’ha dit aquí, s’està prestant un servei públic. I aquest és un debat que ja es va fer 
fa més de 100 anys a la nostra societat, on precisament els partits conservadors defensaven i deien 
que no s’havia de cobrar perquè eren persones normalment riques i accedien als càrrecs sense cap 
tipus de necessitat econòmica, mentre que un treballador que accedia per ser regidor al seu poble o a 
la seva ciutat, si es dedicava a la política no podia continuar treballant. Per tant, en això li dono tota la 
raó. 
 
Però jo el que li estic dient no me’n vaig fa 10 o 12 anys, me n’estic anant a aquests moments i davant 
la situació econòmica que tenim en aquests moments. I en aquests moments crec que és evident que 
es necessita una sensibilitat.  
 
Jo també porto aquí tots els sous que vostè ha tingut durant tots aquests anys: quan era càrrec de 
confiança al Consell Comarcal governant amb el Partit Popular, després amb Convergència i Unió; quan 
va estar aquí a l’Ajuntament amb dedicació exclusiva; quan cobrava de diputada més de regidora al 
nostre Ajuntament. I tinc aquí totes les xifres i li podria dir i les tinc exactes, sense mentir. Però no ho 
faré. Per què? Perquè penso que l’important en aquests moments, i davant la situació de crisi 
econòmica, és que donéssim exemple. 
 
I sí, Movem Tortosa ens vam comprometre públicament –i així és i així serà– en aquest mandat, davant 
d’aquesta situació a fer el que li acabo de dir. Ja li he dit que és una decisió que vostè ha pres i que el 
seu Govern ha pres i jo la respecto però no la compartim. Jo li he dit en un tot crec que molt sincer i 
espero que entengui quin és el nostre posicionament. Jo sé que els hi molesta, però és el que pensem, 
és el que defensem i és el que seguirem defensant. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. El que cobra un diputat al Parlament de 
Catalunya crec que és absolutament públic i, a més a més, ho tenim tots penjat al nostre web, al nostre 
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perfil i fica exactament el que he cobrat i deixat de cobrat i, per tant, és claríssim el que cobrava i el que 
cobro en aquests moments; i el que cobraven els anteriors alcaldes i el que estic cobrant jo, situacions 
econòmiques pitjors que la que tenim avui al 2018.  
 
Però bé, en tot cas, jo crec que ja ha quedat clar exactament el que cobrava vostè, el que cobrava jo i 
les responsabilitats que té cadascú dintre del Govern municipal, i el que es diu quan es governa i el que 
es diu quan s’està a l’oposició. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), ERC-AM (4) i 
PP (1); quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-
E (3) i CUP-AE-PA (1); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal 
del PSC-CP. 
 
 
 
 
05 – PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A DETERMINAT PERSONAL EVENTUAL. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Vist l’acord adoptat per aquest Ple, en sessió tinguda el dia 18 de juny de 2015, relatiu al personal 
eventual d'aquest Ajuntament. 
 
Atesa la conveniència de determinar les condicions relatives al lloc de cap de premsa. 
 
Al Ple d'aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Determinar el lloc de treball, retribucions i funcions del cap de premsa, amb les 
característiques i retribucions brutes anuals següents: 
 
Denominació del lloc: Cap de premsa. 
 
Subgrup A.1/C.1 
 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES: 14.661,91 euros 

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES:  

a) Complement destí nivell 22   6.241,08 euros 

b) Complement específic   21.227,87 euros 

TOTAL RETRIBUCIÓ ANUAL, excepte triennis  42.130,86 EUROS 

 
Dependència jeràrquica: Alcalde/ssa. 
 
Seran comeses especifiques de l’esmentat lloc de treball, entre d'altres: 
 
a) Gestionar la comunicació externa de l’Ajuntament de Tortosa. 

b) Elaborar el recull de premsa diari per al gabinet d'Alcaldia i per als portaveus dels grups polítics 
municipals. 

c) Convocar als mitjans de comunicació per als actes i rodes de premsa que es determinin. 
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d) Atendre les peticions informatives dels periodistes sobre les diferents àrees del consistori. 

e) Promoure la presència en els mitjans de comunicació de totes aquelles iniciatives (fires, festivals, 
congressos ,...) que organitzi l’Ajuntament de Tortosa. 

f) Prestar assessorament en comunicació a l’alcalde/alcaldessa i als grups polítics municipals que ho 
requereixin. 

g) Implementar la comunicació interna entre els diferents departaments de l’Ajuntament. 

h) Gestionar el Pla de comunicació municipal. 

i) Proposar les iniciatives oportunes per potenciar l’emissora municipal Ràdio Tortosa. 

j) Assessorar en la planificació publicitària municipal als mitjans de comunicació. “ 

 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: En aquest cas, com saben, va referit a la 
persona que ocuparà el lloc del servei de Premsa de l’Ajuntament i, per tant, també caldria procedir a la 
seva aprovació. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: El nostre vot no serà favorable, serà contrari i, en aquest cas, 
per dos motius.  
 
El primer en la mateixa línia argumental que hem dit abans: creiem que 42.000€ són excessius. Hem 
parlat ja de la proposta que fa per a càrrecs públics la CUP, de 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional, que venen a ser 26.000€ anuals i que creiem que garanteixen un salari digne i, a 
més, unes condicions de vida dignes. 
 
Però per altra banda, també, si aquest equip de Govern considera que aquest Ajuntament, que la 
plantilla de comunicació de l’Ajuntament és curta i s’ha d’incorporar una persona a l’àrea de Premsa 
–que fins i tot podríem estar d’acord–, que convoqui un concurs públic per a la plaça, però que no es 
faci un nomenament a dit. I ho diguem perquè amb el nomenament a dit i aquest sou no tindrem un 
cap de Premsa de l’Ajuntament de Tortosa, el que tindrem –com ja el vam tenir abans– era un cap de 
Premsa al servei de l’alcaldessa, a full time i també amb una funció que serà fer propaganda política de 
l’acció de Govern i de la persona que ocupa el càrrec d’alcalde en el que queda de mandat. Per això, 
entenem que, més que haver de pagar aquest salari des de l’Ajuntament de Tortosa, hauria de ser el 
seu partit qui el pagués. I dit això, volem dir que en cap moment posem en dubte la vàlua professional 
de la persona que ocuparà el càrrec, sinó el sou, el treball que farà i el mode en el que se l’ha 
anomenat. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, el mateix sentit del vot que l’altre punt: abstenció, entenent 
que és un tema d’organització municipal. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora Roigé, en aquest sentit també, des de Movem 
Tortosa, votarem el mateix que en l’altre punt i, per tant, no li donarem suport, sobretot tenint en 
compte també la dedicació econòmica que es dedica a aquest càrrec. 
 
En aquest sentit també volem deixar molt clar que no té res a veure amb la persona que ocupa o 
ocuparà aquest càrrec.  
 
I el que sí que també li demanaríem és que aquest càrrec, ja que formarà part del nostre Ajuntament, 
intenti ser una mica més un càrrec al servei de tots els grups municipals i no només del Govern, perquè 
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moltes vegades sap que hem discutit sobre aquest tema i penso que, ja que s’està pagant amb diners 
públics, hauria d’estar, tenir en compte que és el cap de Premsa, al servei del conjunt de tots els grups 
municipals. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. No tornaré a entrar amb el fet de que es 
pensen coses diferents quan es governa que quan s’està a l’oposició però, en tot cas, al senyor 
Rodríguez també dir-li que entenem que al perfil de premsa que té l’Ajuntament de Tortosa requereix 
una dedicació de moltíssimes hores i de molta feina i, a més a més, amb els mitjans segurament en 
necessitarien més. I crec que s’ha de dignificar la professió, crec que no s’hauria de modificar aquest 
sou. Jo comparteixo absolutament el sou que es posa perquè el que s’ha de fer és pagar per una feina i 
ben feta. I, en tot cas, tant anteriorment com ara, igual que ho fica a les funcions del mateix..., del que 
avui estem aprovant, no hi ha cap problema en poder col·laborar i en poder estar a disposició de tots els 
grups de l’oposició com s’ha estat fins ara. I que si es detecta algun problema –com està dient el senyor 
Jordan– que ens ho faci saber perquè, en tot cas, esperem que no l’hi hagi i que es pugui col·laborar 
amb tots els grups com s’ha fet fins ara. 
 

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

ESPAI PÚBLIC 
 
 
06 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE D’EXPLOTACIÓ DELS 
SERVEIS DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE 
TORTOSA”. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent 
assumpte:  
 
“ Vist l’expedient per a l’aprovació del document tècnic «Projecte d’explotació dels serveis de recollida i 
gestió de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Tortosa», redactat i subscrit en data 12 de 
febrer de 2018 pel director de l’Àrea d’Espai Públic d’aquest Ajuntament, que inclou els informes emesos a 
l’efecte per l’interventor municipal i pel secretari general accidental d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò que es disposa en la Directiva 2014/23/UE, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió. Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa, el 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP), vigent fins el 8 de març de 2018, el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), 
en tot allò que no contradigui a la LCSP, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la Llei 39/2015, de l’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
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el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), així com en la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), amb  entrada en vigor el 9 de març de 2018. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Espai Públic, en sessió de data 20 de febrer 
de 2018. 
 
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment el Projecte d’explotació dels serveis de recollida i gestió de residus sòlids 
urbans i neteja viària del municipi de Tortosa. 
 
Segon - Sotmetre el present acord i el Projecte que n’és objecte al tràmit d’informació pública durant el 
període de vint dies, comptadors des de la darrera publicació de l’anunci corresponent al BOPT i al DOGC, 
durant el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que s’estimi adient. A més, també es 
publicarà al tauler d’anuncis de la corporació i al Perfil del Contractant d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer - Si durant el tràmit d’informació pública no es formula cap al·legació o reclamació, el present acord 
esdevindrà aprovat definitivament, de forma tàcita. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: En aquest cas, avui portem a aprovació el 
projecte d’explotació dels residus sòlids de la neteja viària, un projecte que avui aprovem i que 
sotmetrem a exposició pública i, a partir d’aquí, es portaran a aprovació també en aquest plenari els 
plecs que donaran lloc a l’adjudicació del nou contracte. 
 
Con saben, estem davant d’un contracte molt necessari, molt important a la nostra ciutat, molt complex 
també. I vull, en primer lloc, agrair la feina feta pel regidor Domingo Tomàs, també pel regidor Marià 
Martínez, que ens ha ajudat des de l’àrea econòmica i també per tots els tècnics, encapçalats pel cap 
de la Policia, el senyor Jesús Fernández i també tota la part d’Intervenció i de Secretaria que han 
treballat en projecte i, posteriorment també, amb el plec.  
 
Estem parlant d’un contracte que inclourà la recollida i transport de residus, la gestió de la deixalleria 
municipal i també la deixalleria mòbil i el servei de neteja viària. És un contracte per 10 anys amb un 
cost de licitació de 2.805.000€ anuals, dels quals 1.777.000 correspondrien a la recollida de residus i 
1.207.000 a la neteja viària. S’incrementa en aquest cas, per tant, un 41% el cost i, per tant, aquest 
increment ve lligat al fet de que es proposa una millora necessària en quant a increment de personal, 
d’hores, de maquinària, d’inversió, una millora que en cap cas repercutirà en la taxa que paguen els 
ciutadans, els tortosins i les tortosines. 
 
També, com he dit, s’incrementa de forma notable el personal que estarà treballant en la neteja viària, 
en la gestió dels residus, en un 60%. Passem de 30 operaris a 48. I també s’incrementen, i de forma 
molt considerable, tots els mitjans materials, com és el cas dels vehicles. 
 
En aquest cas també, l’objectiu és incrementar, i molt, la taxa de recollida selectiva, volem arribar al 
percentatge del 60% al 2027 amb diferents mesures per tal de poder arribar a aquest objectiu, amb 
illes unificades amb totes les fraccions.  
 
Avui ens trobem amb un contracte que està ja en una situació molt deplorable, que no es va pensar 
tampoc amb els últims anys de contracte i, per tant, es troba en una situació molt malament, amb 
contenidors escampats sense tenir totes les illes complertes i, per tant, el que volem nosaltres és poder 
facilitar la gestió i que la gent pugui reciclar de forma fàcil i senzilla. En aquest cas unificarem totes les 
illes, farem campanyes d’informació i prevenció per a la promoció de la recollida selectiva, 
s’implementa una figura molt important que és la d’educador ambiental, que anirà als barris, als carrers 
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del nostre municipal per tal de facilitar i ajudar a que se superi aquesta taxa de recuperació, també es 
fa un sistema de recollida més eficient i unificat, la millora de la gestió de la deixalleria amb una 
incorporació d’una deixalleria mòbil que fins ara era per a diferents municipis i que ara estarà de forma 
exclusiva per a Tortosa. Pel que fa a la deixalleria, també es contempla l’ampliació d’horaris, 
incorporació de renta contenidors, etc.  
 
A banda d’això, hi ha 349 nous contenidors, 139 illes complertes, es reposaran 188 contenidors dels 
existents i se soterren 7 noves illes de contenidors, fixant-nos més especialment en el centre històric. 
 
Pel que fa a la neteja viària es passa d’una fregadora i tres escombradores a una fregadora i 8 
escombradores; material tecnològicament molt més avançat, amb un servei més racionalitzat a tot el 
municipi, amb més personal efectivament cap a la neteja. I, per exemple, també pel que fa al nombre 
de papereres s’incrementen amb 400 més i, per tant, es doblen i, a més, se’n renovaran 700 més al 
llarg dels 10 anys, que són 70 per cada any. Per tant, estem parlant de 400 més 700 papereres més al 
final de tot el contracte. A més a més, pel que fa a la deixalleria, com he dit, també s’incrementa 
l’horari, es crea la figura de l’encarregat i es millora la utilització de la deixalleria mòbil.  
 
Per tant, l’objectiu que tenim amb aquest contracte és incrementar el percentatge reciclat i, per tant, 
poder reciclar més, poder tenir més facilitat, poder millorar la gestió dels residus de forma notable. Per 
tant, iniciem avui aquest projecte, a continuació vindrà el plec, on ja es determinaran totes les 
condicions per tal de poder licitar i esperem que en pocs mesos poguéssim tenir ja operatiu aquest 
contracte que, com he dit, és tan necessari per a la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyora alcaldessa, regidores, regidors, bé, jo en aquest 
tema, essent molt important, dedicaré un temps breu, més breu, lògicament, que el que vostès ens han 
donat per poder analitzar el projecte de recollida i projecte de gestió de residus sòlids urbans i de neteja 
viària de Tortosa. 
 
Pocs dies ens han deixat per poder dictaminar en comissió informativa per poder, ara, aprovar en el Ple 
aquest projecte. Poquíssims dies comparats en la molta documentació que, a més, ha concorregut 
aquests dies a la nostra tasca, a la nostra feina. Molta documentació i complicada, extensa, que porta 
aquests projecte, difícil de pair en pocs dies –insisteixo– i, a més, molta documentació d’altres 
projectes que s’estan tirant endavant en aquest Ajuntament. 
 
Dit això, jo el que voldria dir és que pocs dies ens han donat a l’oposició, quan vostès han tingut molt de 
temps, anys, per fer front a un retard trement en lo que és l’anterior contracte de neteja. Tortosa ha 
estat bruta i està bruta durant molt de temps i esperem que en breu ja no estigui tan bruta. Però el cert 
és que, en contraposició a l’escàs temps que ens donen a l’oposició per poder fer esmenes a aquest 
projecte per poder participar en aquest projecte –que, pràcticament, no ens han donat cap participació–, 
vostès porten molts d’anys no sols de retard en l’aplicació del contracte de neteja anterior sinó també 
en el poder estudiar, elaborar, parlar, com és lògic que facin, però seria bo que també amb la 
col·laboració de l’oposició. 
 
Amb això, en absolut valoro negativament –al contrari, positivament– el treball de tècnics, de 
funcionaris i del regidor corresponent –i altres regidors que han col·laborat de l’equip de Govern–, no ho 
valoro negativament, però bé, que quedi clar aquesta situació en què nosaltres ens hem trobat. 
 
Segon. Temes com aquest, el de la neteja, són fonamentals en una ciutat i això exigeix, per a mi, la 
participació i el consens de tots els grups municipals, és a dir, inclosa, lògicament, l’oposició. Recordi 
que el pressupost d’aquest projecte és de 30.000.000€ en 10 anys, i aquesta quantitat, crec jo, que 
obliga a no sols l’equip de Govern dedicar-se al seu estudi, del projecte, a l’elaboració del projecte. 
Obliga a demanar la participació directa de tot el que són els grups municipals de l’oposició, cosa que 
–repeteixo– no es fa ni s’ha fet. 
 
Tercer punt que jo crec que hi ha que destacar és que jo espero que aquest servei, aquest projecte, 
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aquest servei que es ficarà en marxa prompte, no tingui o no sigui amb una finalitzat electoralista i que 
no s’uneixi a un programa electoral de cara a les eleccions del 2019, unit a altres aspectes que pareix 
que ja estan a punt, no?, preparats, com allò per sortir a la carrera per les eleccions del 2019, com pot 
ser les piscines i el complex esportiu de Ferreries, no?, que es diu que començarà o s’acabarà a 
l’octubre, el Palau de Justícia, els World Games, la Tortosa capital de cultura catalana que es proposarà 
aquí per al 2020. Però bé, que pareix que això..., que no sigui, que no sigui una eina, un instrument de 
política electoralista de cara a les pròximes municipals. 
 
Quart punt –i ja acabo amb ell– el tema de la neteja és un tema que té una doble vessant, una doble 
cara. Per una banda és un negoci, i és així. I és un negoci perquè a Catalunya s’emporta de mitjana un 
10% dels pressupostos municipals, però és també –i per a mi el més important i el que ha de ser més 
important– és un servei. Un servei públic, un servei a la ciutadania. I hi ha que prevaldre sempre aquest 
servei a la ciutadania per damunt del concepte de negoci. 
 
Jo espero que vostès, quan han elaborat aquest projecte i aquest document, tinguin en compte i ho 
apliquin –no sols tinguin en compte, no sols sigui un tema de voluntat, sinó que tinguin en compte i ho 
apliquin– el concepte de que per damunt de qualsevol altra idea o qualsevol altre interès està el servei 
públic i, en segon, el negoci. I, per tant, és important que la inversió que es fa en mitjans materials, en 
hores de treball i tot això sigui una inversió neta i real. 
 
I dit això, la meva posició, per tot el que acabo de dir, és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Bé, voldríem destacar, en primer lloc, que estem 
davant del contracte que signarà aquest equip de Govern, per tant, és una tasca que ha requerit un 
gran volum de treball i un gran esforç. I, com ha fet l’alcaldessa, el nostre reconeixement a totes les 
persones d’aquesta Administració municipal que han treballat des de Serveis Públics, l’àrea d’Hisenda, 
d’Intervenció, de Secretaria, etc. I, a més, un reconeixement, som conscients –com ja s’ha dit més 
d’una vegada en aquest Ple– que tenim una plantilla a l’Ajuntament de Tortosa curta i han hagut 
d’assumir aquest gran treball. 
 
I voldríem fer també una menció especial tant al cap d’àrea d’Espai Públic, que és una de les persones 
més responsables d’aquest projecte, i al regidor Domingo Tomàs. Gràcies pel vostre treball per a la 
ciutat. 
 
Volem agrair també la predisposició que hem tingut a les comissions informatives per part del regidor, 
de Domingo Tomàs, que ens ha presentat la proposta, que ha estat disposat a escoltar les propostes. A 
escoltar-les, una altra cosa ja ha sigut acceptar-les. 
 
Ara, una reflexió, que ja ha fet el regidor del PP. Després de 2 anys i mig de contracte prorrogat, creiem 
que no haguera passat res si, en comptes de presentar aquest projecte en aquest Ple urgent, 
haguéssim retardat 10 dies més –al Ple del mes de març–, ens haguessin donat temps a poder 
estudiar-lo i consultar amb tècnics amb més temps el projecte perquè, a més, també va ser un 
compromís que nosaltres vam demanar i que l’anterior alcalde en aquest mateix Ple es va comprometre 
a respectar. Ens haguera agradat tenir un poquet més de temps. 
 
Com hem dit, és un contracte que és important i que tenim, per una banda, un tema que ja ha comentat 
l’alcaldessa també, que és una ciutat que no tenia l’estat de neteja que és recomanable. I volem 
recordar també perquè és important saber d’on partim, tenim un percentatge de recollida de residu 
selectiu que és molt baix, som el municipi de les Terres de l’Ebre amb el percentatge més baix, estem a 
la meitat de la mitjana, pràcticament, de les Terres de l’Ebre, més de 10 punts per baix de la mitjana de 
ciutats catalanes d’una mida semblant, i a menys del 50% del que fan municipis com Amposta, la 
Ràpita o l’Ametlla de Mar. 
 
I aquí volem posar damunt la taula que, bé, el PRECAT al 2013 ja va establir una sèrie d’objectius i, a 
més, va deixar ben clar que es penalitzaria a aquells municipis que no reciclaren bé. I això avui en dia 
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ho estem pagant. I ho estem pagant perquè si abans per cada tona de resta, de contenidor gris, es 
pagava poc més de 10€, aquest any ja estem pagant més de 35€ per aquestes tones; al 2020 pagarem 
50€ i això anirà augmentant. No haver-nos posat les piles en el seu moment suposa que ara estem 
pagant més per reciclar malament i, per exemple, per posar un exemple, això suposa que si ens 
haguérem posat les piles en el seu moment i haguérem reciclar –com a Amposta, que està a prop del 
50%; nosaltres al 24%– en 3 anys ens haguérem estalviat vora 800.000€. Vuit-cents mil euros que, en 
comptes d’anar a pagar aquest impost per producció de residus haguera anat, per exemple, a polítiques 
socials, tan necessàries a la nostra ciutat. I creiem que això s’ha de dir perquè en els últims 3 anys, 
aquesta quantitat que es paga per tona no reciclada correctament, ha augmentat un 60% i no deixarà 
d’augmentar. 
 
Dit això, respecte la proposta que ens presentem, coincidim en què millorarà el servei, és evident i que 
s’ha fet, com ja hem dit, una gran tasca. Millorarà el servei tant en la neteja de la ciutat com a nivell de 
recollida i estem segurs i segures de que pujarà el percentatge de brossa recollida en les fraccions de 
manera selectiva.  
 
Estem també totalment d’acord en què s’aposti per la retirada de tots els contenidors de resta o grisos 
que estaven disseminats per la ciutat i que no obeïen a cap lògica des d’un punt de vista 
mediambiental. Estem d’acord també en què s’aposti per les illes de fraccions. També celebrem que es 
faci una aposta per la deixalleria mòbil, que creiem que també ajudarà a millorar la recollida selectiva i 
augmentar el percentatge.  
 
Però també diferim d’alguns punts que ja hem posat en comú en la majoria de comissions informatives. 
Uns són ideològics i altres són tècnics. A nivell ideològic estem davant el contracte més important, com 
hem dit, pràcticament ens en anirem a 30 milions d’euros en 10 anys. I són diners que destinarem o 
que aniran a parar a una empresa de l’IBEX 35 perquè, tal i com està redactat el contracte, únicament 
una empresa de l’IBEX 35 està capacitada per gestionar aquest servei. 
 
Empreses de l’IBEX 35 que, com diu el sociòleg Ruben Juste, diu: “Les elits econòmiques espanyoles i 
catalanes estan intentant defensar-se i per això l’IBEX 35 no vol grans canvis polítics a Espanya. 
Qualsevol moviment que recuperi l’autonomia política respecte al poder econòmic és perillós. Des del 
ajuntaments d’esquerres per les remunicipalitzacions fins a l’independentisme català”. No volen que hi 
hagi ni una sola possibilitat de canvi de les regles de joc, i continua dient: “Tenen por de perdre poder, 
tenen por de que s’acabi el model que ha funcionat fins ara a l’Estat espanyol de concessions i 
contractes, des de les autopistes fins a les escombraries, passant per la construcció o els 
subministraments d’aigua, electricitat, etc.”. Són aquestes empreses les que es beneficiaran d’aquest 
contracte, empreses que han sigut molt bel·ligerants amb el nostre procés cap a la república catalana, 
que han pressionat empreses catalanes per a que marxin del nostre país, que han fet estudis i 
declaracions alarmistes per instal·lar la por entre el poble català. Són empreses que han treballat de la 
mà del Partit Popular, de Ciutadans, del Partit Socialista, del Rei i de la caverna mediàtica en contra de 
la nostra voluntat de decidir el nostre futur. Per això no podem estar a favor d’aquest projecte 
d’explotació, perquè destinarà diners públics a les butxaques del gran capital. 
 
I coincidim, com ja ens ha exposat el regidor en les comissions, que no és fàcil avançar cap a la 
remunicipalització d’aquest servei, que és molt difícil anar en contra de la corrent dominant, però 
considerem que no s’han dedicat els esforços ni ha sigut una prioritat estudiar alternatives a concedir 
aquest contracte a una d’aquestes empreses. 
 
També dins de l’àmbit ideològic, creiem que si el servei haguera avançat cap a una municipalització i no 
cedit a una d’aquestes empreses, ens haguérem estalviat l’IVA, el benefici empresarial, haguérem 
aprofitat recursos de l’Ajuntament i un estalvi que Comissió de Comptes Estatal –i que, per tant, no és 
sospitosa de ser independentista ni de la CUP– xifra entre un 20 i un 30% del contracte, del global del 
contracte. Diners que, com hem dit abans, també es podrien haver destinat a fer polítiques socials, tan 
necessàries al nostre municipi. 
 
Però també a nivell tècnic hi ha aspectes en els que no coincidim perquè a l’apostar per aquest model 
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tan mecanitzat no hi ha un altre remei que acabar parant a aquestes empreses de l’IBEX 35, que són 
les úniques que tenen capacitat d’explotar aquesta manera de treballar, i no hem intentat explorar més 
l’opció del porta a porta, que és l’opció que com a CUP creiem que és la que a llarg termini s’imposarà 
arreu perquè és l’única que és viable ambientalment, socialment i perquè és la més productiva en taxes 
de recollida i perquè tenim davant un projecte –com ens ha explicat el regidor– que pretén anar 
augmentant un 2,5 de manera anual el percentatge de recollida de brossa selectiva, fins arribar al 
2027 a un 60%. Tots, tots els estudis que s’han fet en municipis semblants, en taxes, al de Tortosa –que 
està en el 24–25%– tots els municipis que han apostat pel porta a porta a partir d’aquest percentatge, 
en només 2 anys han arribat a l’objectiu que nosaltres ens posem per a d’aquí 10 anys. Això sí, instant 
el porta a porta. 
 
I ens dirà el regidor ‘bé, però és que en aquests municipis, bàsicament, han sigut municipis de menys 
de 15.000 habitants’. I és cert, és allí on s’ha fet. Però tenim també un municipi que té Vinallop, que té 
Bítem, que té Jesús, que té els Reguers, que té Campredó, que facilitarien anar incorporant de manera 
progressiva el porta a porta en aquests municipis. Té també, tenim –i això de vegades ho hem parlat– 
barris com Santa Clara, nosaltres creiem que també el Grup del Temple, la Raval i, fins i tot, altres barris 
perquè si a Sarrià, al districte e Sarrià ja s’està apostant pel porta a porta, creiem que a altres barris de 
Tortosa també podria haver-se intentat. I creiem que no s’han fet els suficients esforços per explorar 
aquesta via que haguera garantit avançar cap al porta a porta. Potser hi haguérem estat d’acord, no al 
100% del municipi, però en una bona part del municipi. 
 
I a més, aquest model mecanitzat –i és un punt que és tècnic i ideològic– les condicions laborals no són 
les mateixes que si apostarem per tenir un servei municipalitzat on la gent –perquè sabem el que ha 
suposat la reforma laboral a nivell de condicions laborals– tindria millors condicions laborals. Però és 
que també a nivell mediambiental, perquè aquest model mecanitzat fa que, pràcticament, haguem de 
parlar de 100.000 quilòmetres anuals en vehicles que són grans, que van a dièsel i que, per tant, són 
molt contaminants. Des del punt de vista ambiental el porta a porta també és una aposta millor. I 
perquè amb el porta a porta, si ara tenim 24 llocs de treball, amb el porta a porta multiplicaríem per 
molt els llocs de treball perquè reduiríem la part destinada a maquinària.  
 
I no oblidem que aquest model mecanitzat significa que s’invertirà 1,9 milions en maquinària per tenir 
aquest model mecanitzat. I, pràcticament, 500.000€ anuals en el manteniment de la maquinària i dels 
camions. 
 
És cert, com he comentat abans, que el regidor ens explicava que deixa la porta oberta a que alguna 
empresa pugui fer propostes per instaurar el porta a porta. Demanem que en el futur plec de 
condicions, més que deixar la porta oberta, s’incentivi de manera clara una aposta clara per fer el porta 
a porta, com hem dit abans, en més d’un poble del municipi de Tortosa i en més d’un barri del municipi 
de Tortosa perquè, insistim, és més econòmic, és més sostenible i és més social. 
 
Altres punts de caràcter més tècnic. No coincidim tampoc en la voluntat que ha manifestat aquest equip 
de Govern de sortir del Consell Comarcal, de la gestió del Consell Comarcal i del que es feia des del 
COPATE. Al Ple d’investidura l’alcaldessa parlava que Tortosa volia ser referència i capitalitat de les 
Terres de l’Ebre, amb generositat. Creiem que haguera sigut un acte de generositat i de solidaritat a la 
resta del territori haver-se mantingut dins del Consell Comarcal i haver negociat peculiaritats i aspectes 
tècnics més concrets que donessin una major flexibilitat, que això s’haguera pogut fet per mantenir-nos 
dins el Consell Comarcal. 
 
I a més, més que per generositat, per un criteri d’economia d’escala i també perquè considerem que el 
COPATE, i amb això no volem que es pensi que tenim en menor vàlua els temes d’aquí d’aquest 
Ajuntament, perquè hem fet un gran esforç, però no tenim els tècnics especialistes per fer una 
fiscalització i un seguiment que tenen els tècnics del COPATE. Creiem que, a més, la ciutat de Tortosa, a 
més de col·laborar amb el territori, haguérem guanyat també amb un servei més barat i amb una millor 
fiscalització. No tenim aquests tècnics que pot tenir el Consell Comarcal. I és més, ens tocarà pagar 
més per fer ús de la planta de transferència de l’Aldea i també per l’abocador del Mas de Barberans. 
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Per altra banda, es tracta, com ens ha comentat el regidor en les comissions, d’un contracte de risc, en 
el que l’empresa explotadora assumirà una part dels guanys que pot obtenir en funció de si assoleix o 
no uns objectius, concretament 411.858 €. Nosaltres no compartim que tot el mèrit de millorar la 
recollida selectiva recaigui en l’empresa, perquè en realitat l’esforç també el farà els ciutadans i 
ciutadanes de Tortosa. Ens haguera agradat una manera més compensada entre el benefici per a 
l’empresa però també per a la ciutadania, que és qui realment farà l’esforç. 
 
Però en tot cas, sí que trobem a faltar –i ho demanen, a veure si es pot incorporar– que es pugui 
penalitzar a l’empresa si no arriba a complir amb aquells objectius que es fixin, més enllà de no cobrar 
els diners previstos, sinó que d’alguna manera se la pugui penalitzar. 
 
També vam exposar a la comissió informativa el nostre dubte de que per cada tona reciclada 
correctament de cartró, de paper, orgànica o envasos, es percep 0,06€. Es preveu un preu constant 
d’aquí a 10 anys –nosaltres posem hem dubte, per les consultes que hem fet, posem en dubte de que 
això es mantingui estable durant 10 anys–. Ara es preveu –aquests diners aniran el 100% per a 
l’empresa–, ara es preveu que siguin 143.000€ per a aquest any, però com que s’anirà augmentant el 
percentatge de tones reciclades, al 2027 serà de 343.000€. A nosaltres ens haguera agradat que 
aquests diners s’haguessin pogut repartir entre l’empresa i la ciutat de Tortosa. Però en tot cas, i per 
prevenir que pugui apujar aquest preu, sí que fem una altra proposta que sigui que es posi un topall a 
aquests diners per a que si el preu no és de 0,06 i puja, una part d’aquesta pujada reverteixi en la 
ciutat i no en l’empresa al 100%. 
 
Un altre punt –i en això també és conscient el regidor, que hem comentat a les comissions– és que no 
coincidim o no estem d’acord en què la responsabilitat de fer pedagogia i de conscienciar a la ciutat de 
que s’ha de recollir de manera selectiva els residus, es traslladi únicament a l’empresa. En aquest 
projecte es contempla que s’hagi de contractar un educador o una educadora ambiental i que es facin 
campanyes de conscienciació, a l’any, de 12.000€. Creiem que és un tema de ciutat suficientment 
important i també de medi ambient com per a que aquest Ajuntament també es comprometi a tenir 
educadors ambientals o que s’exigeixi a l’empresa a que als menys els primers anys –que s’haurà de 
fer el major canvi i el major esforç–, en comptes de tenir un únic ambientador o ambientadora, 
educador o educadora ambiental, perdó, tingui més d’un, especialment els primers anys, i que no es 
deixi la porta oberta a veure si en l’oferta contempla aquesta opció, perquè els primers anys seran la 
clau per assolir l’objectiu que s’ha fixat l’equip de Govern. 
 
Tampoc –i ja ho hem dit a les comissions– compartim l’aposta que es fa per les illes soterrades. I no ho 
fem perquè aquells municipis que van començar a principis dels anys 2000 a instal·lar en les seves 
ciutats, en els seus carrers les illes soterrades –com Molins de Rei, com Cardedeu– les estan retirant. 
Les estan retirant perquè, com consta al projecte, són cars –40.000€ per fer cadascuna de les illes 
soterrades–, però és que a més són molt cars de mantenir després –s’estima que uns 25.000€ perquè 
són més lentes per netejar, són més costoses per netejar, tardes més temps en recollir els residus que 
s’han dipositat–. Ens agradaria, ja ho hem dit, que aquesta proposta es retirés perquè l’experiència 
d’altres llocs així ho demostra i perquè, a més, serà una inversió que quan s’avanci cap al porta a porta 
–perquè sí o sí serà així en el futur– quan s’avanci cap al porta al porta serà una inversió que haurà 
quedat..., que seran diners perduts. 
 
Ja hem dit abans i ho tornem a reiterar perquè ens preocupa, quina capacitat tenim per fiscalitzar a 
l’empresa i al seu servei. És una qüestió que posem damunt la taula perquè considerem que els tècnics 
que tenim en aquest Ajuntament no són especialistes, com he dit abans, com podria ser els que té el 
Consell Comarcal. 
 
També ens agradaria que en el futur plec de condicions no s’aposti únicament per prioritzar l’oferta 
econòmica i que es tendeixi més a un 50–50 entre aspectes econòmics i tècnics, i no a un model de 
80–20%, com es fan en la major part dels concursos que es liciten des d’aquest Ajuntament. 
 
I per altra banda, creiem que d’alguna manera –sabem que no és fàcil perquè ja ens ho han explicat– 
però anem a signar un contracte per 10 anys. Ja sabem, estem patim les conseqüències d’haver signat 



-  Pàg. 20 / 32 -           JACE / sbh 
 

un contracte fa més de 10 anys per a 10 anys. No sabem com evolucionarà la ciutat, no sabem com 
evolucionaran els canvis tecnològics i ens agradaria que d’alguna manera es contemplés la possibilitat 
de deixar la porta oberta a mig contracte, als 5 anys, de mirar la manera de revisar el contracte, de 
poder fer modificacions i adaptar-lo als canvis que puguin haver-hi. 
 
En definitiva, desitgem que aquest projecte i el futur contracte siguin un èxit perquè serà un èxit per a la 
ciutat, perquè és una demanda que molts grups des de l’oposició hem fet i que demana també la 
ciutadania. Però nosaltres no podem compartir-lo pels motius ideològics, principalment pels motius 
ideològics que hem exposat, perquè en les qüestions tècniques creiem que en alguns punts ens 
podríem haver posat d’acord. Però, sobretot des de l’àmbit ideològic, no podem coincidir. Gràcies.  
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyora alcaldessa. Senyores regidores, 
senyors regidors, el Govern municipal ens porta avui a aprovació inicial el “Projecte d’explotació dels 
serveis de recollida i gestió de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Tortosa”, un 
document tècnic que posa damunt la taula un tema estratègic com és la correcta gestió dels residus 
urbans de la nostra ciutat, on hem de demostrar la nostra capitalitat i que esperem que serveixi per 
millorar la imatge de Tortosa en molts aspectes.  
 
Perquè tot Ajuntament ha de vetllar per la correcta i adequada gestió dels residus de la ciutat, per 
incentivar el reciclatge, la recollida selectiva i, sobretot, per conscienciar i informar a la ciutadania de la 
importància d’aquesta gestió i de l’esforç que suposa per al seu manteniment. 
 
En primer lloc, com també han fet altres portaveus que m’han precedit, reconèixer la tasca dels serveis 
tècnics municipals que, sota la supervisió del senyor Jesús Fernández, crec que han fet un anàlisi i una 
diagnosi de la situació actual per redactar aquest document que ha de fer que Tortosa tingui, com he 
dit, una bona imatge. 
 
També voldria agrair al senyor Domingo Tomàs la seva disponibilitat que sempre ha tingut a l’hora 
d’explicar la necessitat d’aquest projecte, les previsions, les línies que el Govern ha marcat, els 
continguts, inclús els pormenors en quant a procediment. Tot i així, també li he de dir –aquí ve l’estirada 
d’orelles– que vostè ja sap que ens ha costat massa obtenir la informació. Avui mateix, a última hora, a 
migdia encara, amb compromisos de que ens passaria informació, no es passa, has de reclamar-la..., i 
això crec que per a l’oposició crea aquesta sensació de que sempre has d’anar darrera de que et passin 
la informació. 
 
El document que avui presenten planteja un contracte de naturalesa mixta que contempla una 
concessió de serveis de recollida de residus que inclou la deixalleria; un contracte del servei de neteja 
viària i el subministrament de contenidors i vehicles per als serveis anteriors. 
 
Com ja he dit, el document tècnic que tenim a les mans constitueix l’inici en la tramitació que estableix 
la legislació per a la licitació del nou Servei de recollida i gestió de residus sòlids urbans i neteja viària 
del municipi de Tortosa. Un servei i un contracte realment molt necessari, com s’ha dit, per a la nostra 
ciutat ja que, com és evident i així ho diu a clams la ciutadania, Tortosa està bruta, molt bruta. I porta 
anys que està molt bruta. 
 
El nostre grup, els socialistes, ho hem denunciat per activa i per passiva, i hem demanat que 
s’inverteixin més diners par a la millora de la neteja. Hem fet mocions reclamant mesures, millores i 
intervencions en la ciutat en general i en espais concrets i determinats. Hem presentat escrits de 
denúncia, amb fotografies facilitades pels tortosins i tortosines, de situacions realment de vegades 
terribles. 
 
Hem fet campanyes de conscienciació i en la nostra campanya “Xeic! Pos com tenen Tortosa” en les que 
hem fet enquestes per valorar el servei de neteja i en les que hem donat consells inclús a la ciutadania, 
col·laborant així a la millora de la ciutat. Hem incidit i reclamat sempre la necessitat de fer campanyes 
de sensibilització ciutadana.  
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I vostès ens han fet poc cas. Poc cas. Però la ciutadania els ho ha dit: han deixat la ciutat en una 
situació d’extrema deixadesa i brutícia. I és un clam. 
 
El nostre grup ha reclamat més dotació pressupostària, més mitjans, més personal per pal·liar la 
situació de brutícia de Tortosa i no han fet mai cas, i no han posat mai a cap pressupost els recursos 
suficients. I ho hem dit moltes vegades: han preferit tornar els diners als bancs i han escanyat la ciutat i 
ara la tenim com la tenim. 
 
I no només no han fet cas, sinó que han continuat amb el contracte, adjudicat un contracte al juny de 
2005, que es va posar en funcionament al novembre de 2005 –10 anys–, que es va prorrogar 1 any i 
que encara dura ara. I en comptes d’aprofitar l’any de pròrroga per redactar el seu contracte i posar-ho 
en funcionament quan tocava, ara portem gairebé 2 anys de retard i hem anat a pitjor. 
 
A més, recordem que l’any 2012 es va fer una reducció d’aquest contracte, fet que va suposar 
acomiadaments de treballadors i reducció de millores. Les millores que es van reduir van ser: 
escombrada, reg i neteja de vies públiques set dies a la setmana, festius inclosos, i un repàs de tarda a 
tots els nivells del municipi; recollida de residus sòlids urbans amb una freqüència de 7 dies a la 
setmana, festius inclosos i un servei de repàs mitjançant dos vehicles auxiliars; recollida de residus o 
deixalles pròxims als contenidors, amb bossa o sense, amb una freqüència de 7 dies a la setmana, 
festius inclosos i un servei de repàs mitjançant dos vehicles auxiliars; incorporació d’una brigada 
d’intervenció immediata set dies a la setmana. En aquest cas, senyor Tomàs, permetem que li digui allò 
de que “menys no és més”. Bé, potser sí que ho és en aquest cas, i li explicaré això. Menys personal, 
menys diners, menys recursos volen dir més brutícia i més deixadesa. 
 
D’acord amb les dades que tenim i que vostè ens ha facilitat sempre, això va suposar una reducció al 
voltant d’un 25% del pressupost anual. I tot això tenint en compte que l’Ajuntament se’n cuida de la 
neteja viària i la recollida del rebuig, i delega competències, com aquí s’ha dit, de part de la gestió de 
residus, selectiva i la seva transferència a la planta de l’Aldea, la fracció orgànica, tractament i abocador 
a la deixalleria del Mas de Barberans, mitjançant, com ja s’ha dit aquí, el corresponent encàrrec de 
gestió que se li fa al Consell Comarcal i per mig del COPATE, que és el seu òrgan executor, una delegació 
que va finalitzar ja el 31 de desembre de 2017. 
 
Quin és el resultat de tot això, de tot plegat? Una ciutat bruta, deixada, amb mala imatge que no fa més 
que generar una sensació de deixadesa entre els veïns i veïnes que pensen que si l’Ajuntament no se’n 
cuida, per què ho han de fer ells? Això és el que pensen els veïns. 
 
Perquè una ciutat que cuida la seva via pública i la seva neteja projecta una imatge de prosperitat i 
benestar, i es dona identitat i caràcter a la ciutat, i que aconsegueix així un sentiment de pertinença i de 
seguretat, de neteja, d’ordre, de predisposició dels usuaris a gaudir, cuidar i mantenir el seu espai. 
 
Per això hem de vetllar per la nostra ciutat i per la seva neteja però posant especial atenció a barris –i 
ho he dit en les comissions, senyor Domingo Tomàs, que són atractius turístics i patrimonials, com el 
nucli antic i l’eixample històric o actius comercials com el centre comercial –i ho he dit en diverses 
ocasions a les recents comissions informatives–, per donar aquesta sensació d’una ciutat amable i 
acollidora tant per als seus ciutadans com per als visitants. 
 
Ara ens trobem davant d’un document tècnic preceptiu per iniciar l’adjudicació d’un nou contracte, 
validat i redactat pels serveis tècnics de recollida de residus, que inclou la recollida selectiva, fins ara 
delegada al Consell Comarcal del Baix Ebre i executada pel COPATE, i la deixalleria. I aquí voldria fer 
unes consideracions especials. Segons l’estudi, el contracte vol incloure millores en la recollida de 
residus, incorporant la possibilitat de la recollida porta a porta, com vostè ha anunciat en les 
comissions, que ja es desplegarà –ho estan estudiant en el plec de condicions– en determinades zones 
de la ciutat, fet que trobem encertat. 
 
Però no oblidem que el contracte vol incloure també la neteja viària i, per tant, que ara la recollida 
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selectiva dels residus no ens faci perdre el nord, i això també vaig dir-li jo l’altre dia a la comissió. Volem 
una ciutat neta. 
 
I tampoc oblidem que aquest intent d’aclarir quina empresa és la que té la culpa o no de quan es 
buiden els contenidors de selectiva, no ens faci veure que per solucionar els problemes de la ciutat i de 
neteja és el que hem de fer, és netejar la ciutat. 
 
Per tant, estem davant d’un punt en què celebrem, per un costat, una bona entesa tècnica també i 
política que sempre hi ha hagut en el Consell Comarcal del Baix Ebre, per respectar les decisions 
d’autonomia municipal per delegar part o no de les competències en un altre òrgan. I, en aquest sentit, 
celebrem que l’Ajuntament de Tortosa –a diferència del senyor Xavi Rodríguez– nosaltres pensem que 
no retirar la delegació total és bo, que es mantinguin certes competències en matèria residual al  
Consell Comarcal a través d’un òrgan de consens, com és el COPATE, que és qui té l’encàrrec de gestió 
d’aquestes competències, i continuï realitzant la transferència i el tractament dels residus, a més 
d’altres col·laboracions que fa amb el COPATE, com energia, forestal i sanejament. 
 
Per què Tortosa ha de ser solidària amb la resta de municipis i és just que els costos es reparteixin 
entre tots. Perquè la capitalitat de Tortosa, de la nostra ciutat, també l’hem de demostrar en temes 
estratègics com aquests. Perquè quan es crea un òrgan de consens amb les 4 comarques, com és el 
COPATE, el que no hem de fer és deixar de treballar amb ell en base a interessos municipals o polítics 
conjunturals. 
 
Des del nostre grup pensem que el COPATE va néixer amb la vocació de crear noves economies d’escala 
en quant a la gestió de residus.  Ara caldrà resoldre –això sí, i això ja és un tema que vostè el creu molt 
reincident– resoldre correctament amb el Consell Comarcal i amb el COPATE aquesta nova situació de 
delegació parcial de competències. 
 
Però volem refermar un aspecte sobre la nova proposta. Aquesta, evidentment, no ens ha d’aportar res 
si no hi ha més efectius i més recursos, com després en parlaré, però ha de quedar clar, molt clar, que 
cal conscienciar a la ciutadania. En aquest sentit, cada vegada que hem demanat campanyes de 
conscienciació ens han dit que ja es feien coses i que hi ha una ordenança al respecte. Però no és 
suficient. És responsabilitat de tots i totes respectar l’ordenança pel que fa a horaris, espais, llocs per 
abocar. 
 
Per això entenem que el nou projecte inclou aquesta conscienciació i sensibilització en un punt 
específic amb la incorporació d’un agent cívic, que el nostre grup ja ha demanat en algunes ocasions, i 
amb un import anual que potser no és del tot gran, però són 12.000 €, que també hauria de servir per 
sensibilitzar en quant al reciclatge i la recollida selectiva. 
 
El senyor Tomàs ja ens ha dit o ens va dir que, donat que el tipus de contracte és una concessió, 
l’empresa adjudicatària s’hi juga molt –i ha sortit aquí– i ho farà i ho aplicarà. Però des de l’Ajuntament 
no podem deixar-ho tot únicament en mans de l’empresa. Ens hem d’implicar tots en aquest aspecte 
tan important. 
 
Ja he dit abans que al 2012 es va produir una retallada tant del preu del contracte com dels 
treballadors i d’hores de serveis. Ara, amb aquest nou projecte d’explotació hi ha un increment del 
pressupost que, segons l’interventor, està al voltant d’1.100.000 €, però que, segons l’informe que van 
fer a la comissió, era d’uns 800.000 € i que avui ens han dit que és de 866.049,2€, és a dir, un 41%. 
 
Hi ha un increment de personal, passant de 30 a 48 persones, com molt bé ha explicat l’alcaldessa; 
s’incrementen les hores de treball anual de 53.00 a 85.000; s’incrementen els mitjans materials, 
passant de 3 a 8 escombradores i incorporant, entre altres, un camió de reg, una cosa demanada per la 
ciutadania que diu que com és que no es rega com abans a Tortosa. Benvingudes siguin totes aquestes 
millores i aquests increments.  
 
Però, si tenim en compte la retallada de pressupost i de mitjans i personal de 2012, no estem parlant 
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d’un increment del 41%, sinó que l’augment seria en realitat molt menor, ja que la reducció de 2012 va 
suposar uns 480.000 € – per tant, un 25%– i, per tant, estem al voltant del 16% d’increment. 
 
Esperem que amb aquest nou plantejament de concessió administrativa on el risc l’assumeix l’empresa 
adjudicatària i amb unes amortitzacions concretes, en un futur sí que ens puguem plantejar-nos tornar 
a municipalitzar el servei –fet que vostè també, senyor Tomàs, ha transmès així a les comissions 
informatives– si arribem a la conclusió de que és el millor, si arribem a aquesta conclusió. Però ara el 
que realment volem és que hi hagi control des de l’Ajuntament sobre aquesta empresa o l’empresa que 
se li adjudiqui. 
 
Així mateix, volem que s’optimitzin els recursos per tal de que Tortosa sigui una ciutat neta i que algun 
dia puguem obtenir el títol de ciutat més neta d’Europa, com hi ha ciutats a l’Estat espanyol que així el 
tenen. 
 
En aquest sentit, després de les campanyes i els esforços que des del nostre grup hem fet a l’oposició 
per vetllar per una Tortosa neta, entenent que un ciutat amb bona imatge ho és perquè preveu, controla, 
regula i aplica un seguit de criteris, entre els quals destaca la neteja. I votarem a favor d’aquest projecte 
d’explotació. 
 
Entenem que el que votem avui és un acord de ciutat pel que fa a la gestió dels residus i a la neteja. En 
aquest sentit, ens tenen al seu costat, però recordem que és un contracte per a 10 anys i, per tant, cal 
estar segurs de que es dona compliment a tot el que comporta. Estarem atents i, com a oposició, volem 
formar part d’aquest control sobre el nou contracte. Per això el nostre sí, és un sí molt crític, en cap cas 
un xec en blanc. I veurem ara com es treballen els plecs de clàusules administratives i tècniques que 
hauran de regir aquest nou contracte. 
 
Continuarem treballant per una Tortosa neta, per una ciutat cuidada i per contribuir a la millora de la 
imatge de la nostra ciutat i conscienciar així a la ciutadania que cal cuidar-la. Aquesta és la nostra 
màxima, perquè una ciutat amb bona imatge fa que els seus ciutadans visquin més a gust i atrau 
turisme i reactiva l’economia, que tanta falta ens fa avui a Tortosa. 
 
Per tant, per tot allò exposat, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcaldessa, regidors, regidores, ens trobem davant 
l’aprovació inicial d’aquest projecte d’explotació de serveis de recollida i gestió de residus sòlids urbans 
i també de neteja del municipi de Tortosa, una reivindicació que portem, com s’ha dit aquí, fa molt de 
temps reclamant tots els grups de l’oposició.  
 
I en primer lloc, el que m’agradaria també és fer un reconeixement a tots els tècnics que durant aquests 
mesos/anys han anat treballant sobre aquesta qüestió. 
 
Certament, Tortosa està bruta i, certament, Tortosa no recicla. Ho diuen les dades, ho diu la ciutadania i 
crec que això tothom ho té clar. La nostra ciutat, durant molts anys, durant massa anys ha estat donant 
una mala imatge amb totes les afectacions que això significa, ha significat per a l’economia, 
especialment per al comerç i també per a la ciutadania en general, al viure en una ciutat on la neteja no 
s’estava fent de manera correcta. 
 
En aquest sentit, jo també vull recordar que des de Movem Tortosa hem fet moltes i moltes demandes 
en aquesta línia, ho hem denunciat en els debats de pressupostos de tots aquests últims anys, hem 
entrat moltes instàncies a l’Ajuntament reclamant neteja, hem proposat també a través de mocions 
propostes per intentar solucionar aquesta qüestió, hem fet campanyes de denúncia i també hem 
conscienciat que la gent ha de ser cívica perquè crec que també és important que en un moment en 
què s’està parlant de la neteja i parlant del reciclatge, més enllà, evidentment, de la responsabilitat de 
les administracions, cal que la ciutadania s’impliqui i, per tant, sigui cívica i col·labori en aquesta línia. 
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És un contracte, com s’ha dit aquí, o l’inici d’un contracte molt important per a la ciutat, bàsicament 
perquè estem parlant de la recollida de residus, estem parlant de la neteja de la ciutat i estem parlant 
d’un contracte d’aproximadament uns 30 milions d’euros i que ens afectarà per als propers 10 anys i, 
per tant, no és qualsevol cosa sinó que crec que és important que remarquéssim aquestes dades, 
tenint en compte que el que a partir d’avui comencem a aprovar acabarà afectant per als propers 10 
anys a tots els tortosins i tortosines. 
 
A partir d’aquí, des de Movem Tortosa volem fer, i tenint en compte que estem en el procés inicial, tres 
consideracions respecte a la proposta que vostès ens han fet arribar. La primera consideració en relació 
al model de gestió elegit. Sabem perfectament que des de Movem Tortosa no estem d’acord de com 
s’ha decidit tirar endavant aquest model de gestió, un model de gestió que continuarà essent 
l’externalització amb una concessió a una empresa privada, com era fins ara, i, per tant, continuem en 
la mateixa línia. 
 
I diem que no estem d’acord sobre aquest model perquè en aquests moments el debat que està havent 
a Catalunya –i al senyor Rodríguez també li he de dir– i a l’Estat, no és un tema, crec, això 
d’independència perquè està passant també a moltes ciutats de l’Estat. És, precisament, com es 
remunicipalitzen tots aquests serveis que durant els últims anys s’han privatitzat. I en aquest cas jo crec 
que era molt interessant i molt important poder tenir garanties de que la remunicipalització es podia fer 
o no a partir de tenir un estudi que vam demanar en una moció i que vostès van rebutjar i, evidentment, 
no han fet. 
 
Pensem que, com molts ajuntaments s’estan replantejant el model –i crec que això té que veure amb la 
situació econòmica, té que veure amb molts coses a nivell ideològic– és important que haguéssim 
pogut valorar aquesta possibilitat, tenir en compte que si s’hagués remunicipalitzat i, per tant, la gestió 
l’haguéssim tornat a tenir directament per part del nostre Ajuntament, segurament haguéssim pogut 
ara parlar d’un estalvi econòmic molt important. S’ha dit abans aquí que l’informe d’Intervenció està 
dient que l’afectació d’aquest contracte per als propers 10 anys el que farà serà afectar el pressupost 
del nostre Ajuntament durant tots aquests 10 anys i, per tant, és una afectació molt important, però és 
que si haguéssim, possiblement, fet aquesta remunicipalització i no ho haguéssim donat a una empresa 
privada –com acabarà passant–, doncs, possiblement ens haguéssim estalviat molts diners perquè –s’ha 
dit també abans aquí– l’any 2011, sense anar més lluny, el Tribunal de Cuentas a nivell de l’Estat 
espanyol, en un informe, en una sentència va indicar que els serveis de recollida de brossa –per tant, 
del que estem parlant ara, avui en dia– que estan essent privatitzats, tenen un sobrecost aproximat 
entre el 27% i el 70% en funció dels diferents municipis. Per tant, jo crec que són dades que com molts 
ajuntaments a nivell de Catalunya saben i coneixen, ens haurien d’haver fet replantejar, com a mínim, la 
forma en si estaria bé continuar amb una gestió privada i, per tant, donar-ho a una empresa externa, o 
fer que la gestió fos directa. 
 
Si la gestió hagués sigut directa, a part d’aquest possible estalvi econòmic, segurament també hagués 
pogut millorar el servei, la qualitat del servei i, per tant, tenir més recursos per tenir una ciutat més 
neta. També possiblement haguéssim pogut tenir millors condicions per als treballadors i treballadores 
d’aquesta empresa, que també són tortosins o tortosines o seran majoritàriament de la nostra ciutat –i 
abans ja n’hem parlat del tema de la precarització dels treballs i dels salaris– i també, segurament, 
hagués facilitat la transparència i el control de l’Ajuntament davant d’aquest servei tan important com 
és la neteja. 
 
Jo vull recordar que hi ha molts ajuntaments que s’estan replantejant això una vegada se’ls està 
acabant el contracte que tenien, perquè la majoria, certament, sí que pràcticament tots ho havien 
externalitzat durant els últims anys. I molts ajuntaments petits com Lliça de Munt o mitjans com 
Castelldefels estan apostant, precisament, per la remunicipalització. 
 
Per tant, una decisió important que Movem Tortosa la vam proposar. I la vam proposar aquí al Ple l’any 
2016. Vam presentar una moció on vam posar de relleu la manca de neteja a la nostra ciutat i on vam 
demanar que l’equip de Govern encarregués un estudi econòmic i un estudi jurídic per avaluar la 
possibilitat d’aquesta remunicipalització del servei de la brossa. La resposta que en aquell moment 
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se’ns va donar va ser ‘no podem fer-ho, senyors de Movem Tortosa, perquè en el proper mes –se’ns va 
dir– traurem el concurs per adjudicar’. Doncs, no ha sigut en el proper mes, ha sigut més d’un any i mig. 
Per tant, és evident que no va haver voluntat política per intentar fer aquest estudi.  
 
I abans de passar al segon punt, també vull recordar que hi ha ajuntaments, com el de Reus, que van 
aprovar una moció de l’oposició, com la que aquí Movem Tortosa ve presentar, on es va fer aquest 
estudi i, després d’haver-se realitzat aquest estudi, en el cas de Reus, en funció dels habitants i de la 
morfologia del municipi, es va decidir que no era millor o que en aquell moment no era possible la 
remunicipalització. 
 
Per tant, aquí la primera crítica de Movem Tortosa és que s’està prenent una decisió per als propers 10 
anys sense haver fet abans el que estan fent molts ajuntaments, que és analitzar, no dit de manera 
col·loquial “no, aquí no és possible” en les comissions informatives, sinó analitzar amb un estudi, com 
ha fet Reus o com han fet altres ajuntaments, un estudi que a hores d’ara el nostre grup no el té i, que 
sabéssim, no s’ha realitzat. 
 
En segon lloc, el segon element que els hi volíem també comentar i que també els diferents portaveus 
han explicat ara mateix, ha sigut la manca de temps a l’hora de poder analitzar aquest sistema que 
se’ns ha proposat. La manca de temps, perquè se’ns han donat, des de que se’ns va entregar el 
document –un document molt ampli, un document molt tècnic, un document que, evidentment, no és 
fàcil i que hi ha un treball molt important al darrera–, se’ns han donat 3 dies hàbils per poder-lo 
estudiar. Entendrà la gent que Movem Tortosa fa més de 2 anys que estem entrant instàncies i 
demanant al Govern que se’ns facilités aquesta documentació. I quan, finalment, se’ns facilita a tots els 
grups de l’oposició, se’ns donen només 3 dies. Tres dies que entenem que no és prou realment si 
haguessin volgut que hi hagués una aportació, una col·laboració per part dels grups de l’oposició i, per 
tant, han d’entendre també la nostra crítica, sobretot tenint en compte, insisteixo, que estem parlant per 
als propers 10 anys, per hipotecar, per tant, els propers 10 anys de la nostra ciutat des d’un punt de 
vista econòmic. 
 
Ja els hi diem que, amb el poc que hem pogut veure, és millorable. Hi ha coses que ens agraden 
després d’haver decidit una gestió sense un estudi previ, al contingut en si hi ha coses que ens agraden 
i hi ha altres mancances. I esperem, esperem que quan es comenci a fer el plec de condicions també, 
ara sí, arribi com a mínim amb més temps per a que les aportacions que el nostre grup té, que van, 
moltes, en la línia de coses que s’han comentat aquí –i que tampoc vull repetir per no cansar a la 
ciutadania– pensem que milloraríem, no?, aquest servei. 
 
I finalment, el tercer element que també avui volíem posar damunt la taula és relacionat, sobretot, amb 
la part o en la vessant de la recollida selectiva. És a dir, amb el que la gent ha de reciclar. I aquí també 
el que hem pogut veure i el que veiem des de Movem Tortosa, és que s’ha tirat endavant o s’ha apostat 
per un model determinat –que és el que vostès ens presenten aquí–, però aquest model determinat, 
que farà que els tortosins i tortosines reciclin més o menys, s’ha triat sense participació ciutadana. No 
s’ha fet amb la corresponsabilitat de la ciutadania. I pensem que és molt important que el model que es 
tria en una ciutat per poder reciclar s’ha de tenir en compte la gent que després ha de reciclar o no ha 
de reciclar. I en aquest sentit, no hem vist que hi hagi cap pla de participació i, com a mínim, als grups 
de l’oposició no se’ns ha dit i no tenim constància que, d’una manera reglada, s’hagi fet, tenint en 
compte les opinions de la ciutadania. 
 
I, a més a més, això pensem que és més greu perquè Tortosa només recicla –s’ha dit també aquí–, un 
23%, un 24% de tota la brossa. Tenim un índex de reciclatge molt baix i, per tant, què necessitem? Que 
la gent es faci corresponsable, que la ciutadania pugui reciclar molt més, però per a això la ciutadania 
s’ha de fer seu el model. I el que hem pogut comprovar és que en altres ciutats, quan s’han decidit 
aquestes qüestions, no s’ha triat un model perquè sí, s’ha triat un model perquè s’ha decidit amb la 
gent, s’ha preguntat des del tipus de contenidors, des del porta a porta, etc., etc., i molts models 
innovadors que en aquests moments s’estan tirant endavant a diferents ciutats de Catalunya. Per tant, 
també és un element que pensem que s’havia avui de dir públicament. 
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Per tant, per concloure, des de Movem Tortosa pensem que arriba tard. Arriba tard perquè pràcticament 
portem tres anys de caducitat de l’actual contracte. També jo crec que no és casual que s’aprovi de 
manera extraordinària en el primer Ple de la nova alcaldessa, crec que també hi ha un oportunisme 
polític i també crec que s’ha de denunciar perquè fa molt de temps que s’està debatent i esperant sobre 
aquest tema.  
 
En segon lloc, no hi ha un estudi previ sobre si la gestió directa o indirecta, si ho fem directament des de 
l’Ajuntament o a través d’una empresa privada sigui millor o pitjor, com s’està fent a altres llocs de 
Catalunya. I no té en compte o no s’ha tingut en compte la participació de la ciutadania, que és la que 
després també ha de reciclar.  
 
Tot i així, evidentment, des de Movem Tortosa no volem posar pals a les rodes, no votarem en contra 
tenint en compte que és un dels principals objectius a la nostra ciutat i al nostre municipi la millora del 
reciclatge i la millora de la neteja, per tot el que comporta i per tot el que hem demanat i hem reivindicat 
durant tots aquests anys i, per tant, el nostre posicionament és d’abstenció. Una abstenció que espero, 
que esperem que a partir d’ara, quan segueixi aquest procés, sigui per part del Govern diferent la seva 
manera de fer i, com a mínim, es tinguin en compte les aportacions del nostre grup, perquè a hores 
d’ara és evident que no s’han tingut en compte i, per tant, de canvi no n’estem notant cap i estem veien 
com, de moment, continua tot igual. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Sembla ser que majoritàriament estem d’acord, més o menys 
quantitat que Tortosa està bruta.  
 
També és veritat un refrany que diu ‘no és més net aquell que més neteja, sinó que aquell que menys 
embruta’. I perquè la ciutat, si considerem que està bruta, com s’embruta? Hi haurà una sèrie de 
circumstàncies que no depenen de la gent, que són mediambientals, Tortosa és una ciutat ventosa – a 
altres llocs això no passa– i és veritat que quan fa vent escampa el que pugui haver, inclús traure-ho de 
dins les papereres. Però també és veritat que pot estar més bruta per culpa de la gent. Hi ha països 
que, fins i tot, no tenen papereres. O sigui, quan un té un paper que es menja un xiclet i trau el paper, 
se’ls fica a la butxaca i quan arriba a casa el llança. Vull dir, aquest no és el cas nostre. Per tant, hi ha 
uns factors que no depenen de la gent i uns factors que depenen de la gent. 
 
Però si estem d’acord en què hi ha una manca de neteja, hauríem d’analitzar quines deficiències 
arrosseguem d’un contracte de l’any 2005, que es veu deficitari. I per què? En principi, perquè és un 
contracte..., dic que ho analitzéssim per intentar corregir-ho, perquè és un contracte segmentat. Així la 
recollida de la resta i la neteja dels carrers ho fa una gent i, en canvi, les fraccions, l’altra resta de 
contenidors –del marró, del groc, del blau–, o sigui, tot això ho fa una altra empresa. Clar, aquí si jo 
m’ho deixo fora, si és culpa teva, si és culpa de l’altre, vull dir, això és així. 
 
Després també quan ho analitzem veiem que aquest contracte, per a les necessitats d’avui en dia, té 
pocs recursos humans. Té només 30 persones dedicades. Veiem que hi ha molts contenidors 
escampats, com si fos un rovelló –que són de color gris– on la gent, si el té prop de casa, li és més fàcil 
llançar-ho tot allí perquè li és més còmode –si no hi ha esperit cívic– i això suposa que tampoc es pugui 
millorar el reciclatge. 
 
Tenim que la recollida de voluminosos..., poden anar per les illes dels contenidors i moltes vegades, si 
vas a passejar al tard, veuràs que hi ha dos matalassos o una cadira trencada o fins a televisions he vist 
jo velles, quaranta mil coses. Per tant, és un contracte que no té recollida de voluminosos. 
 
També hi ha un dèficit de vehicles i, a més, s’han fet vells. Hi ha tant dèficit de vehicles de recollida com 
dèficit de vehicles de neteja. No podem netejar els carrers amb aigua a pressió amb el model que es 
necessitaria avui en dia. Tenim una camioneta que serveis més per regar les plantes que puguin en 
testos per la ciutat que no pas per tirar aigua a pressió, perquè té més de 25 o 30 anys. 
 
S’ha dit aquí moltes vegades i és veritat que hi ha poques papereres. Al Japó això no fa falta, no en cal 
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cap perquè la gent s’ho fica a la butxaca, com he dit abans. 
 
I després, tenim una deixalleria, la fixa, que té un horari limitat. I la mòbil, que la compartim amb la 
resta de la comarca. A lo millor un dia pot estar a Bítem, però a l’endemà ha d’estar a Xerta o a Aldover 
o a Deltebre o on sigui, però no és una deixalleria mòbil per a la ciutat de Tortosa. 
 
Per tant, perquè volem que Tortosa estigui més neta –que això ho compartim tots–, per què ho volem? 
Per la gent que hi vivim i també pels visitants, perquè hem d’apostar en aquesta ciutat per poder traure 
més rendibilitat del potencial que tenim amb el turisme. Per tant, ens interessa tenir la casa més neta 
per als que hi vivim i per als que ens venen a visitar. 
 
Per tant, tot això té sentit que aquesta aprovació inicial del projecte d’explotació dels serveis de replegar 
la brossa, de gestionar els residus –tant els sòlids com els urbans–, de netejar la ciutat i portar-ho fins 
la deixalleria, fins a la planta de tractament a l’Aldea, té tot el sentit.  
 
Llavors, què és el que s’intenta amb aquest contracte que diem que té tot el sentit per a que la ciutat 
estigui més neta? Doncs que, tot això que dèiem abans que era segmentat, que ho fan diferents 
empreses, que ho faci només una. Tindrem un interlocutor amb el qual ens podrem entendre i dir-li 
‘escolta, no em vinguis amb romanços de que això que hi ha fora és culpa de l’altra empresa o és culpa 
teva, això ha d’estar net”. Per tant, un únic interlocutor. 
 
En quant a recursos humans passem de 30 persones a 48, això suposa un augment del 60% d’hores 
dedicades, d’hores de treball dedicades a tot aquest aspecte de neteja de la ciutat i recollida.  
 
Passem d’aquests 117 contenidors que estan escampats de colors gris, que no afavoreixen el 
reciclatge, a que no n’hi hagi cap. Només hi haurà illes de contenidors, agrupacions. I passarem de 92 
que n’hi ha ara a 139, i 7 d’aquestes estaran soterrades. I estaran soterrades als llocs on passegen 
més els turistes, que és a la zona antiga, a la zona que podem tenir-la més endreçada, i un altre davant 
el mercat, a la vora del riu. 
 
Tindrem recollida de voluminosos, que no en teníem. Hi haurà la modalitat de porta a porta i diària 
d’allò que es deixen a les illes de contenidors.  
 
Dels vehicles de recollida passarem de 7 a 23, i tots més moderns. Dels vehicles de neteja passarem de 
10 a 16. Tindrem un camió amb capacitat de tirar aigua a pressió per netejar tot el que faci falta i a 
disposició només de la ciutat de Tortosa. I passarem de 353 papereres a 753. S’augmentaran les 
hores, l’horari, de la deixalleria fixa, i en tindrem una mòbil que només serà per a Tortosa i no l’haurem 
de compartir amb tota la comarca. 
 
Clar, això a la gent, o sigui, això val més diners. Tot això és clar que val més diners. I la pregunta és: li 
costarà més diners directament al rebut a cadascuna de les famílies? No. Aquest equip de Govern s’ha 
proposat que això no incrementi el rebut. 
 
Llavors, què tenim? Tenim que això costarà 3.821.751€, dels quals 2.900.000 –casi 3–, es destinen a 
tots els rebuigs i a netejar la ciutat. I, aproximadament, 1 milió es destina a tot allò que es porta a la 
planta de transferència de l’Aldea a fer el tractament, que ho faran a través del Consell Comarcal, o 
sigui, del COPATE, per tant, no ens apartem del COPATE. 
 
Això abans valia dos milions cent, casi dos-cents mil euros, per tant, hi haurà un increment de, 
aproximadament, 850.000€, que és un 41%. I tot això es gasta en tenir, passar de 30 persones a 48; de 
tenir més vehicles; de tenir la figura, cuando menos, d’un educador ambiental, mediambiental. 
 
I aquest contracte que avui portem a aprovació és un contracte de naturalesa mixta perquè hi ha una 
concessió de serveis per als residus i per a la deixalleria, un contracte de serveis per a la neteja viària i 
de subministrament de vehicles per poder fer tot això. Per tant, entendran que això ha de ser molt 
beneficiós per a la ciutat i ha de donar resposta a que Tortosa età bruta, i a partir de quan això estigui ja 
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reglamentàriament aprovat i ficat a la pràctica i sapiguem l’empresa que ho farà, Tortosa ha de deixar 
d’estar bruta. Però també hem de tenir present, totes les tortosines i tortosins, que hem de fer un esforç 
com fan els japonesos d’intentar no embrutar la nostra ciutat, perquè a casa nostra, al nostre pis o al 
nostre habitatge intentem no embrutar-lo. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa   
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, senyor Monclús. Jo voldria fer diferents 
consideracions al que han plantejat. 
 
En primer lloc, les dates de les comissions i el poc temps. Sé que es va fer una comissió el dia 13, una 
altra el dia 16, una altra el dia 20 i que porten uns quants mesos parlant d’això. En tot cas, ara 
comencem amb el projecte d’explotació, vindrà l’exposició al públic i després tindrem els plecs i, per 
tant, a disposició pel que ens puguin aportar en aquests tràmits que ara s’inicien. 
 
Pel que fa al que han comentat –començo pel senyor Jordan– amb el fet que ens diu que això es porta 
al Ple el dia que jo començo. No, ni molt menys. Tant de bo ho haguéssim pogut portar –i el senyor 
Domingo ho sap– fa uns quants mesos. Per tant, li asseguro que ho hagués volgut portar molt més 
abans perquè no crec que la ciutadania pensi que pel fet d’estar aquí o deixar d’estar les coses van 
d’una manera o d’una altra pel que fa a un plec o un projecte que fan els tècnics de l’Ajuntament. 
 
D’altra banda, torno a un tema o al mateix discurs d’abans, és a dir, quan s’està al Govern es diu una 
cosa, quan s’està a l’oposició se’n diu una altra i, per tant, els discursos canvien. I la remunicipalització 
–no parlo pel senyor Rodríguez, que sempre han dit el mateix i la CUP s’ha mantingut així, però sí que 
parlo per Movem Tortosa, Iniciativa en el seu moment–, quan es va licitar aquest contracte s’estava al 
Govern municipal i es va traure aquest contracte, un contracte que al final no es va pensar en què 
també el tindríem al final i que ens trobaríem com ens hem trobat en els últims anys, amb una gestió 
absolutament precària i amb unes condicions nefastes dintre d’aquest contracte, però aquest contracte 
quan es va adjudicar no es va pensar en el final del contracte ni tampoc es va plantejar en cap moment 
la remunicipalització. 
 
Perquè remunicipalització, tampoc ho oblidem, que suposaria contractar unes 50 persones a 
l’Ajuntament, a dia d’avui, tenir-les contractades directament –jo sé que això és el posicionament de la 
CUP, no és el posicionament que comparteixo, evidentment, la ideologia de la CUP i la nostra discrepem 
de forma notable i és evident per a tothom–, però en tot cas, suposaria tenir 50 o més persones 
contractades per l’Ajuntament directament, amb el que això suposa a l’hora de gestionar aquest 
contracte. I, a més a més, com faríem front a les inversions que s’estan portant a terme per part de les 
empreses? Seria impossible poder soterrar contenidors, seria impossible poder comprar tot el material 
que hi ha en un sol contracte, és que ens seria absolutament impossible de forma inicial, com s’està 
dient, si es poguessin contemplar tots els números i totes les dimensions del que s’està fent. 
 
Jo també vull veure aquesta remunicipalització de la que s’està parlant tant, però de moment no l’hem 
vist enlloc i, per tant, també veure exactament aquests ajuntaments que s’està parlant ara, governats 
per comuns, Podem, Movem, iniciatives i cups i altres partits polítics, de veure realment com arribarà a 
produir-se aquesta remunicipalització i si realment com la portarem a terme. Però en tot cas, ja es 
veurà. 
 
Un altre dels temes que es comentava: el nou contracte no s’ha parlat amb la ciutadania. El nou 
contracte està parlat amb totes les associacions de veïns, una per una, amb el regidor de barri 
corresponent, explicant-los-hi exactament en què consistirà el projecte i en què afectarà a cadascun 
dels barris de la ciutat, explicant-los-hi com seria, i també oberts als suggeriments que ens han pogut 
aportar des de les diferents associacions. 
 
Què més? El tema que ens deia el senyor Rodríguez també respecte al discurs de remunicipalitzar, i 
aquí veig una contradicció perquè ens diu ‘remunicipalitzem, però que ho gestioni el COPATE’. Home, al 
COPATE no es remunicipalitza res, el COPATE fa el mateix que nosaltres: ha tret un contracte a licitar i 
s’ho ha quedat una empresa, una que s’ha presentat. Segurament també és de l’IBEX, vull dir, perquè 
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són les mateixes les que es presenten. Per tant, al Consell Comarcal de remunicipalització res, al 
COPATE de remunicipalització res, fan exactament el mateix que estem fent avui aquí, per tant, de 
vegades hi ha certes contradiccions que no s’acaben d’entendre. 
 
Ens diu també que la pedagogia no s’ha de traslladar a l’empresa. No estem dient que les campanyes 
les porti l’empresa, no estem dient que l’educador el controli l’empresa. L’educador el controlarà 
l’Ajuntament i les campanyes que es faran es faran conjuntament amb el servei de Comunicació i es 
validaran per l’Ajuntament. Per tant, s’estarà a sobre d’aquestes campanyes i no seran les campanyes 
que vulgui fer l’empresa, sinó que serem els primers interessats en poder controlar i poder pensar 
quines són les prioritats que necessita la ciutat i compartir-les. 
 
En el tema del soterrament, jo considero que sí que cal soterrar-ho. En això també discrepem. No tota la 
ciutat, com es podia pensar en algun moment, sinó només aquelles illes –en aquest cas són 5 + 3 que 
ja estaven previstes per un altre..., a través de privats quan fan les urbanitzacions–, en aquest cas són 5 
illes que se soterren. I se soterren perquè estan situades en llocs del centre històric i, per tant, entenem 
que són llocs de molt de pas turístic, situades al nucli antic i, per tant, entenem que el més adient per a 
aquells espais sigui el soterrament. I realment, als llocs on s’ha soterrat, de moment no ens ha 
funcionat malament i esperem que continuï així. 
 
I, d’altra banda, entenem que, considerem que és millor aquesta gestió unificada –a diferència del que 
es produïa abans– perquè això crea certes discrepàncies entre el servei. Si una empresa gestiona els 
contenidors de recollida selectiva, l’altra gestiona la neteja viària i la gestió del contenidor de fracció 
resta, al final, uns pels altres, la cosa no queda controlada ni netejada, perquè uns diuen que no és meu 
i els altres diuen que tampoc és meu. Per tant, al final el que hem volgut, vista l’experiència d’aquests 
anys, hem cregut convenient, hem analitzat i creiem que és el més adequat de poder fer aquesta gestió 
conjunta, que netegi tota la ciutat el mateix contractista. I per tant, això és el que suposaria. 
 
I per últim, apostem, evidentment, per aquesta gestió que suposi incrementar la taxa de selectiva. 
Creiem que és el nostre objectiu principal i en això ens hi hem abocat molt i per això està aquest 
contracte en aquests termes.  
 
I acabo dient, agrair al senyor Roig i al Partit Socialista el seu vot favorable, entenent que aquest és un 
projecte de ciutat i és un projecte que hem de treballar conjuntament pel bé de la ciutat. I, en tot cas, a 
la resta de grups restar oberts a poder continuar treballant en el sentit de poder, ara quan es plantejarà 
tot el plec –el regidor Domingo Tomàs ja els ho ha dit–, oberts a poder afegir o modificar el que 
creguéssim convenient, tenint present el que vostès ens puguin aportar com a suggeriments. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez  
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc gràcies per l’oferiment de continuar 
parlant i negociant. 
 
Sí que voldria, respecte el portaveu d’Esquerra Republicana, sí que la gent embruta però jo vinc del món 
de l’educació i el primer que hem de fer per tenir una classe neta és tenir-la neta i, a partir d’allí, podem 
exigir a l’alumnat que sigui també, no?, net. Però clar, primer nosaltres hem de complir en tenir l’espai 
correctament adequat. 
 
I després varies puntualitzacions perquè, com ja s’ha comentat, des d’un punt de vista ideològic, doncs, 
serà difícil que puguem entendre’ns. Sí, nosaltres creiem que les 50 persones que haurien de treballar 
recollint residus, netejant, haurien de ser de plantilla de l’Ajuntament. De fet, creiem que la gent que 
neteja els edificis públics també hauria de ser plantilla de l’Ajuntament i no derivar-lo a una empresa 
privada. I creiem que la gent que vigila, per exemple, aquest edifici també hauria de ser plantilla de 
l’Ajuntament perquè nosaltres creiem que les administracions públiques han d’apostar per generar 
ocupació i no per derivar certs serveis a empreses privades que el que fan és precaritzar les condicions 
laborals de les persones que treballen. I, a més, és més barat.  
 
En el tema de la remunicipalització hem insistit en què no és un tema senzill. Nosaltres no hem dit que 
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sigui un tema fàcil, però ja que ha citat exemples de ciutats on està la CUP, doncs, li diré que a 
Sabadell, on la CUP forma part del Govern, ara mateix hi ha un tècnic a temps complert que està 
estudiant la manera de poder fer aquesta remunicipalització. 
 
I en el tema del COPATE, nosaltres apostem per la remunicipalització, però som conscients de que la 
força que tenim en aquest Ajuntament és d’1 regidor de 21 persones, per tant, no podem avançar cap a 
aquest model. I com a un mal menor –i a més, ho hem explicat en rodes de premsa, en fulletons que 
hem fet informatius– creiem que un pas seria estar en el COPATE, bàsicament perquè per economia 
d’escales, si es gestionen més serveis, més contenidors, sortirà més barat; si en comptes d’una 
deixalleria mòbil tenim dos, sortirà més barat el poder tenir-la; però també perquè creiem que cal 
fiscalitzar a aquestes empreses. Hi ha hagut denúncies d’ajuntaments de Catalunya que denuncien que 
empreses com Fomento, per exemple, i altres no compleixen els plecs que han signat i que s’han 
compromès a fer. I creiem que cal fiscalitzar-les a aquestes empreses, perquè aquestes empreses l’únic 
que busquen, més enllà de tenir contenta la ciutadania, el principal objectiu que tenen és guanyar 
diners, perquè per això es fan les empreses privades. I cal fiscalitzar i nosaltres creiem que des del 
Consell Comarcal seria més fàcil poder fer-ho. 
 
I respecte al contenidors soterrats, sí que són 5 però això ens costarà 200.000€. Ens han dit que el 
manteniment d’aquests contenidors soterrats són 20.000€ a l’any, això són 100.000€, perquè en 5 de 
nous, durant els 10 anys 1 milió d’euros. No creiem que sigui una inversió prioritària per molt que la 
imatge de la ciutat al centre pugui ser més bonica i més grata per a la gent que vingui a visitar-nos. 
Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan  
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyora Roigé, bàsicament per algunes al·lusions, no? del 
que vostè acaba de dir en relació a la meva intervenció. Vostè diu que ens han convocat en comissions, 
que no té res a veure amb el tema de que vostè avui és el primer Ple que fa com a alcaldessa... Doncs 
sí, ens han convocat en algunes comissions, però quan se’ns va fer arribar el document –i això queda 
provat amb l’e-mail– era 3 dies abans del dictamen, per tant, 3 dies concrets per poder estudiar un 
sistema d’explotació per als propers 10 anys a 30 milions d’euros i que, evidentment, això amb 3 dies 
ningú ho pot fer, quan vostès fa molts anys que ho estan elaborant perquè fa 3 anys que tenim el 
contracte caducat. 
 
Era tan fàcil com –ho vam demanar el nostre grup i els altres grups– esperar al proper Ple ordinari del 
mes de març, haguessin hagut 15 dies i ho haguéssim pogut fer tranquil·lament d’aquí, ara, a 10 dies. 
Per tant, doncs, ha d’entendre que sí, que veiem oportunisme polític i una manca de diàleg que vostè fa 
no res quan va prendre possessió va dir que no actuaria com el senyor Ferran Bel, i la primera vegada 
que pot actua com el senyor Ferran Bel. 
 
En segon lloc, vostè quan parla també del tema de la remunicipalització o no ja comença a entrar en 
què si diferents ajuntaments d’un color polític i d’un altre. Hi ha ajuntaments que són dels comuns que 
ho estan fent, hi ha ajuntaments que són d’Iniciativa que ho estan fent, hi ha ajuntaments que són 
d’Esquerra Republicana que ho estan fent, hi ha ajuntaments que estan governats per la CUP que ho 
estan fent, però és que és igual del color polític que tinguin, l’important, ja li he dit jo, és que abans de 
prendre una decisió tan important com aquesta el que havíem de fer era un estudi tècnic, no dir-ho aquí 
o en comissió, amb un estudi tècnic per saber si realment era millor o pitjor per a la ciutat. I jo ja he dit 
en la meva intervenció que si aquest estudi hagués sortit que a la nostra ciutat no era viable ho 
haguéssim dit. I sap qui ho ha fet això? L’alcalde de Reus. I sap de quin partit és? De Convergència o el 
PDeCAT, del seu partit. Per tant, fixi’s com el tema no va de partits, sinó va d’actituds de persones, si 
volen fer les coses o no les volen fer i, per tant, jo li he dit en aquesta línia, val? Espero que ho entengui. 
 
Després, també sobre el tema de la participació ha dit que s’ha parlat amb entitats veïnals sobre aquest 
tema. Me n’alegro que s’hagi parlat amb entitats veïnals sobre aquest tema perquè amb l’oposició no 
s’ha parlat. I si s’ha parlat amb entitats veïnals, no se’ns han donat tampoc els resultats als grups de 
l’oposició, d’una manera correcta, reglada, de dir ‘les entitats estan demanant això, estan demanant 
allò’, això no se sap, no hi ha un pla formal. I, a més a més, un procés com aquest, amb el tema de la 
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corresponsabilitat del reciclatge –que he explicat abans que és molt important per a que la gent recicli–, 
crec que, a part de les associacions de veïns que, en efecte, ha de ser un dels instruments per governar 
d’una manera diferent, també s’hauria d’haver ampliat a altres col·lectius i, per tant, no sé si s’ha fet, i jo 
li deia en aquest tema. 
 
Lamento també que no hagi fet autocrítica. Autocrítica del seu Govern i de l’actual Govern perquè 
portem, doncs això, pràcticament tres anys de caducitat i jo crec que això també seria important.  
 
Però intento, com he fet en la meva intervenció anterior, acabar amb un to positiu i espero que, com a 
mínim, en aquesta segona fase –que és quan començaran a fer el plec de condicions– se’ns tingui en 
compte perquè fins al moment d’ara no se’ns ha tingut en compte i, per tant, espero que es quedi amb 
això i que, com a mínim, poguéssim col·laborar en aquesta segona part, tenint en compte el que he dit 
des d’un principi, que estem parlant de 10 anys, de 30 milions d’euros i que això supera aquest mandat 
–que queda 1 any i poc d’aquí a les eleccions– i que arribarà fins a dos mandats més i, per tant, hauria 
de ser un projecte consensuat, cosa que a hores d’ara és evident que no ho sigut. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa  
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: moltes gràcies. No són 30 milions d’euros, ho dic 
perquè a cada intervenció anem apujant milions d’euros. Són 27 i pico i encara s’ha de traure a 
concurs, per tant, no féssim frivolitat de les xifres. No, perquè clar, no estem parlant de 27 a..., o sigui, 
està fixant 3 milions d’euros més.  
 
Però, en tot cas, estudis de remunicipalitzar n’hi han moltíssims, vull dir, n’estan fent molts 
ajuntaments. Perfecte, però en tot cas no ho he vist implementat a cap municipi, és l’únic que he dit, no 
ho he vist implementat a cap municipi de les dimensions de Tortosa o superiors. Potser sí que funciona, 
jo crec que no, però en tot cas, això és perquè, com he dit abans, no compartim la mateixa ideologia, i 
això és de forma notable i evident. 
 
Estem al COPATE. No marxem del COPATE ni marxarem del COPATE. I una cosa que ha dit abans i que 
no li he respost és respecte al tema de que pagarem més. Ha comentat en la seva intervenció que 
pagarem més per abocar al Mas o per entrar a la planta de transferència de l’Aldea i tampoc és cert, és 
a dir, no pagarem més. Pagarem el mateix que s’està pagant i, per tant, no estem en aquest moment 
fent res contrari tampoc als interessos de la comarca. Simplement creiem que, vista l’experiència 
d’aquest contracte, fer un servei unificat a tota la ciutat ens permetrà tenir un millor servei de neteja 
viària i de gestió de residus. 
 
Les xifres de manteniment també del soterrament que ens ha dit el senyor Rodríguez a mi tampoc no 
em quadren, és a dir, no les tinc en cap lloc ni em surten, en aquest moment, a cap dels contractes que 
tenim actualment i futurs, ni ens ho dit mai ningú que costi això mantenir una illa de soterrats. Però bé, 
en tot cas ho desconec, però no ens consta res i el regidor em diu el mateix. 
 
I pel que fa a les associacions de veïns, jo crec que sí l’ens principal de cadascun dels barris per tal de 
poder explicar i representen i ens poden explicar més necessitats i, per tant, per això es va fer reunions 
amb tots ells, explicant-los el mateix que primer se’ls hi havia explicat a vostès en comissió i el que se’ls 
ha anat explicant al llarg dels últims mesos.  
 
Per part meva res més, agrair-los-hi.... Té la paraula el senyor Rodríguez, però acabaré jo el torn, com 
sap vostè. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez  
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, perquè..., per respondre a alguna de les cosetes que ha 
dit, simplement per aclarir. També abans m’havia deixat la intervenció i és la principal raó per la que 
volia també intervenir. 
 
Hem incidit en què caldria que es dediquessin més esforços a la part pedagogia i d’educació, no ens ha 
respost aquest part, en el sentit de que creiem que no és suficient –ho hem dit abans– amb un 
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educador o educadora ambiental. Hem demanat un compromís de que es pugui ja, directament, 
proposar i que no deixar que sigui la proposta de l’empresa la que ampliï, sinó posar-ho ja directament 
en les bases del concurs. 
 
Per altra banda deia, en el tema del COPATE ens deia ‘no sortirem, no sortim del COPATE, continuem 
fent...”. Nosaltres no hem dit que sortim del COPATE i, a més, sempre hem dit que Tortosa no ha sigut 
com Deltebre, que ha anat un poquet a salto de mata, sinó que s’ha fet sempre dialogant amb el 
Consell Comarcal, no s’ha fet de la mateixa manera, per tant, amb això.... Ara, és veritat que si abans 
sumàvem les nostres tones i els nostres serveis per a que el servei que podia negociar el Consell 
Comarcal amb l’empresa adjudicatària fora de més volum i, per tant, millor per a tots els municipis de 
les Terres de l’Ebre, doncs, ara això no passarà. 
 
En comissió informativa nosaltres vam preguntar si tindríem un cost major, tant a la planta de 
transferència de l’Aldea com al Mas de Barberans, i se’ns va dir que sí, que hi hauria un cost més alt 
però que no li preocupava això, va dir el regidor, que no seria un tema molt significatiu, però és la 
resposta que ens va dir, que encara no ho sabien però.,..., val, el projecte no està, això és veritat. 
 
En el tema de les illes soterrades ja li farem arribar la informació que se’ns va facilitar i que una de les 
coses que ens deien clarament és que eren més costoses, tant de netejar, de recollir els residus que hi 
havien dins i del seu manteniment, i per això ho hem esmentat. Ja està.  
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa  
A continuació pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Molt bé, crec que ja li he respost tot el que ha 
comentat ara i, per tant, sí que finalitzem ja el debat d’aquest punt de l’ordre del dia. Torno a agrair el 
vot favorable del Partit Socialista i, per tant, quedaria aprovat el projecte d’explotació dels serveis de 
recollida i gestió de residus. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), ERC-AM 
(4) i PSC-CP (2); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal de la 
CUP-AE-PA (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
de MT-E (3) i PP (1). 
 
 

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


