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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
09 / 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 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Han excusat la seva assistència: 
BEL GUERRERO, DOLORS 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i set minuts del dia 
vint d’abril 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. 
 
 

ESPAI PÚBLIC 
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02 - Dictamen de proposta d’acord d'aprovació de l'expedient de contractació i dels corresponents 
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l'adjudicació 
del Contracte mixt de concessió del servei de recollida i gestió de residus sòlids urbans i de realització 
del servei de neteja viària de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
 

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

ESPAI PÚBLIC 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS 
CORRESPONENTS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE REALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 
DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA.. 
 
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Identificació de l’expedient 2015-CON-C0204-000005 
 
Atès que el municipi, en l'àmbit de les seves competències, pot prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.  
 
Atès que entre les competències municipals que preveu l'art. 25 LBRL en matèria de medi ambient 
urbà figura la gestió dels residus sòlids urbans i la gestió de la infraestructura viària. Així mateix 
l'article 26 LBRL estableix l'obligatorietat en tots els municipis de la prestació dels serveis de recollida 
de residus i de neteja viària, així com en els de més de 5.000 habitants del tractament dels 
esmentats residus. 
 
Atès que per la direcció de l'àrea de l'Espai Públic es va posar de manifest en el seu dia la necessitat 
d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació dels serveis de recollida i gestió de 
residus sòlids urbans i neteja viària del municipi de Tortosa. 
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Atès que mitjançant Resolució de l'Alcaldia 2982/2015, de data 26 de novembre, es va iniciar 
l'expedient per a l'adjudicació del contracte de referència. 
 
Atès que en base a l'acordat en l'esmentada resolució es redactà el corresponent projecte d'explotació 
dels referits serveis.  
 
Atès que mitjançant Resolució de l'Alcaldia 375/2018, de 12 de febrer, s'acordà la incorporació a 
l'expedient de referència del  l'esmentat projecte d'explotació, el qual fou informat de conformitat per 
la Secretaria i la Intervenció municipal. 
 
Atès que pel Ple municipal en sessió de data 22 de febrer de 2018 d'aprovar inicialment i sotmetre a 
informació pública el “Projecte d'explotació dels serveis de recollida i gestió de residus sòlids urbans i 
neteja viària del municipi de Tortosa”. 
 
Atès que el projecte d'explotació esmentat ha estat sotmès a informació pública restant disponible a les 
dependències municipals per a la seva consulta pel termini de vint dies hàbils, comptats des de la data 
de la darrera publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 7569, de data 1 de març de 2018) i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT. núm. 
45, de data 5 de març de 2018. Així mateix ha restat accessible a l'apartat “alerta de futures licitacions” 
del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Tortosa integrat en la plataforma de serveis de contractació 
pública de Catalunya disponible en la web  https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tortosa. Tot el 
qual sense que s'hagin presentat al·legacions per la qual cosa cal entendre'l aprovat definitivament. 
 
Atès que l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació prevista a l'art. 333 LCSP no ha pogut ser emès en 
tant que, havent-se sol·licitat expressament per l'Ajuntament el referit informe, l'Administració de 
l'Estat, mitjançant comunicació de la Subsecretaria d'Hisenda i Funció Pública de data 5 d'abril de 
2018 ha comunicat que, en tant la referida Oficina no ha iniciat encara la seva activitat, allò 
preceptuat en el referit article no resulta mentrestant aplicable. 
 
Atès que en l'expedient han restat acreditades les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat 
de la celebració del contracte així com la insuficiència de mitjans propis per dur-lo a terme. Igualment 
s'ha justificat la no divisió en lots de l'objecte del contracte. 
 
Atès que s'han incorporat a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars redactat pel 
responsable de la Unitat de Contractació i el plec de prescripcions tècniques redactat pel director de 
l'àrea de l'Espai Públic, els quals han de regir-se la present contractació.  
 
Atès que consta acreditada en l'expedient l'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les 
necessitats del present contracte per a la present anualitat amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents del pressupost de despeses de la corporació sense perjudici d'haver 
d'assumir el compromís de despesa corresponent a la resta d'anualitats del contracte. 
 
Atès que per la Secretaria s'ha informat de conformitat l'aprovació de l'expedient i el plec de clàusules 
corresponent.  
 
Atès també que per part de la Intervenció s'ha informat també de conformitat i procedit a la 
fiscalització prèvia de la despesa.  
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Espai Públic, emès en sessió de data 
17 d’abril de 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
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l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP). 
 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Al Ple municipal, es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer - Tenir per aprovat definitivament, al no haver-se formulat al·legacions ni reclamacions en fase 
d'informació pública, el Projecte d'explotació dels serveis de recollida i gestió de residus sòlids urbans 
i neteja viària de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Segon - Aprovar l’expedient de contractació per a l'adjudicació del Contracte mixt de concessió del 
servei de recollida i gestió de residus sòlids urbans i de realització del servei de neteja viària de 
l'Ajuntament de Tortosa, al qual s'aplica el règim jurídic de la concessió de serveis per correspondre a 
la prestació de major importància econòmica, per termini de deu anys, sense previsió de pròrroga, 
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada amb un pressupost base de licitació 
de 25.529.464,32 €, IVA exclòs (28.082.410,75 €, IVA 10% inclòs). 
 
Amb la següent distribució per anualitats concessionals, serveis i retribució fixa i variable (de caràcter 
estimatiu aquesta i sotmesa a la transferència al concessionari del risc operacional): 
 

Any Retribució fixa 
neteja 

Retribució fixa 
RSU 

Part variable 
 

Import net IVA 10% TOTAL 

1 1.066.478,95 1.072.248,77 411.858,75 2.550.586,47 255.058,65 2.805.645,12 

2 1.081.692,64 1.014.002,67 399.133,90 2.494.829,21 249.482,92 2.744.312,13 

3 1.097.210,60 1.007.099,36 403.523,33 2.507.833,29 250.783,33 2.758.616,62 

4 1.113.038,93 1.000.459,43 408.000,54 2.521.498,90 252.149,89 2.773.648,79 

5 1.129.183,82 994.088,13 412.567,29 2.535.839,24 253.583,92 2.789.423,16 

6 1.145.651,60 987.990,83 417.225,38 2.550.867,81 255.086,78 2.805.954,59 

7 1.162.448,75 982.173,02 421.976,63 2.566.598,40 256.659,84 2.823.258,24 

8 1.179.581,83 976.640,28 426.822,91 2.583.045,02 258.304,50 2.841.349,52 

9 1.197.057,58 971.398,32 431.766,11 2.600.222,01 260.022,20 2.860.244,21 

10 1.214.882,84 966.452,95 436.808,18 2.618.143,97 261.814,40 2.879.958,37 

TOTAL 11.387.227,54 9.972.553,74 4.169.683,02 25.529.464,32 2.552.946,43 28.082.410,75 

 
Tercer - Aprovar els corresponents plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir la contractació. 
 
Quart - Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de 
Contractant de l'Ajuntament integrat a la plataforma de serveis de contractació pública del 
corresponent anunci de licitació, establint un termini de presentació d'ofertes a data fixa que es farà 
constar en el referit anunci, que en cap cas serà inferior als trenta dies naturals comptats a la data de 
la tramesa de l'anunci de la licitació al DOUE, perquè es presentin les proposicions que s'estimin 
pertinents.  
 
Cinquè - Aprovar la distribució de la despesa màxima total per anualitats concessionals en la següent 
forma: 
 

Anualitat concessional Import Anualitat 
concessional 

Import 

any 1 2.805.645,12 any 7 2.823.258,24 
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any 2 2.744.312,13 any 8 2.841.349,52 

any 3 2.758.616,62 any 9 2.860.244,21 

any 4 2.773.648,79 any 10 2.879.958,37 

any 5 2.789.423,16 

any 6 2.805.954,59 
TOTAL 28.082.410,75 

 
Sisè - Autoritzar la despesa per a la present anualitat, per import total d'1.402.822,56 €, distribuïda 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents pels imports que en cada cas s'indiquen: 
 
Servei de recollida de residus:  2018-SER-16210-22700 816.259,14 € 
Servei de neteja viària:  2018-SER-16300-22700  586.563,42 € 
 
Setè - Comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors determinats pel nombre 
d'anualitats de vigència del contracte (exercicis pressupostaris 2019 a 2028) previstes en l'apartat 
cinquè de conformitat amb allò que preveu l'art. 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la següent forma: 
 

Any NV SER-16300-22700 RSU SER-16210-22700 Total 

2018 586.563,42 816.259,14 1.402.822,56 

2019 1.181.494,38 1.593.484,25 2.774.978,63 

2020 1.198.396,78 1.553.067,59 2.751.464,37 

2021 1.215.637,24 1.550.495,47 2.766.132,71 

2022 1.233.222,51 1.548.313,46 2.781.535,97 

2023 1.251.159,48 1.546.529,40 2.797.688,88 

2024 1.269.455,20 1.545.151,22 2.814.606,42 

2025 1.288.116,82 1.544.187,06 2.832.303,88 

2026 1.307.151,67 1.543.645,19 2.850.796,86 

2027 1.326.567,23 1.543.534,05 2.870.101,28 

2028 668.185,56 771.793,63 1.439.979,19 

Total  12.525.950,29  15.556.460,46 28.082.410,75 
 
Vuitè - Aprovar la designació de la Mesa de Contractació tal i com figura en els plecs de clàusules del 
contracte i publicar la seva composició en el Perfil del Contractant. 
 
Novè - Publicar en el Perfil del Contractant l'anunci de la licitació, els plecs i demés documentació  
que, formant part de l'expedient de contractació, sigui requerida, així com la composició de la Mesa de 
Contractació. 
 
Desè - Posar de manifest que contra l'aprovació de l'expedient de contractació, dels plecs i demés 
documents de caràcter contractual podrà interposar-se, d'acord amb el disposat en la  Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic: 
 
- Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació regulat a l'article 44 de 

l'esmentada Llei, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció o posada 
a disposició dels presents documents, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

 
- O recurs contenciós–administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona, en 

el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció o posada a disposició dels presents 
documents, de conformitat amb el disposat en la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa...] 

 
Per tot l'exposat se sol·licita de la Comissió Informativa de Serveis dictamini favorablement, en tots els 
seus termes, la transcrita proposta d'acord plenari. ” 
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*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Per exposar la proposta pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Com saben, vam aprovar fa aproximadament 
2 mesos, en un Ple ordinari, el projecte d’explotació. Aquest projecte d’explotació ha estat sotmès a 
exposició pública i avui el que portem ja és aquest expedient de Contractació. Un expedient que és 
relatiu al contracte de neteja viària i recollida de residus, que té com a durada un termini de 10 anys, 
que té un import de 2.800.000 anuals i que acaba tenint un total de contracte de 28.082.410€ i que 
suposa poder contractar la recollida de totes les fraccions de residus i la neteja viària al municipi de 
Tortosa i també la gestió de la deixalleria. 
 
Amb aquest contracte pretenen tres objectius que, en primer lloc, és la millora substancial de la 
neteja viària; també la millora de la deixalleria, dels servei de deixalleria; i evidentment, la millora 
també del servei de recollida amb l’objectiu també de millorar –i molt– el percentatge de reciclatge, 
que això ho farem amb diferents mesures portades a terme, com pot ser la unificació de les illes, les 
campanyes d’informació i prevenció que es preveuen, la implementació de la figura de l’educador 
ambiental que a dia d’avui encara no és personal de l’Ajuntament, també amb sistemes de recollida 
molt més eficients, amb la millora, com he dit, de la gestió de la deixalleria.  
 
Pel que fa a la millora de la neteja viària s’incrementen de forma molt notable el número de màquines 
de neteja viària, es racionalitza el servei, s’incrementa el personal, es creen també nous serveis com 
el servei de neteja amb aigua a pressió, es multiplica el nombre de papereres, de forma immediata 
400 noves papereres, 1100 papereres al llarg de tot el contracte.  
 
I pel que fa a la deixalleria, també es destina..., la millora substancial és que tenim una deixalleria 
pròpia per a l’Ajuntament de Tortosa, amb una deixalleria mòbil que també només correspondrà al 
municipi de Tortosa –a Tortosa i els 5 pobles–, també es crea la figura de l’encarregat, s’amplia 
l’horari de la deixalleria fixa i, a més a més, hi ha molt més nombre d’hores efectives. 
 
Pel que fa als recursos materials, s’establiran 139 illes de contenidors, passem de 97 a 139. També 
hi haurà 5 noves illes de contenidors soterrats. 
 
I a banda d’això, pel que fa a la maquinària, per exemple, passem de 3 a 5 camions, de 4 camions 
auxiliars a 5 camions auxiliars o de 3 escombradores a 8 escombradores. I pel que fa també als 
camions de neteja viària, de 3 a 6 vehicles elèctrics i un camió grua. 
 
Amb això, i també pel que fa al nombre d’hores d’aquest contracte, que sempre havíem dit que era un 
contracte –el que tenim actualment– que li faltaven hores de neteja, el que es fa és incrementar, com 
he dit, substancialment, molt, el nombre d’hores del contracte: passem de 49.561 hores a 81.328, 
que suposa de 29 operaris a 47 i mig operaris. I pel que fa a la neteja viària concreta passem de 17 
operaris a 32 i mig, que suposa un increment del 91% de personal que estarà destinat a la via 
pública. 
 
Per tant, és un contracte que, com saben, és important per a l’Ajuntament de Tortosa, important per 
als serveis que estem prestant a dia d’avui i, per tant, esperem avui comptar amb la seva aprovació. 
 
També aprofito, després ja ho diré però aprofito per agrair el que s’ha treballat conjuntament a la 
regidoria de servei a la via pública, amb el regidor de Serveis, per part d’alguns grups polítics i, per 
tant, voldria agrair-los també la seva predisposició a poder treballar conjuntament perquè aquest és 
un servei que, al final, el que suposa és poder millor l’estat de la ciutat, de Tortosa. És un projecte de 
ciutat i, per tant, calia també comptar amb el suport de tots i, per tant, els hi agraeixo el seu suport a 
aquells que avui prestaran el suport, que després ja en parlarem. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyora alcaldessa, regidores, regidors, Tortosa avui, 
és evident, és una ciutat bruta. És més, ho ha estat molt de temps i afectant directament al benestar 
de la ciutadania i a la imatge d’una ciutat que, a més de ser bimil·lenària, té vocació de ciutat 
moderna, de ciutat neta i de ciutat cuidada, entre altres aspectes. 
 
Durant alguns anys el contracte anterior fou prorrogat fins que al 2015 s’inicià el camí de conformar 
aquest nou contracte. Ens proposen un contracte que vol superar els nombrosos problemes 
plantejats en aquest àmbit urbà capdal en la vida municipal, que és la neteja urbana, és a dir, la 
gestió de la recollida de residus urbans i, per altra part, la neteja viària. 
 
Vull en primer lloc emfatitzar i agrair, més que com a regidor com a ciutadà de Tortosa, l’esforç de 
totes aquelles persones que han intervingut en la redacció del projecte d’explotació, dels diferents 
informes, que han intervingut també en la redacció del plec de clàusules tècniques i del plec de 
clàusules administratives. 
 
És un contracte ambiciós –vostè ho ha dit, senyora alcaldessa– tant en els objectius com ambiciós en 
els costos, ja que l’import supera el 28 milions d’euros. Fets que per ells mateixos exigiran –i crec jo 
que han d’exigir– un esforç de control per part de l’Ajuntament i en línia amb el que preceptua la Llei 
de contractes del sector públic en relació als contracte en què la prestació consisteix en la gestió d’un 
servei públic. 
 
La Llei de contractes del sector públic estableix una sèrie d’especialitats en les obligacions per part 
del contractista. Ens proposen un contracte que, a més control rigorós, requerirà un esforç important 
en mitjans, un esforç important en recursos i un esforç important en la capacitat tècnica municipal, 
entre altres aspectes. 
 
Cal fer referència a un concepte clau per determinar el règim jurídic d’aquest contracte. Em refereixo 
al concepte de risc operacional que ve en la nova Llei de contractes del sector públic. Aquesta Llei 
distingeix entre contractes de serveis i contractes de concessió de serveis. És una distinció nova, 
provinent de l’última reforma de fa 1 any. Aquest darrer, és a dir, el contracte de concessió de serveis, 
inclou com a pedra clau la necessitat de transferir al concessionari un risc operacional en l’explotació 
del servei, risc que pot provenir bé de la demanda o bé pot provenir del subministrament o, en el seu 
cas, dels dos aspectes o dos orígens que acabo d’explicar. 
 
L’àrea d’Espai Públic conclou que les prestacions dels serveis a ofertar és viable i que es transfereix al 
concessionari un risc operacional derivat de la demanda dels usuaris i independent, ressalta, de la 
seva gestió dels serveis, quantificant aquest risc operacional en un 23,84% sobre el total de costos 
d’explotació de tots els serveis objecte de la concessió. Crec que és oportú, o seria o deuria ser 
oportú, que la fórmula utilitzada per fer el càlcul de risc operacional, és a dir, d’aquest percentatge del 
23,84% del cost total d’explotació, s’hagués pogut incorporar a l’expedient d’aquesta sessió 
extraordinària per millorar i clarificar l’exposició que hi a l’informe d’explotació. 
 
Cal valorar també el termini de la concessió: 10 anys. El període és superior al límit que estableix la 
Llei, que són 5 anys, obligant a aquest Ple a incrementar el termini legal de 5 anys a 10. L’usual i el 
que estableix normalment en tots els altres contractes d’altres ciutats són 5 anys més, en el seu cas, 
una pròrroga que varia, però que el normal és de 2 anys més. No obstant, la mateixa Llei de 
contractes del sector públic no admet aquesta pròrroga de 2 anys, sinó que l’estableix en una sola 
pròrroga de 9 mesos. El termini de 10 anys permet que el contractista recuperi les inversions 
realitzades però, a pesar d’això, em pareix un període excessiu. 
 
Tanmateix, cal valorar les repercussions del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i de sostenibilitat financera. El contracte implicarà un increment de la despesa 
respecte a la despesa avaluada al 2017. Increment que molt possiblement implicarà la necessitat 
d’adoptar mesures de reducció addicionals d’altres després dels capítols 1 a 7 del pressupost 
municipal. 
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En aquest context, la ciutadania ha de rebre una millora quantitativa i qualitativa en les condicions 
urbanes de la seva ciutat i és important invitar-lo a la sensibilització i sensibilitzar-lo i conscienciar-lo 
envers a col·laborar en el manteniment de la neteja de Tortosa. 
 
I ja acabo. Com he dit, aquest és un contracte necessari, és un contracte o un projecte de ciutat, com 
ha dit l’alcaldessa, per intentar sortir de la situació actual envers les deficiències en la neteja en 
general. Necessari i costós, com ja he dit, per tant, el meu posicionament és favorable a la proposta 
que avui es planteja a l’aprovació d’aquest Ple, sense oblidar les observacions que ja he fet i 
sotmetent aquest vot al control escrupolós de l’execució del contracte, que no oblidem que ha de ser 
un control escrupolós a 10 anys vista, any per any. I, en el seu cas, a la rescissió immediata del 
contracte si el concessionari no compleix les seves obligacions també de forma escrupolosa durant 
aquests 10 anys d’execució d’aquest contracte. Tot, és clar, en defensa sempre de la ciutadania de 
Tortosa, de tortosines i tortosins i del seu dret a viure en una ciutat –com he dit a l’inici d’aquesta 
intervenció– que sigui neta, que sigui moderna i que sigui, en definitiva, del segle, cuidada en tots els 
aspectes. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies, senyor Dalmau, i moltes gràcies 
també pel seu vot favorable i pel seu vot de confiança en aquest projecte.  
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Bon dia. En primer lloc, com fem sempre i perquè 
no estem en una situació normal al nostre país, volem denunciar que fa més de 6 mesos que els 
Jordi’s que estan a la presó per liderar un moviment social que pacíficament demanava la capacitat 
de decidir del nostre país i que a l’Estat espanyol hi ha presos polítics i persones exiliades per 
defensar unes idees polítiques. I per molt que algun portaveu pugui dir que a l’Estat espanyol no hi ha 
presos polítics, nosaltres li respondrem amb paraules de Julio Anguita que, parlant de l’actuació del 
jutge Llarena, deia que “aspirar a la independencia no es un delito y que lo que está haciendo el juez 
Llerena es un juicio de intenciones y eso es persecución política”, però clar, això ho deia Julio Anguita, 
una persona d’esquerres des dels peus fins al cap, no com el que altres representeu, que és la pitjor 
esquerra, la que s’amaga darrere del discurs de la dreta en temes econòmics o també en temes de la 
unitat de l’Estat. 
 
Dit això ja, i en referència al tema que ens aborda avui, en primer lloc volem fer un reconeixement a 
tots els tècnics de l’Ajuntament que han participar en l’elaboració d’aquest contracte. Un contracte 
molt complex i que serà per a 10 anys –puc seguir? Gràcies–, un contracte que serà per a 10 anys i, 
per tant, d’una gran complexitat, amb personal de l’àrea de Serveis i també de l’àrea d’economia i 
hisenda i, per tant, el nostre reconeixement. I també voldríem agrair la feina que ha fet el regidor 
Domingo Tomàs, és de rebut reconèixer-la, iI també el cap d’àrea, Jesús Fernández, perquè s’ha 
treballat a la Comissió d’Espai Públic, s’ha treballat amb temps, s’ha treballat amb moltes reunions, 
amb transparència des de l’acció de govern. Creiem que hauria de ser un exemple per a que 
d’aquesta manera es pogués treballar en tots els àmbits de l’Ajuntament. Al final ha hagut debat i el 
que acaba fent l’equip de Govern al final és, després d’aquest debat, algunes coses les acaba 
incorporant al seu projecte i altres no, i no deixa de governar però d’una manera més inclusiva. Fins i 
tot se’ns ha explicat, quan hem fet propostes, i s’ha justificat des de la perspectiva del Govern però el 
perquè no s’acceptaven les propostes, i quan s’han fet propostes, doncs, s’han justificat el perquè 
s’incorporaven. Un exemple, per a nosaltres, del que hauria de ser la política municipal i, tornem a 
insistir, el nostre agraïment per haver treballat d’aquesta manera. 
 
Abans de començar a valorar el contracte voldríem contextualitzar quan es fa aquest contracte. Es fa 
tard, es fa després de que un contracte de 10 anys s’haguera prorrogat durant 2 anys i mig i creiem 
que això es deu a una mala gestió. Una mala gestió precisament d’una persona, l’anterior alcalde, 
que una de les grans virtuts que se li apuntaven era que era un gran gestor. Se’ns ha dit “és que era 
un contracte molt difícil i, per tant, ha costat molt elaborar-lo”, és veritat, però això se sabia abans de 
que acabés el contracte, no entenem com un bon gestor no va preveure que s’havia de començar a 
elaborar aquest contracte abans de que acabés el termini. 
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Dir que això ens ha suposat, el no haver-nos posar les piles quan tocava, que actualment Tortosa 
recicla la meitat del percentatge de les Terres de l’Ebre o la meitat del que recicla una ciutat com 
Amposta, que no es tan diferent de la nostra. I que, a més, això té unes conseqüències econòmiques 
també per a la ciutadania perquè si al 2013 es pagaven 12,4€ per cada tona no reciclada 
correctament, al 2020 pagarem 47,1€, una diferència de 35€ que algú o alguna podria dir que 
tampoc és tant, però és que resulta que això s’ha de multiplicar per les més de 10.000 tones, i això 
significa que al 2018 pagarem 367.000€ per aquest cànon, per produir tanta matèria no reciclada. Si 
tinguéssim els valors d’Amposta, per exemple, només aquest any ens haguérem estalviat 130.000€, 
130.000€ que haurien pogut dedicar-se a polítiques, per exemple, socials. Però és que l’any que ve 
seran 142.000€ i haurem de pagar 412.000€ per aquest cànon. 
 
Contextualitzar també el moment en el que es fa aquest contracte. Fer un reconeixement al mateix 
contracte, és un contracte que actualitza el servei tant de neteja com de recollida i el posa al dia, 
posa la ciutat al dia. S’eliminen els contenidors grisos aïllats, es fan les illes que ja s’han enumerat, la 
deixalleria estarà oberta més hores i, a més, n’hi haurà una de mòbil. Es destinarà més personal tant 
a la neteja com a la recollida. Es modernitza i mecanitza encara més el servei tant de recollida com de 
neteja. I creiem, coincidim amb l’alcaldessa, amb el que deia que millorarà tant el servei de recollida, 
de neteja com el de la deixalleria. És així però, tot i totes aquestes valoracions que fem positives del 
nou contracte, nosaltres no votarem a favor.  
 
I no votarem a favor, com ja vam exposar en l’anterior Ple, per una sèrie de raons de caràcter 
ideològic, però també conceptual. El primer és que és un contracte que guanyarà una empresa de 
l’IBEX 35, o una multinacional. Parlem moltes vegades de que hem de guanyar sobiranies, de que 
hem de recuperar el poder des de la institució pública, i aquí anem a transferir 28 milions d’euros a 
una empresa que, sigui la que sigui, han demostrat que són bel·ligerants amb el procés del nostre 
país per decidir el seu futur i que, a més també, són empreses que la majoria tributen els seus 
impostos en paradisos..., tributen el seus beneficis en paradisos fiscals per a no pagar, precisament, i 
no col·laborar en els serveis socials. 
 
Tampoc s’ha apostat, ni tan sols s’ha volgut estudiar la possibilitat de municipalitzar el servei. 
Municipalitzant el servei, fent la gestió directa, sense una empresa, ens haguérem estalviat, segons el 
Tribunal de Comptes, fins un 30% d’aquests 28 milions d’euros. Perquè, per exemple, si tu gestiones 
directament un servei no pagues IVA. Pagarem 2,7 milions d’IVA en aquests 10 anys. I no es fàcil –ja 
ho va dir en l’anterior Ple– no és fàcil municipalitzar un servei tan complex, però és que no ha hagut ni 
la voluntat política de, com a mínim, estudiar aquesta possibilitat. 
 
Com tampoc s’ha apostat de manera clara i decidida pel porta a porta. És cert que es deixa la porta 
oberta a que si l’empresa ho considera oportú pugui incorporar el sistema del porta a porta en alguns 
pobles o barris però, d’entrada, no ha hagut una clara aposta que nosaltres pensàvem que haguera 
estat bé perquè, a més, està demostrat que en aquells municipis i pobles on el porta a porta s’està 
fent, en el primer any o en els primers dos–tres anys és quan més es millora el reciclatge d’una 
manera molt ràpida. Del nostre 25% a aquest 60% que volem arribar d’aquí a 10 anys, amb el porta a 
porta, per l’experiència dels municipis que l’han aplicat, haguérem arribat en un parell d’anys.  
 
No s’ha volgut fer i lamentem, a més, perquè aquesta aposta tant per la municipalització com pel 
porta a porta s’ha fet a molts municipis de la mà de la CUP, però també d’Esquerra Republicana i 
també de l’entorn dels comuns. I lamentem aquí també que Esquerra Republicana no hagi tampoc 
forçat una miqueta més o utilitzat la seva influència, si és que la té, en l’equip de Govern per intentar 
avançar cap a la municipalització o el porta a porta. 
 
I per últim, a nivell ideològic i conceptual, no podem tampoc compartir un contracte que per molt que, 
com el regidor ens ha explicat, no s’ha fet d’esquenes al Consell Comarcal, que s’ha parlat, s’ha sigut 
molt transparent –i això no ho posem en dubte–, però el resultat d’aquest contracte és que li donem 
l’esquena a les Terres de l’Ebre. Hem parlat moltes vegades de que si Tortosa ha de ser capital de les 
Terres de l’Ebre ho ha de ser amb generositat. Sortir del contracte del Consell Comarcal no és 
precisament un acte de generositat, especialment en els municipis més petits que tindran, estan 
pagant o pagaran ja, un contracte més car per la recollida dels seus residus. 
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Parlant ja concretament del que és el contracte, és veritat que hi ha hagut debats en les comissions 
informatives, però de les quatre grans propostes que com a grup municipal vam plantejar no han 
estat recollides. La primera era l’aposta pel porta a porta; la segona vam demanar que no tingués un 
gran pes o que únicament tingués pes la qüestió econòmica, i ja posaven en dubte la distribució: el 
80% aspectes econòmics, 20% aspectes tècnics. Resulta que al final serà 100% una valoració 
econòmica. 
 
Se’ns ha explicat que ha sigut difícil la negociació amb l’interventor de la casa però, en tot cas, volem 
recordar que en aquest mateix Ple, l’anterior alcalde –ara no recordo si el primer o segon any de 
mandat– davant d’un informe d’Intervenció negatiu per una sèrie d’actuacions que es feien a 
l’Hospital de Jesús, va dir que si era pel bé de la ciutat ell primaria el bé de la ciutat a l’informe de 
l’interventor. Per tant, al final estem parlant de voluntats polítiques, per molt informe de l’interventor 
que es vulgui situar. I ens haguera agradat –i després incidirem en això– un major pes del tema tècnic 
perquè anem a fer un contracte per 10 anys, que desitgem que totes les apostes que ha fet el regidor 
siguin certes i funcionin bé perquè qui guanyarà serà la ciutat, ho desitgem, però la part tècnica no 
s’ha valorat. 
 
Un altre punt que nosaltres creiem que era important era el de l’educació. Volem canviar, volem 
millorar el reciclatge, cal apostar per l’educació i la pedagogia i ja valoràvem en el seu moment que 
amb una persona dedicada a fer educació ambiental no n’hi hauria prou. Una persona que, si és cert 
tot el que es vol fer, haurà d’anar el dilluns a la fira, el dissabte a la fira, que haurà d’estar a les festes 
de la Cinta, al Renaixement, que haurà d’anar als 63 edificis públics per explicar que es recicli bé –com 
aquí en aquesta casa que tampoc es recicla– o haurà de fer seguiment dels 33 projectes que s’estan 
fent i de com es recicla. Entenem que no hi ha ‘supermans’ i que amb una persona aquest canvi serà 
molt difícil d’assolir als barris, als pobles i a les EMD’s. 
 
I per últim, també valoràvem que els contenidors soterrats s’estan deixant d’utilitzar i s’estan 
inutilitzant en molts municipis on ja fa anys que es van instal·lar –a principis de segle–, i aquí, tot i que 
no en una gran quantitat, apostem per uns contenidors que són més cars, que necessiten una 
inversió més alta i que són més lents també en la ruta que es fa per a la seva neteja i recollida. 
 
I per últim i ja acabem, volem exposar dos preocupacions que ja hem exposat en la comissió i que 
esperem equivocar-nos, esperem equivocar-nos i que tingui raó el regidor, però creiem que no és un 
bon punt de partida traslladar tota la responsabilitat a l’empresa. L’empresa guanyadora serà la que, 
una vegada guanyat el concurs, haurà de presentar, en el termini d’un mes, 33 projectes. Haurà 
d’explicar com aconseguirà millorar el reciclatge en les fires, en les festes de la Cinta, en el 
Renaixement, en els edificis singulars que hi ha, en els edificis públics. Creiem que en una qüestió tan 
important com és aquesta de la recollida de residus, traslladar tota la responsabilitat a l’empresa, 
tenir aquesta fe cega en una empresa que, al final, l’únic que busca és guanyar diners, esperem 
equivocar-nos però creiem que és un acte de massa fe en aquestes empreses, i apel·lant a que això 
anirà en el seu benefici perquè guanyaran més perquè una part, com s’ha comentat abans, del risc 
que hauran d’assumir. 
 
I per una altra part, un altre dels grans dubtes és com fiscalitzarem que tot allò està perfectament 
redactat en aquest contracte s’està complint i s’està executant segons se’ns ha dit. Com fiscalitzarem 
els 33 projectes que haurà de presentar l’empesa, els 63 edificis que s’hauran de reciclar 
correctament i recollir correctament, el pesatge, etc. 
 
Tot i això, reiterem que, tot i el nostre vot negatiu, ens agradaria que aquesta cultura de treball que hi 
ha hagut en la Comissió d’Espai Públic es pogués incorporar a altres espais de l’acció de Govern i de 
compartir amb l’oposició. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyora alcaldessa. Senyors regidors, 
senyores regidores, senyora alcaldessa, em permetrà una vegada més que contesti, evidentment per 
al·lusions. Avui no ha mencionat la paraula ‘socialistes’ però tota l’estona el senyor Rodríguez estava 
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mirant-nos, dient-nos que som la pitjor esquerra. 
 
I jo no sé, jo no li diré si som pitjors o no. Esquerra no sé si ho són vostès perquè vostès està clar que 
prefereixen sempre estar abraçats a la dreta catalana, aquella que vostès criminalitzen i fan, però 
vostès sempre estan abraçats a ells. 
 
Perquè, a més a més, és complicat entendre’ls a vostès perquè clar, evidentment, ser nacionalistes i 
ser d’esquerres és una mica complicat per a vostès, evidentment. I això fa que vostè sempre estigui 
atacant i atacant.  
 
Però miri, miri, vostè està aquí gràcies a qui, i li he dit moltes vegades i vostè té la vida que té i té dos 
aspectes en la seva vida que són gràcies als socialistes, aquesta pitjor esquerra que ha dit vostè i que 
són el pitjor: una sanitat pública i una educació pública, i és així. I això és gràcies als avenços que els 
socialistes van fer en aquest país. En podem continuar molts així. 
 
I li vaig a dir una altra cosa. Vostè són, i li he dit moltes vegades, els responsables de la situació. 
Vostès han fet un enfrontament, una fractura social a Catalunya. Vostès són els culpables de 
l’aplicació del 155, són vostès. No només de l’aplicació, sinó la prolongació, perquè si vostès 
volguessin ara hi hauria un president o presidenta, hi hauria un govern i el 155 no estaria aplicat. I el 
col·lectiu d’independentistes són responsables, però vostès els de la CUP encara ho són més. Ho són 
més perquè són vostès els qui estan posant pals a les rodes per a que això sigui així. 
 
Dit això, començaré el posicionament del tema que avui crec que és l’important i que ens afecta. 
Perquè, tal i com vam fer en el Ple passat del mes de febrer i a les comissions informatives, el nostre 
grup votarà a favor de la proposta perquè entenem que estem davant d’un projecte  per millorar la ciutat. 
 
En aquell dia 22 de febrer ja vam assenyalar que se’ns plantejava un document que era l’inici d’una 
tramitació per a la licitació d’un nou servei de recollida i gestió dels residus i de la neteja viària 
realment molt necessari per a la nostra ciutat perquè Tortosa està bruta, i això ho hem dit moltes 
vegades.  
 
Vam recordar que el nostre grup hem liderat al llarg de molts anys la reivindicació per a la millora del 
servei de recollida de residus i de neteja, demanant que s’inverteixin més diners, fent mocions 
reclamant mesures, millores i intervencions, presentant escrits de denúncia, fent campanyes de 
conscienciació. I ara estem davant de l’oportunitat de millorar i canviar aquest nou contracte que s’ha 
de regir pels plecs que ens porten avui a aprovació. 
 
I, entenent que es tracta d’un acord de ciutat, vam votar a favor, però recordant que es tracta d’un 
projecte a 10 anys i que, per tant, estaríem atents al desenvolupament del nou contracte. 
 
Avui se’ns presenten els plecs que han de servir per regir l’adjudicació del contracte. Uns plecs que 
hem pogut estudiar acuradament i que creiem que són els adequats per l’aposta que el Govern fa per 
millorar considerablement l’actual situació de Tortosa de neteja que patim. 
   
En aquest sentit, voldríem agrair al senyor Domingo Tomàs la seva predisposició i voluntat en explicar 
detalladament, a treballar el contingut dels plecs en les nombroses comissions i reunions que 
haguéssim fet. Així mateix, el nostre agraïment al senyor Jesús Fernández i als serveis tècnics per la 
feina feta en la redacció d’aquests plecs i pel seu interès en aclarir dubtes i donar explicacions, 
pormenors de cadascun d’ells. 
 
Uns plecs amb els que hem pogut col·laborar i que creiem que s’han incorporat millores i solucions a 
temes que hem proposat o que s’han treballat en el si de les comissions i que moltes vegades havíem 
denunciat, com la millora de la recollida selectiva, l’increment d’illes de contenidors soterrats, canvis 
de freqüències de recollides de residus i neteja de l’espai públic, accions específiques en les zones 
comercials i el nucli antic o, fins i tot, temes que en algun moment havíem plantejat en forma de 
mocions i que s’havien rebutjat per part del Govern municipal, com la sensibilització de la gent amb la 
creació d’un educador ambiental o la instal·lació de minideixalleries per a residus domèstics. Aquestes 
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entre moltes altres coses. Entenem per tant que, gràcies a aquesta col·laboració, ha tingut un fruit i, 
per tant, estem davant d’una important millora per a la ciutat.  
 
Restarà resoldre temes concrets i importants com l’encaix de la delegació de competències al Consell 
Comarcal i la gestió amb el COPATE, que esperem que resolguin favorablement, donada la bona 
entesa tècnica i política amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Per tant, com he anunciat al principi, el nostre vot serà favorable perquè entenem que el que votem 
avui és un acord de ciutat pel que fa a la gestió dels residus i la neteja.  
 
Una nova gestió que pot donar lloc a un increment de la taxa del reciclatge, que pot passar del 25% al 
60%, i que pot fer que en un futur puguem plantejar-nos en tornar a municipalitzar el servei. 
 
En aquest sentit, ens tenen, l’equip de Govern, al seu costat, però recordem que és un contracte a 10 
anys i que, per tant, cal estar segurs de que es dona compliment a tot el que comporta. Estarem 
atents com a oposició, volem formar part d’aquest control sobre el nou contracte, per això el nostre sí 
és un sí, però un sí atent, i ja vam dir en el seu moment que no era xec en blanc.  
 
Dels del PSC continuarem treballant per una Tortosa neta, una ciutat cuidada i per contribuir a 
millorar la imatge de la nostra ciutat i conscienciar a la ciutadania que cal cuidar-la. Perquè la correcta 
gestió dels residus i de la neteja viària a la nostra ciutat és un tema que entenem que és estratègic i 
hem de demostrar així la nostra capitalitat. I ho hem dit moltes vegades: una ciutat que cuida el seu 
espai públic projecta una imatge de prosperitat i benestar, es dona identitat, caràcter a la ciutat i 
aconsegueix així un sentiment de pertinença i seguretat, de neteja i ordre i la predisposició dels 
usuaris per gaudir-ne, cuidar-la i mantenir aquest espai públic. Per tant, el nostre vot serà favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Alcaldessa, regidors, regidores, bon dia. Ens trobem en un 
pas més per realitzar aquest nou contracte de neteja viària i de recollida de residus urbans de la 
nostra ciutat en un moment que, com s’ha dit pels diferents portaveus que m’han precedit, la nostra 
ciutat fa molts anys que està bruta i que també, des del punt de vista de reciclatge, té una de les 
xifres més baixes del territori i del país. 
 
En primer lloc, en relació a aquest nou pas d’aquest nou contracte, des de Movem Tortosa, com 
portem denunciant des de fa molt temps, també volem recordar que s’arriba tard. S’arriba tard 
perquè fa més de dos anys i mig que el contracte de neteja vigent està caducat, està prorrogat i, en 
aquest sentit, pensem que també avui s’ha de recordar perquè s’hagués pogut treballar amb 
antelació a aquesta situació. 
 
Des del nostre grup municipal ho hem recordat en el debat de pressupostos de 2016, del 2017, del 
2018, també amb diferents mocions que hem presentat durant aquest mandat, també en diferents 
campanyes, també en diferents instàncies que hem fet arribar al Govern i, per tant, evidentment, 
pensem que és absolutament necessari i urgent actuar per tenir una ciutat més neta i també una 
ciutat que recicli més. 
 
Dit això, i en quant al contingut del plec de condicions, també des del nostre grup municipal volem 
agrair públicament la disponibilitat del regidor de l’àrea, del senyor Domingo Tomàs, també del senyor 
Jesús Fernández i de tots els tècnics que han fet possible aquest plec de condicions durant aquestes 
últimes setmanes, aquests últims mesos. I també volem públicament agrair les diferents incorporacions 
que s’han tingut en compte, no només pel nostre grup sinó pels diferents grups de l’oposició, algunes 
de les quals ja van plantejar en diferents mocions durant aquest mandat, i altres que s’han anat 
incorporant durant aquestes últims setmanes, per exemple, tot el tema referent amb l’increment de 
papereres amb una moció que vam presentar al setembre de 2017 per part del nostre grup municipal 
hem vist que s’ha acabat incorporant.  
 
També la qüestió de l’educador o educadora ambiental i les diferents campanyes de sensibilització, 
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que també vam presentar en una moció el 7 de novembre de 2016 i que també hem vist com s’han 
incorporat. I aportacions que s’han tingut en compte també durant aquestes últimes setmanes, com 
la recollida específica per a grans esdeveniments, com les diferents festes que hi ha a la nostra ciutat 
o noves festes que es puguin crear durant aquests 10 anys. També el debat i algunes qüestions que 
s’havien tingut com el tema de l’horari de recollida, si es feia de manera diürna, de manera nocturna. 
També de manera específica incidir en la recollida en tots els comerços de la nostra ciutat. O tota la 
qüestió relacionada amb les diferents clàusules socials, que també després en parlaré. 
 
Per tant, propostes que volem agrair públicament que s’han tingut en compte a l’hora de redactar 
aquest plec de condicions per al nou contracte de neteja viària i de recollida de residus urbans. 
 
Però també saben que des d’un punt de vista ideològic hi ha hagut altres qüestions que des de 
Movem Tortosa hem demanat i que, lícitament, vostès no han volgut incorporar però que, evidentment, 
des del nostre grup municipal també les hem de dir. 
 
En primer lloc el tema de realitzar un estudi previ de la viabilitat per intentar veure si la gestió directa 
d’aquest servei seria millor per a la nostra ciutat. I en aquest sentit, jo vull recordar que el 7 de 
novembre de 2016, quan vam demanar que es realitzés aquest estudi previ, se’ns va dir que no es 
faria endavant aquest estudi perquè no hi havia temps, perquè en 1 mes es començaria fer el nou 
plec de condicions. La realitat és que no va ser així perquè des del 7 de novembre de 2016 –i com 
consta en l’acta d’aquell dia al Ple– fins a data d’avui, doncs, crec que no ha passat 1 mes, sinó que 
ha passat 1 any i mig i, per tant, des del nostre grup municipal, com vam dir en aquell moment, ens 
hagués agradat que s’hagués pogut fer aquest estudi de viabilitat com, per exemple, ha fet la ciutat 
de Reus governada pel PDeCAT, i que a partir d’aquest estudi de viabilitat, s’hagués decidit si era 
millor o pitjor tirar endavant la gestió d’una manera o d’una altra. 
 
I això que proposàvem des de Movem Tortosa, ho proposàvem perquè en aquests moments, 
precisament, el debat que hi ha a Catalunya en els diferents ajuntaments del nostre país és, 
precisament, el debat de la remunicipalització una vegada s’acaben els contractes externs que han 
fet durant aquests últims anys els ajuntaments de tots els colors polítics i que ara també els 
ajuntaments de tots els colors polítics, molts d’ells aposten per aquesta remunicipalització perquè 
això, a part significar o que pugui significar un control més directe per part de l’Ajuntament en relació 
al servei de neteja, també pot significar un cost menor per a la nostra ciutat, com també s’ha dit 
abans, ha indicat ja en diverses ocasions el Tribunal de Comptes, on calcula que entre un 25% i un 
35% es podria acabar reduint aquest cost final. 
 
Tenint en compte que estem en el contracte més important del nostre Ajuntament per un valor de 28 
milions d’euros, aproximadament, i per als propers 10 anys, enteníem, des de Movem Tortosa, que 
abans de fer aquest pas previ, s’hagués hagut de fer aquest estudi de viabilitat. I, per tant, 
segurament si l’haguéssim fet i hagués sortit el què hagués sortit d’aquest estudi econòmic i jurídic, 
avui Movem Tortosa votaria d’una altra manera de la que acabarem votant. Per tant, aquest element 
és important, com saben, i insisteixo en què va ser una decisió política, com també es va reiterar en 
les últimes comissions. 
 
Un altre element que també des de Movem Tortosa hem posat damunt la taula és la durada del 
contracte. I en aquest sentit, des del Govern es vol tirar endavant o es tirarà endavant un contracte 
per als propers 10 anys. Nosaltres pensem que també s’hagués hagut de fer un contracte de 5 anys, 
se’ns va dir que no. També ens hagués agradat que hi hagués un altre estudi en aquest sentit i això 
ho diem perquè pensem que en aquests moments en què també hi ha molts canvis en tot el que està 
relacionat amb la gestió dels residus –amb molta innovació i amb molts canvis–, segurament hagués 
estat millor fer un contracte de 5 anys, la qual cosa tampoc s’ha tingut en consideració per part de 
l’equip de Govern. 
 
Altres qüestions. També, evidentment, volem reconèixer que durant aquests 10 anys hi haurà un 
augment significatiu pel que fa al reciclatge de tot el que són els residus a la nostra ciutat. Significatiu 
perquè passarem del 25%, aproximadament, actualment a un 43,70%, que és el que al contracte diu 
que l’empresa concessionària pot arribar a reciclar en els propers 10 anys sense que tingui cap tipus 



-  Pàg. 14 / 16 -           JACE / sbh 
 

de penalització. Una altra cosa és que el Govern públicament digui que vol arribar al 60%, però el que 
avui votem aquí, amb número concrets i en quant a penalització, posa que és un 43,70% per a 
l’empresa concessionària. I en aquest sentit pensem que és insuficient perquè hauríem d’arribar al 
50% o al 60%, que sí que hauria de ser l’objectiu de la ciutat en els propers 10 anys perquè, si no 
passa això, podem tenir conseqüències negatives per a la nostra ciutat, com és la dificultat per 
accedir a fons europeus, com són possibles multes per incompliment o són també l’obligació que 
segurament acabarà passant d’introduir canvis durant aquests propers anys, i aquí suposo que entra 
tot el tema –que està obert– com el porta a porta, entre altres qüestions, o el tema dels contenidors 
amb targetes digitals. Per tant, entenem que aquest 43,7% queda, de moment, insuficient i que 
caldrà fer modificacions durant aquests propers anys per poder arribar a percentatges més 
ambiciosos en quant a reciclatge. 
 
També un altre element que volem valorar és el fet, evidentment, que també s’ha comentat, i és el fet 
de s’acabaran desenvolupant totes aquestes illes de contenidors amb totes les cinc fraccions i, per 
tant, així desapareixeran els contenidors grisos –per entendre’ns– de manera individual. I des 
d’aquest punt de vista, evidentment, valorem positivament això perquè pensem que molt 
probablement suposarà un augment de la recollida selectiva perquè hi haurà més disponibilitat, hi 
haurà més proximitat, però també crec que avui –ja que aprovem aquest plec– hem de recordar que 
això dependrà molt de la voluntat de la ciutadania perquè no existeix cap impediment a dipositar totes 
les escombraries a la fracció ‘Resta’ i, com sabem, hi ha molt poca conscienciació, hi ha molt 
d’incivisme i, per tant, crec que també hem de dir que encara estem fiant molt a l’actitud individual de 
les persones per a que realment poguéssim arribar a aquests percentatges. 
 
L’establiment d’una part variable del contracte també va ser un tema que es va debatre en comissió, 
que des del nostre grup es va preguntar i que, per tant, també agraïm des d’aquí la col·laboració, la 
resposta i la informació que se’ns va donar per part del regidor i, per tant, entenem, finalment, perquè 
s’ha apostat per aquesta modalitat en quant a la part variable del contracte. 
 
Finalment, també pensem que Tortosa, com tots els municipis de Catalunya i com també jo 
comentava abans, haurà d’anar introduint canvis substancials durant aquests propers 10 anys en la 
seva recollida selectiva. I entenem que aquest plec els haurà d’anar abordant de manera progressiva i 
no esperar fins al 2028.  
 
Pensem que és molt clar que l’actual model de contenidors oberts no ha funcionat com a eina 
catalitzadora del canvi en la gestió de residus –per això tenim les xifres que tenim– i pensem que cal 
avançar cap a sistemes que fugen de l’anonimat a l’hora de dipositar el residus i que, per tant, 
suposen realment una dificultat per a les persones que no s’han incorporat a la dinàmica del 
reciclatge i de la recollida selectiva. Aquí també vull recordar que, per exemple, ara fa poc –al 
desembre de 2016– a nivell de Catalunya es va aprovar un document per unanimitat de totes les 
forces polítiques, anomenat ‘Cap a un canvi en la gestió dels residus’, on precisament es diu això, que 
és imprescindible aprofundir i promoure la individualització de la recollida a través del porta a porta i 
a través de l’obertura de contenidors prèvia a la identificació de l’usuari i, per tant, aquestes 
qüestions que s’han quedat obertes, doncs, també pensem que avui cal remarcar-ho perquè 
segurament el que caldrà és tenir-les en compte en futures modificacions.  
També pensem que cal centrar esforços en la fracció orgànica, ja que suposa un 40% dels residus 
municipals en pes i, per tant, crec que és molt important. Aquesta és la fracció principal que hauria de 
focalitzar l’atenció i esdevenir també la prioritat de l’organització de la recollida selectiva de totes les 
campanyes ambientals que es faran en el futur i de comunicació. I en aquest sentit, també pensem 
que caldrà prestar especial atenció als grans generadors de fracció orgànica, que són, com tots 
sabem, el sector de l’hostaleria, de la restauració i de la distribució d’aliments. I aquí també ja 
apuntem que caldrà generar estratègies en contra del malbaratament alimentari. 
 
Per tant, entenem que el plec actual no és suficientment ambiciós en aquesta línia i creiem que 
caldria caminar cap a la generalització del porta a porta a la nostra ciutat, començant per les zones de 
mitja i baixa densitat amb futures modificacions durant els propers anys, i contenidors tancats amb 
accés amb la targeta identificadora en les zones més denses. 
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Un altre element que també volíem avui explicar és que el plec no estableix objectius en quant a la 
reducció de residus, és a dir, es diu de quant reciclarem però no hi ha objectius concrets en la 
reducció de residus i, per tant, això també pensem que de cara al futur ho hauríem de tornar a 
treballar i establir. I, per tant, entenem que, si bé és cert que la introducció d’una part variable en 
funció del percentatge de recollida selectiva és una bona decisió, com els hi hem dit anteriorment, 
també pensem que ho hauria de ser la introducció de la reducció dels quilos per habitant i per dia 
perquè la prevenció és una de les dos grans eines de la política de gestió de residus i, per tant, en 
aquest sentit també pensem en això s’haurà de treballar. 
 
També s’ha dit abans una altra qüestió i és que el plec estableix clàusules socials. I en aquest sentit 
també jo vull recordar que aquestes socials, segons la nova Llei de contractes, ja són obligatòries, al 
menys que se’n tingui en compte una. Se n’han tingut en compte vuit en quant a l’execució del 
contracte, però a la vegada –també s’ha dit aquí abans– no en quant a la valoració a l’hora de decidir 
quin és el contracte que tirarem endavant. Per tant, aquí per una banda ens alegrem de que hi hagi 
aquesta inclusió de més clàusules socials en quant a l’execució del contracte, però no a l’hora de la 
valoració. 
 
I per acabar també, evidentment, des de Movem Tortosa, i tenint en compte totes aquestes 
consideracions, tenint en compte tots els elements positius que els hi hem dit, totes les diferències i 
ideològiques que també els hi hem comentat i en aquest procés que ens trobem, també el que volem 
dir és que segurament en els propers mesos, una vegada ja estigui definitivament el contracte 
designat i, per tant, ja estigui tot en marxa, pensem que el que caldrà fer és un pas més, i en aquest 
sentit el que els hi proposarem en els propers mesos és la constitució d’una taula de residus de 
Tortosa, en el futur, una vegada ja estigui fet aquest contracte perquè entenem que la participació i la 
col·laboració de la ciutadania ha de ser clau a l’hora de millorar tots els percentatges, tant de 
reciclatge com de neteja en els propers mesos.  
 
Per tant, per tot l’exposat, per totes aquestes millores que hem dit que són positives per a la ciutat  
però també pels altres elements, des de Movem Tortosa, evidentment, avui no votarem en contra –com 
tampoc vam fer en el seu moment–, però sí que ens abstenim, en la línia de poder continuar 
treballant en els propers mesos i en els propers anys. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Alcaldessa 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Alcaldessa: Moltes gràcies. Començaré agraint al senyor Dalmau i al 
senyor Roig el seu vot favorable, també l’abstenció del grup de Movem. 
 
Contestar-li unes coses al senyor Rodríguez, i amb això també molt breument. En primer lloc, ja li vaig 
dir al Ple que vam aprovar el projecte d’explotació, ens parla de donar el contracte a una empresa de 
l’IBEX 35 i després ens diu que ho portéssim al Consell Comarcal, que les empreses són les mateixes 
al final. Les que estan gestionant els residus al Consell Comarcal són les mateixes que avui es poden 
arribar a presentar aquí, per tant, és una incoherència que ja li vaig dir en el seu moment. 
 
Després ens parla, tant vostè com el representant, el portaveu de Movem, de remunicipalitzar. Jo no 
m’hi posaré, és un tema ideològic. Vostès dos comparteixen aquest tema ideològic a l’hora de poder 
gestionar aquest servei però, en tot cas, també els hi voldria preguntar o que ens haguessin dit en 
comissió com es paguen totes les inversions que suposa l’inici del nou contracte, que són 4.900.000€, 
perquè des de l’Ajuntament és inviable de poder-ho portar a terme. 
 
En quant al Consell Comarcal, si algú es creu als consells comarcals és la formació política a la qual jo 
formo part perquè som els que en el seu moment els vam fer possibles i els que els hem cregut al 
llarg de tota aquesta vida de consells comarcals de més de 30 anys i ,per tant, evidentment, ens ho 
creiem. Però creiem també que, vista l’experiència que hem tingut, era molt més eficient unificar el 
servei en un únic contracte perquè teníem dificultats a l’hora de poder gestionar la recollida de 
residus i la neteja viària amb dos empreses diferents. 
 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SENYOR MANEL DE LA VEGA ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA] 
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Pel que fa al tema dels contenidors soterrats, hem apostat per soterrar exclusivament –no tota la 
ciutat com fan al Consell Comarcal, precisament, que han soterrat a tots els pobles de la comarca 
menys a Tortosa– només exclusivament en aquelles illes –cinc– més cèntriques i també lligades al 
Nucli Antic, per tant, de poder tenir el Nucli Antic en una millor situació, tenint en compte l’aposta que 
fem pel Nucli Antic i pel turisme. 
 
No es trasllada tota la responsabilitat a l’empresa perquè els projecte poden ser variats pels tècnics i, 
a més a més, estaran revisats de forma directa. 
 
I respecte al tema del 43% de reciclatge, que també comentava el portaveu de Movem, això és sobre 
els contenidors però aquí hem de sumar-hi, per arribar fins aquest 60%, hem de sumar tot el que ens 
ve de la poda, de la deixalleria, per tant, aquestes dades són estrictament només des de contenidor. 
Per tant, no són les dades generals. 
 
I, d’altra banda, el plec sí que contempla la reducció de tones de residus, evidentment que ho 
contempla perquè és l’objectiu, reduir tones de residus per tal de poder millorar les tones de 
reciclatge i així afecta a la part variable del contracte. 
 
Acabo. Alguna pregunta més? Alguna qüestió més? D’acord. En tot cas, acabo agraint el vot favorable 
del grup municipal del Partit Socialista, també del grup municipal del Partit Popular i també els hi 
agraeixo molt les aportacions fetes en comissió als dos grups, també al grup de la CUP. Són els grups 
que han treballat de forma directa aquest contracte i que, per tant, ens han fet moltes aportacions i 
que hem pogut treballar de forma directa amb el regidor de serveis. Això suposarà que avui puguem 
tenir aprovat el plec amb una àmplia majoria, és a dir, amb 4 grups municipals i només amb un vot en 
contra de tots els regidors, fet que suposa que entenem que s’ha donat aquest ampli suport també 
pel fet de que s’ha fet molt bona feina i, per tant, aquí agrair la feina feta pel regidor de Serveis, el 
senyor Domingo Tomàs. Ha estat un camí llarg i complex però, finalment, ha arribat aquí al plenari. I 
també, evidentment, agrair al cap de l’àrea, al senyor Jesús Fernández, la feina feta, les hores que 
hem estat reunits per tal de treballar-ho, i també a tot l’equip tècnic que ha estat al costat: a 
Intervenció, Secretaria, director tècnic, Contractació, tota la gent que ha fet possible que avui 
poguéssim portar aquest contracte, que és el contracte més important que gestionem avui a 
l’Ajuntament de Tortosa. Moltíssimes gràcies. 
 

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

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les nou hores, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcaldessa 
 


