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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
07 / 2022

ASSISTENTS

Tortosa, essent les nou hores i quinze minuts del
dia vint-i-set d’abril de dos mil vint-i-dos, 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

Alcaldessa–presidenta:
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
Regidors i regidores:
ABELLÓ GINER, MARGARITA
ARNAU CASTRO, SERGI
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL HOMEDES, JAUME
CABALLÉ TUDÓ, MARIA PILAR
ESPUNY VIDAL, CINTA
FAURA SANMARTÍN, XAVIER
MARTORELL LLUESMA, JOAQUIM
PEPIÓ HERRANDO, FRANCISCO (SISCO)
RIMA GILABERT, JOSEP
RIPOLL CASTELLÓ, MÒNICA
ROIG MONTAGUT, ENRIC
RUPÉREZ MONREAL, SÒNIA
SAPORTA CANO, FERNANDO
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALDÉS GARCÍA, ESTEFANÍA
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència:
ALBACAR DAMIAN, MIQUEL ÀNGEL
JORDAN FARNÓS, JORDI
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS

ORDRE DEL DIA
Motiu de la urgència: Acompliment de terminis.
I. PART RESOLUTIVA
PRESIDÈNCIA
01 – Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
SERVEIS CENTRALS
02 – Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 10/2022.
03 – Dictamen de proposta d’acord de modificació pressupostària núm. 11/2022.
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
I. PART RESOLUTIVA
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PRESIDÈNCIA
01 – RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Bé, bon dia. Iniciem esta sessió extraordinària i urgent del ple.
En primer lloc, hem de ratificar el caràcter urgent de la convocatòria. Entenc que es vota per
unanimitat dels presents. Abans, secretari, excusar el senyor Jordan i la senyora Vinya, per motius de
sessió del Parlament, i també al senyor Albacar, per motius laborals.»
*-*-*
Per la Presidència se sotmet a votació ordinària la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
que és aprovada per unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la corporació.
SERVEIS CENTRALS
02 –DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10/2022.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent
assumpte:
“Vista la sol.licitud d'aprovació de la modificació pressupostària número 10/2022 de crèdits
extraordinaris, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Vistos els informes d'Intervenció núm.205/2022 i 206/2022.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 25 d’abril
de 2022.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer- Aprovar provisionalment la modificació pressupostària número 10/2022 de crèdits
extraordinaris, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, d'acord amb el
següent detall:
Finançament RLTdG
Descripció
Romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals
Crèdit extraordinari
Descripció
Subvenció a Institut Català del Sol per
conveni urbanístic

Aplicació
pressupostària
87000

Aplicació (O-F-E)
IMA-42200-45390

Projecte

Import, €
820.000,00

Projecte

Import, €
820.000,00

Segon.- Exposar al públic la modificació pressupostària durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant anunci al BOPT i al tauler d'anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions.
Transcorregut aquest període sense que se'n hagi formulat cap, la modificació pressupostària
esdevindrà definitivament aprovada, sense cap mes tràmit.»
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*-*-*
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
«Passaríem al dictamen de proposta d’acord de la modificació pressupostària 10. En este cas, és una
modificació pressupostària fruit d’una resolució judicial, i que ens pertoca poder fer aquesta
modificació. No sé si tenen alguna qüestió. Té la paraula el senyor Arnau.”
Intervenció del Sr. Arnau
“Gràcies, alcaldessa. Només per manifestar la nostra abstenció en els dos punts de l’ordre del dia.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Companys regidors i regidores. Lògicament es tracta del compliment d’una
sentència ferma, per tant, l’incompliment comportaria una despesa per a les arques municipals
incrementada en un 30 per cent, la qual cosa no és lògica perquè s’acabarà complint igualment i, per
tant, el que hem de fer és afavorir el pagament d’aquests imports. El nostre vot en este sentit serà
favorable.
Sí que ens hagués agradat, perquè els procediments judicials no són procediments que arribin les
condemnes d’avui per demà, si això segurament feia uns dies que estava previst, ens hagués agradat
que això s’hagués contemplat d’alguna manera als pressupostos. Però bé, en tot cas, el nostre vot és
favorable.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Gràcies. Senyor Faura, com sap, això es produïa d’acord amb una sentència, i és quan des
d’Intervenció s’explicita que si existeix la sentència es farà el pagament, i si no existeix la sentència no
es pot fer el pagament, perquè s’entenia que legalment una subvenció per tal de poder subvencionar
un impost no es podia portar a terme. Per tant, fins que no existeix aquesta sentència, aquesta
resolució judicial que fa que ens obliguin a poder fer aquest pagament, no hi ha una possibilitat per
part de l’ajuntament de poder-ho tramitar, i de fet, el que nosaltres acordem de seguida, amb un
decret d’Alcaldia, és iniciar els tràmits per fer el pagament i portar-ho al primer plenari que es porti a
terme. Per tant, per això ve en aquest plenari, que tenim l’altre tema que sí que té un tema de terminis
urgents, i no a l’ordinari, que seria allò lògic en un tema com este, sinó pel fet que ho hem portat el
més aviat que s’ha pogut portar.
Té la paraula la senyora Rupérez.”
Intervenció de la Sra. Rupérez
“Sí, bon dia, regidors i regidores. Senyora alcaldessa, el nostre vot serà una abstenció perquè tenint
en compte, com ja hem comentat, que és una sentència ferma, per donar compliment a aquesta
sentència i fer el pagament a l’INCASOL de l’import equivalent a l’IBI dels terrenys en què es van fer
els tractaments, no donarem cap objecció i farem un vot d’abstenció. Moltíssimes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze
vots a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació,
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corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7),ERC–TS–AM (3) i
PSC–CP (3) i cinc abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de
MT–MTE–ECG (4) i CUP–AMUNT (1).
*-*-*
03 – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 11/2022.
Per l’alcaldessa, Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
«Vista la sol.licitud d'aprovació de la modificació pressupostària número 11/2022 de crèdits
extraordinaris, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Vistos els informes d'Intervenció núm.207/2022 i 208/2022.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Serveis Centrals, emès en sessió de 25 d’abril
de 2022.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Únic.- Aprovar la modificació pressupostària número 11/2022 de crèdits extraordinaris, finançats
amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals amb efecte immediatament executiu atès
la DF 31 del RD Llei 6/2022 de 30 de març, d'acord amb el següent detall:
Finançament RLTdG
Descripció
Romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals
Crèdit extraordinari
Descripció
Urbanització carrer barcelona. Tram pl
Angel Acosta- pl Unió
.»

Aplicació
pressupostària
87000

Projecte

Import, €
830.000, 00

Aplicació (O-F-E)

Projecte

Import, €

IMA-15320-61903

2022 2 IMA 1

830.000, 00

Intervenció de la Sra. Alcaldessa
Passem al següent punt de l’ordre del dia, és el dictamen de proposta d’acord de la modificació
pressupostària 11/22. En este cas és una modificació pressupostària, cosa que suposa poder aportar
una partida pressupostària suficient per tal de poder executar les obres del carrer Barcelona. Unes
obres que compten amb una subvenció de fons Next Generation que ens permetran poder rebre a la
ciutat un finançament d’1 milió i mig d’euros, que ens comporta poder fer aportacions i subvencionar
el que ha estat el canvi pel que fa a la urbanització de les voreres de Voraparc. També la plaça de
l’ajuntament, la nova zona de prioritat per als vianants al carrer Cervantes, també tota la instal·lació
semafòrica de la ciutat, i per últim, com aquest projecte que és l’únic que no teníem en tràmit, el
carrer Barcelona. Un carrer que ens permetrà poder tindre un espai viari més per al barri, més per als
vianants, amb un carrer molt més amable, amb un únic nivell, amb un carril bici que ens permet
també poder incrementar el nombre de quilòmetres de carril bici a la ciutat, amb més arbrat i, per
tant també ens fa que tinguem un carrer que faci més barri i que realment siga molt més per als veïns
i veïnes.
I a banda d’això, també ens permet resoldre els problemes que hi ha d’inundabilitats, situant també
una important inversió en canonades, que ens permetran poder recollir amb dipòsits reguladors totes
les aigües que sabeu que van cap a aquell espai complex de recollida d’aigües a nivell de ciutat, tot i
l’actuació que ja es va produir ara fa uns anys, i que ens ha permès també poder millorar de forma
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substancial quina era la situació anteriorment.
Esta és una inversió que té un cost d’1.080.000 euros, i que per tant, un cop avui procedim a la
modificació pressupostària, iniciarem la licitació per tal de poder iniciar en breu les obres ja de la
seua execució.
No sé si hi ha alguna paraula al respecte? Té la paraula el senyor Faura.”
Intervenció del Sr. Faura
“Gràcies, alcaldessa. Anem a veure, vostè aquí ens posa en una situació difícil, sobretot si haguéssim
estat tots els membres del plenari municipal, no? No estant tots els membres del plenari municipal, la
nostra posició difícil és la dialèctica estrictament, perquè sap que ho tirarà endavant.
Però fixi’s, sí que volíem posar en valor que vostè ens planteja aquí la necessitat d’arreglar el carrer
Barcelona, i lògicament fer-lo un carrer més amable, cosa que fa falta, i a la vegada ens planteja la
necessitat d’atendre els problemes d’inundabilitat, i això sí que afecta directament a la vida de les
persones. És a dir, una cosa és arreglar, o sigui, ornamentar un carrer, que és agradable a la vista de
tothom, però hi ha coses que afecten directament a les coses més bàsiques: poder entrar a casa teva
sense banyar-te el dia que ha plogut, o poder passar el trànsit rodat. Per tant, esta obra és d’aquelles
que natros entenem essencial.
La diferència de criteri entre Esquerra Republicana i el govern municipal és que el govern municipal
prioritza l’obra del Cervantes, que ja la té finançada, està als pressupostos, està amb càrrec a aquell
famós préstec de 9 milions d’euros, en lloc de prioritzar esta obra, la del carrer Barcelona, i és el que
realment s’ha de prioritzar, és el que realment és necessari per millorar la qualitat de vida de tot un
barri i pràcticament de tota la ciutat, perquè tothom passa per allí.
Clar, davant d’esta dicotomia, un diu: si li donem la raó, estem donant carta de naturalesa a la seua
acció de govern, que entenem que no és la correcta, perquè el correcte hagués estat tindre
pressupost per executar directament aquesta obra i atendre els Next Generation a l’obra del
Cervantes, que diguem que és de mera ornamentació. Entre altres coses, podríem criticar la falta de
retorn dels terrenys de la RENFE abans d’executar l’obra del Cervantes, però això seria una altra
guerra.
Clar, un vot negatiu és tant com privar una part de la ciutat d’una millora important i sobretot pel fet
que la vida de les persones que viuen en aquest barri mereix el mateix tracte que qualsevol altre
ciutadà de Tortosa. I és per això, davant d’esta dicotomia, d’esta decisió que fem, votem
favorablement i ratifiquem l’acció de govern, que no ens ha acabat d’agradar pel que els estic dient, o
li votem en contra i privem la gent del carrer Barcelona d’una millora. Doncs, en este cas el vot
d’Esquerra Republicana serà d’una abstenció. Moltes gràcies.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies, senyor Faura. El que és evident, després de la seva intervenció, és que vostès, si
haguessen estat tots els regidors, haguessen votat en contra del carrer Barcelona, crec que és una
evidència que ha quedat claríssima. També li he de dir que encara que haguessen estat tots els
regidors hagués tirat endavant, perquè hi ha un regidor que no està, que ja va anunciar ahir que el
seu vot era favorable, hagués estat favorable, no abstenció.
Però en tot cas, diu que el poso en una situació difícil. Una situació difícil perquè, en tot cas, per al
senyor Faura i per a Esquerra Republicana era millor perdre 1 milió i mig d’euros que no poder portar
a terme esta obra, que resolia una situació d’un carrer perquè ens està dient això, ens està dient: «Si
haguéssem estat tots, jo hagués votat en contra, Esquerra Republicana hagués votat en contra del
carrer Barcelona». S’hagués perdut 1 milió i mig d’euros per a la ciutat, i no s’hagués executat el
carrer Barcelona. Ja està, és la seua afirmació, que tothom ho tinga molt clar.
A banda d’això ens diu: «No s’hagués hagut de fer el carrer Cervantes i s’hagués hagut de fer este
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carrer.» Vostè va demanar, Esquerra Republicana va demanar que es fes el carrer Barcelona en algun
moment, des que es regidor de l’ajuntament fins a l’actualitat? No, no ens ho ha demanat mai, no ho
ha presentat mai, no ha sigut cap proposta per a cap modificació pressupostària ni per al pressupost.
Per tant, la prioritat del carrer Barcelona, d’Esquerra Republicana i del senyor Faura, tampoc existia ni
al seu programa ni a les peticions de les diferents modificacions que hem fet.
I ara el tema és el carrer Cervantes. Esquerra ara no vol que es faci el carrer Cervantes. Tampoc volia
que es fes l’obra de la catedral, i ho hem estat criticant fins que ja s’ha acabat el tema. Ara, com que
la catedral i la plaça han quedat bé, s’ha acabat el tema. Ara el Cervantes és el tema. Quan s’acabe el
Cervantes –a això també ens tenien acostumats, o ens tenen acostumats un altre grup municipal–
que estic convençuda que quedarà molt bé i que a més a més un enllaç entre el barri del Centre, el
barri de Sant Llàtzer i el barri del Temple, i que ens permetrà tenir més carril bici i tindre un espai que
segurament, estic convençuda, els acabarà agradant molt i, per tant, tampoc no hi tornarem a sentir
parlar-ne més, doncs acabarà passant el mateix que ha passat amb la catedral, amb la plaça de
l’ajuntament i amb totes les obres que hem anat executant, que després s’ha oblidat i mai més s’ha
sabut res al respecte.
Però en tot cas, agraixo l’abstenció, i queda molt clar quina hagués estat la voluntat d’Esquerra
Republicana. Té de nou la paraula el senyor Faura, i després li dono la paraula a vostè, senyora
Rupérez.”
Intervenció del Sr. Faura
“Senyora Roigé, és trist, molt trist, que vostè obri com està obrant. Perquè vostè es beneficia de l’últim
torn d’intervenció. Jo no he dit, ni Esquerra Republicana ha dit en cap moment que no volíem fer o que
li votaríem en contra a l’obra del carrer Barcelona. I no em faci parlar més del compte, senyora Roigé,
no em faci parlar més del compte. Però el que és evident és que vostè ha prioritzat l’obra del
Cervantes sobre l’obra del carrer Barcelona.
Natros no som, com a oposició, els que li hem de dir quines obres ha de fer, és vostè qui està a govern
i qui ha de prioritzar les obres, no natros com a oposició. I escolte’m, no sé d’on s’ho trau, la facultat
d’interpretar les meues paraules o la facultat d’interpretar les meues intencions. No m’ha sentit dir en
cap moment que natros no faríem el carrer Cervantes, i no m’ha sentit dir en cap moment que natros
no faríem el carrer Barcelona. Li estic parlant de prioritats, li estic parlant de models de ciutat. Natros
pel que apostem és per un determinat model de ciutat que afavorix l’habitabilitat de tothom. No
comencem pel més ornamental i acabem pel més bàsic. Tot just fem-ho al revés. Això li estic dient, no
li estic dient una altra cosa.”
Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Senyor Faura, el torn de paraules de l’alcalde no és el meu, és el de tots els alcaldes del país, sempre
és l’últim, per tant, sempre li acabaré contestant jo, ja ho sap. Però en definitiva, no ens ha demanat
mai el carrer Barcelona, el carrer Cervantes jo continuo pensant, i el govern municipal continuem
pensant que és una prioritat que s’havia de fer, i hem tingut la sort d’obtenir estos fons que ens
permeten poder complir amb allò que portàvem al nostre programa, que era poder portar a terme
també el carrer Barcelona, i fer més carrils bici, més quilòmetres de carrils bici, que també era una
prioritat d’este govern municipal.
Té la paraula la senyora Rupérez.”
Intervenció de la Sra. Rupérez
“Sí. Com han comentat aquí, es tracta d’una obra necessària i demanada per la ciutadania i
bàsicament també pels veïns del barri, sobretot pel que fa al tema de la inundabilitat. Per tant, ens
hagués pogut agradar votar aquest punt un cop haguéssim rebut notificació dels fons Next
Generation, ja els haguéssim tingut aquí, a l’ajuntament, però en no poder ser d’aquesta forma,
entenem també la premura de la situació i, per tant, el nostre vot serà abstenció.”
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Intervenció de la Sra. Alcaldessa
“Moltes gràcies.»
*-*-*
Sotmès l’assumpte a votació ordinària, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar la proposta amb deu
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de JUNTS (7) i PSC–
CP (3) i vuit abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT–
MTE–ECG (4), ERC–TS–AM (3) i CUP–AMUNT (1).
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió a les nou hores i vint-iset minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental
sgJACE

VIst i plau
L’alcaldessa
sgMRP
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