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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
01 / 2016

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

Alcalde president:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors i regidores:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
BEL SALVADÓ, CRISTINA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO
GALIANA LLASAT, CINTA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM
PUIGDOMÈNECH RAMIÓ, MARC
QUERALT MORESO, DOLORS
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS
Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI

ORDRE DEL DIA
SECRETARIA
01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta:
- Ordinària 17/2015, de 14 de setembre.
PRESIDÈNCIA
02 - Proposta d'acord de nomenament del senyor Manuel Pérez Bonfill com a fill predilecte de la ciutat.
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PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
03 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per establir un reglament d'ajuts a les famílies del
municipi amb l'objectiu de facilitar el compliment de les seues obligacions tributàries vers l'Ajuntament.
04 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per establir itineraris segurs per accedir als centres
educatius de la ciutat de Tortosa.
05 - Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya, per
la descatalogació del Monument Batalla de l'Ebre del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de
caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007.
06 - Proposta del grup municipal Candidatura d'Unitat Popular – Alternativa Ecologista envers la no
aplicació de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMQE).
07 - Proposta del grup municipal Candidatura d'Unitat Popular – Alternativa Ecologista per adoptar
mesures concretes per previndre i acabar amb la violència masclista en totes les seues formes.
08 - Proposta del grup municipal Candidatura d'Unitat Popular – Alternativa Ecologista per la
descatalogació del Monument Batalla de l'Ebre del catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de
caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007.
09 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per la creació de l'agent cívic de
parcs, jardins i recorreguts saludables de Tortosa.
10 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya d'ajornament de l'aplicació del Reial
decret sobre els ensenyaments oficials de Grau i de màster 3+2.
11 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de suport als acords per un nou
protocol de canvi climàtic (COP21) i de suport al nou pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia,
objectius 2030.
12 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de rebuig del Reial decret que
desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control
de les situacions d'incapacitat temporal.
PART DE CONTROL
13 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de
l’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 48/2015, de 26/10/2015
- 49/2015, de 02/11/2015
- 50/2015, de 09/11/2015
- 51/2015, de 16/11/2015
- 52/2015, de 23/11/2015
- 53/2015, de 25/11/2015
- 54/2015, de 30/11/2015
- 55/2015, de 14/12/2015
b) Resolucions de l’Alcaldia:
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- De la 2453/2015 a la 2743/2015
14 - Informes de l’Alcaldia.
15 - Control dels òrgans de la corporació:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:
SECRETARIA
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA:
–

Ordinària 17/2015, de 14 de setembre.
*-*-*

El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-la i ordenar la
transcripció al llibre d’actes.

PRESIDÈNCIA
02 – PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL SENYOR MANUEL PÉREZ BONFILL COM A FILL
PREDILECTE DE LA CIUTAT.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió tinguda el dia 2 de novembre de 2015,
quin text íntegre, literalment, diu:
“ DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER AL NOMENAMENT DEL SENYOR
MANUEL PÉREZ BONFILL COM A FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT.
Un dels objectius de la Unitat de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa es procurar el reconeixement del
mèrit en les actuacions de les persones vinculades a la història de la ciutat i als esdeveniments i fets
que han resultat rellevants per a la cultura.
Atesa la llarga i profitosa trajectòria del tortosí Manuel Pérez Bonfill en els àmbits cultural, literari i
docent de la nostra ciutat.
Vist l'informe tècnic presentat per la Unitat de Cultura es voluntat actuar d’ofici en el reconeixement al
senyor Manuel Pérez Bonfill per a que li sigui atorgat el títol de fill predilecte de la ciutat.
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Atès allò establert a l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament
de Tortosa.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, en sessió de
data 27 d’octubre de 2015.
El Ple d’aquest Ajuntament adopta el següent ACORD:
Primer.- Incoar expedient per aprovar la concessió del títol de fill predilecte de la ciutat al senyor Manuel
Pérez Bonfill.
Segon.- Nomenar com a jutgessa instructora i com a secretari d'aquest expedient la regidora i tinent
d’alcalde senyora Dolors Queralt Moreso i el funcionari municipal senyor Josep Antoni Chavarria Espuny,
respectivament.”
Vist l’expedient instruït a l’objecte de nomenar fill predilecte de la ciutat al senyor Manuel Pérez Bonfill,
distinció honorífica que preveu l’article 10è. del vigent Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament
de Tortosa.
Atesos els mèrits que concorren en el senyor Manuel Pérez Bonfill els quals consten en l’expedient
referit.
Atès que s’ha seguit el procediment establert pel Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de
Tortosa, l’article 19è del qual disposa que, conclòs l’expedient, el Jutge Instructor formularà la proposta,
que s’exposarà al públic al tauler d’anuncis de la casa consistorial durant quinze dies, període durant el
qual podran presentar-se les reclamacions o les objeccions que es creguin pertinents.
Atès que durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació ni objecció.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió de l’Àrea de Serveis a les Persones de 29 de desembre
de 2015
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo adoptar el següent ACORD:
Primer - Concedir al senyor Manuel Pérez Bonfill, pels seus mèrits acreditats en l’expedient, el títol de fill
predilecte de la ciutat.
Segon - Facultar a l’Alcalde per a la determinació del corresponent acte de lliurament, així com d’aquells
altres actes complementaris que estimi adients.
Tercer - Donar trasllat del present acord al senyor Manuel Pérez Bonfill, per al seu coneixement i
efectes.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, aquesta és una proposta que es va aprovar
inicialment, que ara aprovem definitivament, que, tal i com hem parlat en Junta de Portaveus, les
intervencions recollint o glossant la figura de Manolo Pérez Bonfill les faríem els portaveus en l’acte de
lliurament formal, que com sol ser habitual en aquestes distincions el faríem, segurament, a l’Espai
Sant Domènech en un acte que es convocarà a tota la ciutadania, que ens constituïm en Ple i que li fem
el lliurament i que farem al llarg de les properes setmanes, una mica també adaptant-nos a l’estat de
salut del propi Manolo Pérez Bonfill.
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Per tant, avui no hi haurà intervencions dels diferents portaveus, donem per aprovat, segons se m’ha
manifestat, per unanimitat aquesta proposta i ens reservem de totes les intervencions el proper acte de
lliurament d’aquest reconeixement com a fill predilecte de la ciutat al senyor Manuel Pérez Bonfill.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
03 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM TORTOSA PER ESTABLIR UN REGLAMENT D'AJUTS A
LES FAMÍLIES DEL MUNICIPI AMB L'OBJECTIU DE FACILITAR EL COMPLIMENT DE LES SEUES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES VERS L'AJUNTAMENT.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa – Entesa:
“ La gravetat de la crisi econòmica actual colpeja de manera desigual les famílies del nostre municipi i,
en general, del conjunt del país. Al nostre municipi existeixen un gran nombre de famílies que pateixen
una situació econòmica molt fràgil amb tots o gairebé tots els seus membres en situació d'atur i, en
molts casos, fins i tot sense prestació per desocupació.
Aquesta situació que en molts casos, s'ha convertit en estructural, dificulta enormement que aquestes
unitats familiars puguin fer front a totes les despeses bàsiques que han d'afrontar dia a dia.
Una part significativa d'aquestes despeses la conformen les obligacions tributaries d'aquestes persones
vers l’Ajuntament, per l’impost de béns immobles IBI (sigui per la titularitat de l’immoble on resideixen o
pel fet d'estar en règim de llogaters), així com la resta d'impostos de caràcter municipal (l’IVTM o impost
de circulació, l’IAE i l’ICIO).
Hem de tenir present que, així com en les taxes i preus públics, l’Ajuntament té la capacitat normativa
per tal d'aplicar progressivitat i equitat mitjançant figures com la tarifació social, en el cas dels
impostos, la capacitat normativa és exclusiva de l’Administració de l’Estat i, en el cas de l’IBI, no existeix
la possibilitat d'aplicar progressivitat per al conjunt de la ciutadania, sinó que tan sols es pot fer per a
les famílies nombroses i monoparentals.
És evident que la resta de famílies també poden trobar-se en circumstàncies Personals i/o familiars que
facin necessari un tractament més equitatiu per part de l’Ajuntament. Al no disposar d'aquesta eina de
progressivitat en la resta d'unitats familiars, alguns governs municipals opten, entenem que de manera
errònia i, especialment, de manera injusta, per plantejaments excessivament demagògics, com són els
de reduir els impostos de forma general.
Res més inequitatiu: quan baixem impostos, estem afavorint especialment als que més tenen i, per tant,
des del grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de de Tortosa proposem disposar d'una
mesura que entenem més equitativa en l’Administració local pel seu caràcter supletori quan la legislació
estatal no contempla criteris de progressivitat (especialment aplicable en el cas de l’IBI) mitjançant
l’articulació d'un reglament de subvencions a les famílies per ajudar-les a complir amb les seues
obligacions tributàries vers l’Ajuntament.
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Per tot això, el grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de Tortosa proposem al Ple municipal,
l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER - Constituir una comissió mixta tècnic - política, en un termini no superior a un mes, des de
l’aprovació d'aquesta moció per part del Ple municipal, per tal de que aquesta analitzi la situació
econòmica i social del conjunt de les famílies del municipi i, a partir d'aquestes dades, elabori una
proposta de reglament d'ajuts a les famílies en funció de les seua situació econòmica, social i de
càrregues familiars i d'altres elements a tenir en compte, en funció de les dades de que es disposi als
serveis socials municipals.
SEGON - Adquirir el compromís d'elevar al Ple municipal, aquesta proposta de reglament en un termini
no superior a tres mesos des de la constitució d’aquesta comissió mixta específica, per tal de que el Ple
aprovi el reglament i tingui plena vigència en l’exercici 2016.
TERCER - Fer difusió d'aquest acord i de l’aprovació posterior si s’escau, a tota la ciutadania del
municipi, mitjançant els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament.
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de Movem Tortosa,
senyor Jordi Jordan Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors, regidors, presentem aquesta moció des de l
grup municipal de Movem Tortosa en el nostre Ajuntament per tal d’intentar crear un reglament d’ajuts
per a les famílies del nostre municipi a l’hora de poder pagar els diferents impostos municipals i que,
per tant, paguen en aquest Ajuntament.
És evident que la crisi econòmica està afectant moltíssims a les persones, està afectant a les famílies
en general i està creant desigualtat com mai en relació a les últimes dècades. En aquest sentit, un dels
col·lectius que més estan patint la crisi econòmica són les famílies que estan en una situació d’atur i
que, malauradament, a la nostra ciutat, com tots sabem, tenim una taxa importantíssima en quant a
famílies en atur i, fins i tot, en alguns casos aquestes famílies o aquestes persones ja no tenen gaires
prestacions. Una situació que, malauradament, s’ha convertit en estructural en molts casos, per
exemple, en aquelles persones de més de 55 anys. És, precisament, un dels col·lectius que més
dificultats té a l’hora de trobar feina i està en aquesta situació d’atur.
Per una altra banda, totes aquestes famílies que tenen moltes dificultats per arribar a final de mes i que
tenen dificultats i que se les està ajudant en diferents aspectes, per exemple, se les està ajudant en el
tema de l’alimentació –com moltes vegades hem reclamat–, un dels elements que també tenen, alhora,
de dificultat és, com comentava abans, les diferents obligacions tributàries vers el nostre Ajuntament,
els diferents impostos municipals que han de pagar.
També en aquest sentit volem recordar que per part de l’Ajuntament s’estan fent alguns esforços en les
taxes i preus públics en alguns col·lectius, també en els aturats, allà on la Llei directament ho permet,
amb algun tipus de bonificació, però per una altra banda, en relació als impostos de l’Ajuntament com,
per exemple, l’IBI per citar-ne algun, també amb l’impost de circulació –que és, potser, l’altre més
conegut–, és més difícil aplicar una progressivitat perquè l’Estat ho impedeix. I el que estan fent molts
ajuntaments és crear un reglament d’ajudes per a les famílies aturades per poder, per facilitar-los el
pagament d’aquests impostos municipals.
Volem ressaltar que des del nostre grup municipal no hem demanat mai una rebaixa generalitzada dels
impostos quan hem fet el debat de les ordenances fiscals, una qüestió que hagués pogut ser molt
demagògica, sinó que sempre hem intentat ser coherents i hem dit que ens semblava bé la congelació
o la rebaixa moderada, entenent que, precisament, el que caldria és fer uns impostos més progressius i
qui té més pagui més, i qui té menys pagui menys.
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Davant de tota aquesta situació i de les dificultats que tenim a nivell normatiu per part de l’Estat, el que
proposem avui en aquesta línia, que és ajudar als qui més dificultats tenen en relació als impostos de
l’Ajuntament i, per tant, a les famílies que estan en una situació d’atur, el que proposem és,
precisament, seguir el que estan fent molts ajuntaments del nostre país i, per tant, crear aquest
reglament de subvencions a les famílies per ajudar-les a complir amb les seves obligacions tributàries
en relació al nostre Ajuntament.
I és d’aquesta forma que presentem 3 acords. El primer seria constituir una comissió mixta tècnic
política per poder debatre aquest reglament, exactament com s’hauria de dur a terme, qui podria tenir
les ajudes, quins barems, la informació de què disposem, etc., ho hem deixat totalment obert perquè
pensem que s’hauria de consensuar amb els diferents grups municipals. I després, el segon punt és
que, després de tres mesos de treball en aquesta comissió es pogués elevar en aquest Ple,
precisament, una proposta de reglament per ajudar a les famílies que estan a l’atur.
Per tant, és una proposta en positiu en la línia del que estan fent molts ajuntaments del nostre país, de
Catalunya, per ajudar a les famílies que estan en situació d’atur a l’hora de pagar els impostos
municipals, tenint en compte la realitat de la normativa que abans els hi he explicat. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
avui és un fet evident i dolorós que un gran nombre de famílies no poden fer front a les seves despeses
bàsiques, entre les que estan el compliment de determinades obligacions tributàries locals.
En aquest marc i també, és clar, que en la nostra ciutat hi ha famílies sense ingressos i,
malauradament també, amb ingressos per baix dels mínims vitals, a les que les mesures com la
progressivitat dels impostos o les taxes o la congelació fiscal o la reducció impositiva no acaben de ser
solucions adients, com tampoc ho és adreçar-los a Benestar Social.
En aquest escenari sorgeix la possibilitat de les subvencions familiars. En el modern estat social i
democràtic de dret és inqüestionable la importància que tenen les subvencions en general, i també ho
és en l’àmbit particular de la fiscalitat local, fins al punt de considerar-les com un instrument decisiu de
la política econòmica i social de l’Administració pública en general.
En aquest punt pareix –i dic “pareix” – raonable un reglament de subvencions i bonificacions a les
famílies en base a les seves rendes i en tots els àmbits possibles, és a dir, en l’àmbit de l’IBI o en
l’àmbit dels impostos sobre vehicles o en l’àmbit de la taxa d’escombraries o en l’àmbit de les escoles
bressol o en l’àmbit de les llicències o en l’àmbit de la tramitació administrativa de documents, perquè
qualsevol d’aquestes coses –i altres moltes– afecten a la vida quotidiana dels ciutadans de la ciutat de
Tortosa.
Altres cops, en aquesta sala de plens s’ha dit que l’Ajuntament, com Administració més propera a la
ciutadania, ha de fer front amb major intensitat a les conseqüències socials d’una crisi econòmica que
ha instaurat la precarietat laboral i l’atur en la nostra societat. Som nosaltres qui hem d’aportar canvis
en l’acció econòmica i fiscal del Govern municipal per tal de reforçar l’equitat i la cohesió social. És aquí
on cal analitzar si el Govern municipal impulsa aquestes mesures, i si aquestes mesures són suficients
per tal d’apaivagar els efectes de la crisi econòmica sobre les capes socials més perjudicades i, alhora,
relacionar-les en les capacitats pròpies de la nostra Administració municipal.
En aquest punt, malgrat que la situació no és la ideal, la que desitgem tots, considerem que l’equilibri
entre mesures, quantitat i qualitat i possibilitats econòmiques del nostre Ajuntament, import econòmic i
maniobrabilitat per utilitzar aquests ingressos o aquesta capacitat econòmica, són equilibrades. No
obstant, per millorar aquesta relació per tal de millorar la situació dels més necessitats, no manca avui
per avui, creiem, un reglament, sinó una millora de les mesures i possibilitats econòmiques municipals.
És aquí on demanem a l’equip de Govern un esforç en el sentit de millorar les mesures que tenim en la
fiscalitat local, que és on pareix que s’adreça fonamentalment la moció, en el sentit de millorar
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aquestes possibilitats fiscals per millorar la situació econòmica de les famílies més desfavorides.
És per això que avui, potser no d’aquí a un temps, la nostra postura és negativa a aquesta moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc dir que compartim la lectura que s’ha fet
dels impostos, és a dir, gràcies als impostos tenim serveis socials i tenim educació, sanitat universal –o
en principi hauria de ser universal– i, per tant, compartim aquesta lectura de que els impostos no s’han
de baixar, sinó que el que s’ha de fer és establir-los de manera gradual en funció dels recursos que
tingui cada persona.
La CUP Alternativa Ecologista votarà a favor d’aquesta proposta, una proposta que ja nombrosos
ajuntaments catalans estan aplicant –entre ells, per exemple, Móra la Nova aquí a les Terres de l’Ebre–
i entenent que, donada la situació d’emergència social que viu molta gent, al voltant d’un 20% de
persones aturades a moltes famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes o que, fins i tot,
tenen dificultats per poder tenir cada dia tres plats a taula, amb unes pensions que cada vegada són
més minses, els ajuntaments, amb les poques eines que tenen a la seva disposició, han d’intentar, com
a mínim, pal·liar aquesta realitat.
Som conscients que això són “parxes” que no van a solucionar les condicions moltes vegades
miserables que moltes famílies estan patint, però com a mínim podran alleugerar una miqueta la
càrrega econòmica que han de suportar.
Considerem, a més, que, com l’alcalde ha manifestat en diverses ocasions durant l’aprovació dels
pressupostos i també ho va fer el regidor d’Hisenda, la situació econòmica a nivell municipal ha millorat
lleugerament –fins i tot es va dir que a nivell d’ingressos s’havia fet una previsió conservadora, és a dir,
que hi ha una expectativa més gran d’ingressos de la que hi ha– i entenent que els ingressos per l’IBI
passaran de 10 milions, segons es va pressupostar al pressupost del 2016, creiem que es pot destinar
una partida a aquesta funció, entenent a més que, per exemple, hi ha un marge molt gran: Pineda de
Mar amb 26000 habitants va dedicar 6.000€ a aquesta partida; Igualada amb 37000 habitants va
dedicar 150.000€, en cap cas més d’1% dels ingressos que hi haurà respecte a l’impost de l’IBI que, a
més, com reiterem, des de la mateixa Alcaldia es va dir que s’havia fet una estimació conservadora i
que ni una previsió, en principi, de més ingressos dels estimats.
De cara ja al futur i anticipant-nos, creiem que en aquesta taula no s’hauria de preveure una quantitat
inicial, sinó que primer s’haurien de detectar les necessitats i després ja establir la quantitat, que
tampoc s’hauria de fixar un topall en el percentatge a subvencionar perquè hi ha realitats molt
diferents. Que caldria coordinar, també, el moment del pagament de l’impost amb el moment de rebre
l’ajuda per a que no hi hagin famílies que primer hagin de pagar i després reben les subvencions. I
també que es tingui molt en compte a les persones grans que tenen, com hem dit abans, unes pensions
molt minses, a les vídues i a les persones aturades sense ingressos.
I per això tornem a dir que la CUP Alternativa Ecologista votarà a favor i felicita a Movem per plantejar
alternatives a intentar, com a mínim, pal·liar la situació d’emergència social.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, vagi per endavant que votarem que sí, donarem suport a la moció del grup municipal de
Movem Tortosa.
La crisi que estem patint està colpejant de forma important els centenars de tortosins i tortosines,
portant-los a una difícil situació econòmica i personal, on molts d’ells no perceben subsidi ni ajuda
alguna, o quan la perceben aquesta és clarament insuficient per fer front a necessitats bàsiques, entre
elles els seus tributs.
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El problema de la pobresa extrema és cada vegada més important i augmenta el nombre de persones
que pateixen pobresa absoluta. Diferents organismes han constatat que una gran part de la població
del país pateix privacions i un accés limitat als serveis bàsics o se sent exclosa de la societat.
Des del grup municipal entenem que ha de ser la tasca de totes les administracions públiques –inclosa
també les entitats municipals– el contribuir decisivament a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social,
assegurant la inclusió social activa de totes les persones i promovent la participació en el mercat
laboral i lluitant contra la pobresa i l’exclusió de les persones i els col·lectius més marginats, com aquí
s’ha dit.
Nosaltres hem fet diferents mocions i propostes, com establir bonificacions en diferents impostos i
taxes municipals de l’Ajuntament, a favor de la contenció del preu del consum elèctric, demanar la
devolució de l’anomenat cèntim sanitari per a destinar-lo a la bossa de llibres escolars per a famílies en
greu situació de econòmica, l’adopció de mesures per desenvolupar una estratègia contra l’exclusió
social o bé altres propostes com la posada en marxa d’un observatori de la inclusió social a Tortosa, o
elaborar un pla de xoc contra la pobresa, o establir una línia de subvencions municipals amb un màxim
de 600 euros anuals destinada a aquelles famílies mancades de recursos mínims, o propostes com
modificar les ordenances per tal d’ajudar a les famílies que ho necessiten per fer front, també, als seus
impostos.
Per tant, el nostre grup està a favor de totes les mesures que suposin accions que vagin en benefici
dels més necessitats i que ajudin, com he dit, a poder fer front a les obligacions tributàries que tenim
els tortosins i tortosines.
Estem convençuts de que aquestes mesures es poden fer des de l’àmbit municipal. Com ja s’ha dit
aquí, en altres municipis com Cerdanyola, Hospitalet, Lleida, Tarragona, Santa Coloma s’han fet, han
anat fent accions aquí i, per tant, entenem que valorem molt positivament la proposta del grup Movem
Tortosa per tal de crear un reglament o estudiar la creació d’un reglament per afrontar aquesta situació.
Tot i això, creiem que caldria aprofitar i impulsar també la taula de la pobresa energètica, la creació de
la qual es va aprovar en sessió plenària el passat 3 de març, com a instrument de diagnosi, anàlisi,
debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquests temes, operativitat de la qual està una mica en
entredit, donat que s’ha reunit molt poques vegades, i potser millor aquesta taula, aprofitar aquest
fòrum, que crear un altre instrument d’anàlisi. Però en qualsevol cas, estem d’acord i donarem suport a
la moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes regidores i companys,
bon any, perquè és el primer Ple del 2016. I passarem a opinar sobre la moció.
En principi, compartim l’argument de que seria injust i seria erroni reduir els impostos de forma general
perquè seria una mesura que seria poc equitativa i que, en resum, només afavoriria als que més tenen.
Però anem a analitzar què proposa aquesta moció.
El grup municipal de Movem Tortosa proposen que es creï una comissió política i tècnica que analitzi la
situació econòmica i social de totes les famílies tortosines i, a partir de les dades que se’n traguin,
s’elabori una proposta de reglament d’ajusts a les famílies en funció de la seva situació econòmica i
social. La pregunta és: hem de fer això? O això que es demana ja està fet?
Fem una anàlisi de les obligacions tributàries de les famílies tortosines en l’Ajuntament. Impostos que
són obligatoris: l’IBI. És un impost als béns immobles, és un impost municipal directe de caràcter real
que grava el valor dels immobles de naturalesa rústica o urbana, o sigui, si tens un pis o si tens una
casa o si tens una muntanyeta que diem aquí. És un impost de regulació, fonamentalment, estatal. I és
un impost a la propietat, en funció del valor cadastral d’aquests immobles.
Segon: IAE. És l’impost sobre les activitats econòmiques. Aquest impost grava a les empreses i no a les
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famílies, i no a totes les empreses, només a aquelles que tinguin un volum de negoci superior a 1 milió
d’euros. És evident que hi ha poques empreses a Tortosa que tinguin aquest volum de negoci, que
hagin de pagar aquest impost.
Després està l’impost de circulació que grava a aquells que tenen vehicles de tracció mecànica en
funció de la potència del vehicle i de la classe del vehicle. Hi ha excepcions als vehicles que són molt
antics o als que són elèctrics.
Després estarien els impostos potestatius, com és l’impost sobre construccions i obres: si has de fer un
edifici o t’has de fer alguna reforma dins casa.
Després estaria un impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana com a
conseqüència de la seva transmissió de propietat. O sigui, si una persona té una propietat i la ven, en
funció de l’increment del valor d’aquesta, ha de pagar un impost.
I després hi ha altres impostos com és el de l’aigua, que ja hi figuren bonificacions per a les famílies
que tenen pocs recursos –que s’adiria més al motiu de la moció–, el de les escombraries, que les
famílies amb paràmetres de dificultat econòmica ja no paguen aquesta taxa; també l’expedició de
documents, i les persones que tenen dificultats econòmiques paguen moltíssim menys .
Resumint i contestant a la pregunta que ens hem fet, veiem que això que Movem Tortosa demana,
l’Ajuntament de Tortosa ja ho està fent i, per tal, desestimem la seva proposta. Endemés, pensem que
no podem recolzar la seva proposta, també, perquè no compartim que es creï una comissió política
tècnica.
Per tot això, com he dit abans, desestimem el que vostès proposen.
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, entenem també que
aquesta moció no es podrà aprovar per part del nostre grup, no només per la incongruència pel que fa a
la part expositiva, el que es demana, els diferents impostos que s’estan tractant, sinó també perquè
obvia aquelles bonificacions que ja s’estan aplicant als que més ho necessiten a la nostra ciutat. I
també perquè creiem que hem de beneficiar a aquells que més ho necessiten, entenent que no
correspon subvencionar a aquells que tenen propietats –com és el cas de l’IBI– i no ajudar a aquells
que no es poden permetre tenir propietats o a aquella gent que ens està demanant subvencionar a qui
té vehicles, i potser hi ha algú que no es pot permetre tenir un vehicles, posant els dos exemples que és
l’IBI o l’impost sobre vehicles que ha dit el portaveu del grup de Movem. O, evidentment, no pertoca
subvencionar a aquells que van a fer obres o que volen construir, subvencionar l’ICIO, excepte el que
preveiem al municipi, com és el cas d’actuacions al nucli antic o als pobles del municipi.
A més, tampoc considerem adient el que diu textualment la moció en un dels punts, que diu “analitzar
la situació econòmica de les famílies per part d’una comissió mixta”, és a dir, que els polítics ens
fiquéssim –els regidors i regidores d’aquesta corporació– a analitzar la situació econòmica de les
famílies del municipi. Per a això tenim uns tècnics, un departaments de Serveis Socials que és qui té la
competència, a més a més, són els professionals per tal d’analitzar quina és la situació econòmica de
les famílies del municipi, no ens correspon als regidors fer aquesta anàlisi.
Entenem, per tant, que les coses no es resolen d’aquesta manera. Es resolen portant a terme
bonificacions, portant a terme excepcions quan es tracta de famílies, de persones que així ho necessitin
i com determinin els Serveis Socials de l’Ajuntament. I, per exemple, és com s’ha aplicat a les
ordenances d’aquest Ajuntament –aprovades recentment– on tenim que l’IBI està bonificat per a
aquelles famílies nombroses, una bonificació que va des del 30% fins al 90%, en funció dels ingressos
que té la unitat familiar. Per tant, existeix una bonificació en l’IBI.
Evidentment, amb l’IAE ja no hi entro, perquè ja li han explicat abans, però estem parlant d’empreses
que tinguin més d’1 milió d’euros d’activitat, per tant, no té cap tipus de sentit.
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O les bonificacions pel que fa a la plusvàlua, també està prevista la bonificació a la plusvàlua quan es
tracta de que hagi sigut l’habitatge habitual i la transmissió sigui per a descendents, adoptats, cònjuge,
ascendents o adoptants, també en funció de la capacitat econòmica. O la dació en pagament, també
exempció que hi ha, això ja ho prevèiem abans de que ho preveiés la pròpia llei.
Exempcions també pel que fa a les diferents taxes que tenim a l’Ajuntament: pel que fa als drets
d’examen per als aturats, pel que fa a l’expedició de documents relacionats amb certificats de la
seguretat social, per expedició de documents que es necessitin per temes de serveis socials també hi
ha exempcions o tarifes reduïdes; les escombraries també estan exemptes de pagar a aquelles famílies
que més ho necessitin, aquelles famílies que tenen uns ingressos anuals inferiors a 1,5 l’IRSC tampoc
paguen les escombraries al nostre municipi.
Evidentment, també hi ha una bonificació pel que fa a l’activitat quan estem parlant de persones que
estan en situació d’atur. O diferents, ja, taxes com és el cas d’accessos a diferents activitats que portem
a terme des de l’Ajuntament, com és el cas de Tortosasport, Escola de Teatre, Escola de Música, etc.
I acabo també amb el que fa a les Aigües de Tortosa, on també tenim bonificació del 75% per a aquelles
famílies que també tenen uns ingressos reduïts o baixos.
Per tant, estem parlant de que tenim ja a dia d’avui unes bonificacions importants en aquells impostos,
en aquells preus públics, en aquelles taxes de l’Ajuntament per tal de que aquelles famílies que més ho
necessitin de la nostra ciutat puguin tenir aquestes bonificacions i, fins i tot, exempcions. Bonificacions
que arriben fins al 90% i exempcions que van, com els hi he dit, a molts dels aspectes que hem parlat
fins ara.
Per tant, entenem que el que pertoca avui és destinar recursos públics a ajudar a aquelles famílies que
més ho necessitin i no destinar subvencions a aquells que tenen propietats o que tenen vehicles,
indistintament, quan el que pertoca avui és, d’acord amb els Serveis Socials –que és com s’estan fent
les coses a l’Ajuntament de Tortosa–, d’acord amb els Serveis Socials, aquelles famílies que més
pateixen i que més ho necessitin, tindran aquestes bonificacions, com estan tenint d’acord amb les
nostres ordenances.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair
al grup de la CUP i al Partit Socialista que han entès la nostra proposta. Una proposta que, per altra
banda, com he explicat, ja està tirant endavant, estan tirant endavant diferents ciutats, diferents
ajuntaments del nostre país. I encara que el grup d’Esquerra Republicana i el grup de Convergència i
Unió, que avui ha votat en contra de poder facilitar aquestes ajudes als aturats, vulgui intentar
manipular o confondre a l’opinió pública, el que nosaltres avui estàvem proposant era un reglament per
ajudar a les famílies a poder pagar els diferents impostos municipals, a les famílies que estan a l’atur.
I això no existeix, senyor Monclús, això no existeix. Jo ja he dit en la meva introducció que l’Ajuntament,
pel que fa a taxes i preus públics, sí que té algunes bonificacions, per cert, moltes de les quals també jo
mateix les he demanat durant molt de temps i que, finalment, s’han anat aconseguit en aquests últims
anys, però el que avui estem demanant, que és aquest reglament d’ajuda a les famílies, per crear una
línia d’ajudes per a les famílies que estan a l’atur, no existeix.
Vostès també s’han posat a qüestionar si l’IBI, si aquest impost, si l’altre..., nosaltres hem explicat –tant
al text com el que jo mateix he dit aquí públicament– que el reglament s’hauria de consensuar, mirar
quins casos, a qui s’ajuda, a qui no i, per exemple, ha sortit el tema de l’IBI. L’IBI és evident que és un
impost a la propietat però, que jo sàpiga, la “vivenda” és un dret constitucional l’habitatge i, per tant,
molts dels ajuntaments l’únic que fan és ajudar a l’IBI en el cas només de la primera “vivenda”, a la
resta no. Però és que la nostra proposta no anava més enllà, simplement deia de manera general que
s’havia d’estudiar aquesta proposta, precisament per intentar consensuar un reglament i fer una anàlisi
de la realitat del nostre municipi i, per això, també proposàvem aquesta comissió, on els tècnics també
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expliquessin als diferents regidors com està en aquest moment estructurat l’Ajuntament i la realitat
social del nostre municipi.
Vostès també sembla ser que s’han posat d’acord en dir que aquesta comissió tècnico-política no els hi
agradava i com que ho utilitzaven com una excusa. Haguessin fet com han fet en l’altra moció a la Junta
de Portaveus, que m’han demanat que es retirés un punt i jo l’he retirat amb la voluntat de que s’aprovi,
i crec que s’acabarà aprovant la següent moció del nostre grup, haguessin pogut fer exactament el
mateix si aquesta era una de les problemàtiques.
En tot cas, a mi, sincerament, em recorda molt al debat que vam tenir fa dos anys aproximadament,
quan jo mateix vaig presentar també una moció on demanàvem la creació del programa de tiquets de
productes frescos per a les famílies que estaven en una situació complicada a Tortosa. En aquell
moment, l’equip de Govern de Convergència i Unió va dir que ja s’estava fent o que no es podia fer, van
anar canviant els arguments en funció del debat. I la realitat és que és ara quan aquest any per primera
vegada s’ha fet i, per tant, han portat dos anys de retard, un programa que sí que s’estava fent a tota la
comarca del Baix Ebre i no pas a la ciutat de Tortosa.
Per tant, em recorda al mateix debat i estic convençut que en futur vostès acabaran fent això que avui
neguen, perquè ja ho estan fent diferents ajuntaments al nostre país.
I des de Movem Tortosa fem una valoració molt negativa en el sentit de que és una oportunitat
perduda. Una oportunitat perduda per ajudar a totes aquestes famílies que estan en una situació d’atur
i que són encara, vostès, poc sensibles amb aquesta realitat.
I per acabar posaré un altre exemple: l’Ajuntament d’Amposta fa poquet ha aprovat un pressupost amb
més de 40 plans d’ocupació per a persones aturades i, per tant, molt diferent al que aquest Ajuntament
ha fet, que no ha fet ni un Pla d’ocupació, tot i les promeses electorals d’alguns dels que li donen
suport.
Per tant, reitero, pensem des de Movem Tortosa que és una oportunitat perduda i també pensem que
ens els propers temps s’acabarà fent aquest reglament, tal i com ha passat amb el programa de
productes frescos. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PSC-CP (3) i
CUP-AET-PA (1); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP (1).

04 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA – ENTESA PER ESTABLIR ITINERARIS SEGURS
PER ACCEDIR ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT DE TORTOSA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa – Entesa, a
la que han estat incorporades les modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la
subscriuen:
“ L’Ajuntament de Tortosa, en els darrers anys, ha realitzat un increment i millora dels carrils bici en la
nostra ciutat. Així dels pocs quilòmetres dels que disposàvem fa uns anys, s'han anat ampliant
progressivament i en l’actualitat els carrils bici ja tenen un recorregut per molts barris de la nostra
ciutat.
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En aquest sentit, s'ha realitzat un esforç per ampliar i senyalitzar adequadament en diferents carrers i
zones del nostre municipi entenent que actualment existeix una xarxa prou significativa de carrers amb
el seu carril bici atès la política que s'ha dut des de l’Ajuntament en aquest aspecte.
Nogensmenys, això no s'ha traduït en un augment significatiu dels usuaris de la bicicleta com a mitja de
transport habitual. D'altra banda, el col·lectiu " Me Moc en Bici", defensor i impulsor d'aquest mitja de
transport, ha fet un esforç de difusió impartint xerrades en diferents centres educatius de la ciutat. El
mateix Ajuntament, amb col·laboració de diferents entitats també organitza una bicicletada popular
dintre del marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
Tanmateix, els adolescents i joves que usen la bicicleta des de casa seua a l’escola, segueixen sent molt
pocs, gairebé una quantitat anecdòtica, tot i les millores abans esmentades o també l’existència
d'aparcaments especials per a bicicletes existents en cada centre.
Per altra banda, aquest Ajuntament ha programat i apropat les obres de millora del pont de l’Estat, amb
una reforma que preveu construir dos carrils bicis més enllaçar i interconnectar encara millor els actuals
carrils existents en ambdues ribes de l’Ebre.
Des de Movem Tortosa pensem que cal fer més actuacions per millorar i ampliar l’ús d'aquests carrils
bici, especialment relacionades amb la seguretat en les itineraris. Molts pares i mares no veuen segur
enviar als seus fills en bicicleta fins l’escola pels perills del trànsit atès la poca tradició de convivència i
d'ús de la via pública entre cotxes i bicicletes.
Per això, Movem Tortosa que proposem la creació i senyalització d'itineraris segurs, que partint dels
diferents barris de la nostra ciutat, arribin fins als instituts i escoles de Tortosa.
Aquests itineraris segurs serien de senzilla confecció i fàcil senyalització. D'aquesta forma, l’alumnat es
podria desplaçar plegat, organitzat en grups, des de diferents punts de trobada fins els seus centres
educatius. L'organització dels grups de desplaçament, es veuria facilitada per les direccions dels
centres, que podrien recollir la demanda dels alumnes interessats i els punts de trobada d'aquests amb
el seu grup de proximitat.
La Policia Local, especialment els agents de barri, podrien col·laborar si hi hagués algun punt de
circulació més delicat o perillós. Les Ampes dels centres educatius podrien col·laborar amb
l’organització dels grups dels seus centres, per punts de trobada i per barris tal i com es fa en moltes
ciutats del país.
Aquests desplaçaments en grup, donarien seguretat tant als usuaris com als pares, que potenciarien
que els seus fills utilitzessin la bicicleta com a mitja de transport habitual i d'aquesta manera la societat
tortosina guanyaria en salut i contribuiríem, a la vegada, a construir un planeta més sostenible.
Per tot això, el grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de Tortosa proposem al Ple municipal,
l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER – Que l’Ajuntament de Tortosa confeccioni itineraris segurs a la ciutat amb la participació de
les direccions i les Ampes dels diferents centres de la ciutat, a partir del nombre d’alumnes interessats
en el projecte.
SEGON – Que comuniqui aquesta voluntat a tots els col·lectius que defensen l’ús de la bicicleta al nostre
municipi així com la defensa del medi ambient. ”
*-*-*
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Intervenció de la Sra. Galiana
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal de Movem Tortosa, senyora Cinta
Galiana Llasat: Sí, senyor alcalde, regidores, regidors, el grup municipal de Movem Tortosa presenta la
moció “Itineraris segurs” amb l’objectiu d’incentivar i potenciar el desplaçament en bicicleta, sobretot
de la gent jove de Tortosa, dels estudiants.
És un fet que en els darrers anys s’ha fet un increment i una millora dels carrils bici a Tortosa, això és
així, dels 3 o 4 quilòmetres simbòlics de fa uns anys enrera, hem passat a 11 quilòmetres que tenim
ara i aquest Ajuntament ha fet, també, una millora de la senyalització d’aquests itineraris dels carrils
bici.
També, en la Setmana de la Mobilitat Sostenible s’ha fet un esforç fent la “bicicletada”. El col·lectiu Me
Moc en Bici també ha fet un esforç per incrementar l’ús de la bicicleta però, tot i així, el número de gent
jove, el número d’estudiants que va en bicicleta a l’escola és molt baix, alguna cosa està passant que
no utilitzem aquest esforç de carrils bici que s’han fet fins ara.
Llavors, aquesta moció pretén, des dels tres instituts de secundària, amb la col·laboració de les Ampes i
sobretot de les direccions dels centres, trobar punts de trobada des dels diferents barris de la ciutat de
Tortosa, on els alumnes d’aquests instituts s’agrupin i surtin realitzant alhora itineraris segurs.
Això pensem que és senzill de realitzar. Des del grup municipal de Movem Tortosa pensem que s’hauria
de reactivar una mica la figura del policia de barri en aquells punts més conflictius. Potser és que els
pares fins ara tenien poca seguretat en què els fills anessin en bici a l’escola i per això no els deixaven
anar. Llavors, aprofitant els carrils bici que ja estan i aprofitant el policia de barri, la figura del policia de
barri que en el seu moment es va crear i està bastant desdibuixada, realitzar aquests itineraris segurs.
Per un altre costat, l’Ajuntament va aprovar les obres de millora del pont de l’Estat, amb les que es
ficaran dos carrils bicis nous. Llavors, això també ens ajudaria per a que aquests carrils bici que ja
estan, més l’ampliació dels carrils bici del Pont de l’Estat, arribés fins als 3 instituts de secundària. A
dos ja hi arriba i amb això s’incrementaria.
Des de Movem Tortosa proposem la creació i la realització d’aquests itineraris per tal de que l’alumnat
es desplaci junt i per tal de que aquests agents de barri i aquesta policia local, mitjançant els grups que
es facin des de les Ampes dels centres, es puguin desplaçar amb seguretat.
Per això, el grup municipal de Movem Tortosa a l’Ajuntament de Tortosa proposa al Ple municipal
l’adopció de, abans eren dos punts, per tal d’aconseguir el consens s’ha llevat el punt que ens
agradaria que s’hagués aprovat que és l’aplicació pràctica d’aquesta idea però el retirem en bé del
consens i, per tant, només demanem que l’Ajuntament confeccioni itineraris segurs a la ciutat amb la
participació de les direccions i les Ampes dels diferents centres de la ciutat, a partir del nombre
d’alumnes interessats en el projecte. I que ho comuniqui als col·lectius municipals que defensen l’ús de
la bicicleta al nostre municipi i als que defensen la sostenibilitat i el medi ambient. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyora regidora, regidores, regidors, bé,
cal recordar que l’itinerari escolar és una iniciativa que ja s’ha portat a terme en diferents ciutats
europees –i d’aquest Estat també–, promovent que els infants vagin a l’escola a peu i de manera
autònoma, és a dir, sense l’acompanyament d’adults per una via de circulació preferent escollida entre
els recorreguts més utilitzats pels alumnes, on es persegueix –en aquest recorreguts preferents– una
alta seguretat i també una confortabilitats de la circulació, bàsicament, a qui utilitza aquests vials, no?,
com son els vianants i els ciclistes, per tal de recuperar el caràcter cívic dels carrers.
Cal esmentar –i tot hi ha que dir-ho– l’excel·lent treball que l’Ajuntament de Tortosa ha desenvolupat
conformant una xarxa de carril bici molt satisfactòria. Malgrat això, el carril bici no ha tingut ni té –i és
una realitat constatable– un augment significatiu dels usuaris de la bicicleta, tant com a transport de
lleure, com de transport habitual, com en el cas que ens ocupa, com a transport d’adolescents i joves
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per tal d’anar als centres educatius.
Així doncs, és evident que cal fer actuacions per millorar i ampliar l’ús del carril bici en quant suposen
millora de la mobilitat dels infants i millora que, a més, gaudirà tota la societat. I a més a més, amb la
idea de que establir des de ben petits uns hàbits de desplaçament adequats constitueix una veritable
inversió de futur.
Esmenten vostès la seguretat, en efecte, molts pares neguen als seus fills la possibilitat de desplaçarse sols i en bicicleta per motius estrictament de seguretat. Cal, per tant, millorar l’aspecte de seguretat
que en la nostra ciutat, mitjançant els cossos de seguretat i les institucions adients, està prou
garantida. Esmenten vostès que cal la creació i la senyalització d’itineraris segurs i d’aspectes
col·laboratius diversos, també estem d’acord tot i que, d’alguna forma, la mateixa xarxa de carril bici que
s’ha establert no solament segueix una molt bona distribució a través de tota la ciutat, sinó que a més
té una senyalització bastant bona.
Així doncs, cal una campanya també que impliqui activament a infants, famílies, escoles, Administració
local, comerços i associacions amb l’objectiu d’apostar per uns dissenys urbanístics que considerin la
pluralitat i la complexitat dels individus de la societat, entre els que tenim als infants i les seves
vivències específiques i individuals.
En aquest sentit, és clar que l’itinerari escolar constitueix una aposta per convertir els carrers en llocs
segurs i agradables, però cal –i això és el que nosaltres ressaltem de tota la seva moció– cal una
campanya i cal una difusió idònia d’ella per tal d’aconseguir la coresponsabilitat dels diferents agents
implicats. Vostès, en el seu apartat de motivacions, que ara l’acaben de reduir, parlen de confeccionar
itineraris segurs, amb la qual nosaltres creiem que ja d’alguna forma el traçat del carril bici ja comporta
un disseny prou segur, no?, la seguretat sobre aquest itinerari correspon, torno a dir, a la policia
municipal que ja, d’alguna forma bastant clara, segueix aquests mitjans de seguretat i les altres
institucions que poden col·laborar, com les Ampes i tal, que també es fan.
Llevat això, nosaltres estem d’acord amb aquesta moció i li votarem a favor perquè creiem que
realment l’important, tal i com avui està distribuït aquest tema de la bicicleta, de l’ús dels infants de la
bicicleta, de l’ús per portar-los de casa als centres educatius ja està molt treballat, ben treballat, però
que creiem que és important que hi hagi una campanya d’informació i de formació a tots els membres
de la societat que d’alguna forma estan en relació amb aquest tema, sobretot als infants, als pares i als
centres educatius. Torno a dir, li votarem i li votem a favor la moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, disculparé en primer lloc al senyor Dalmau perquè
suposo que com no és usuari habitual de la bicicleta, doncs s’atreveix a dir que els itineraris són segurs
a la ciutat, perquè no ho són, i ho puc dir en la meva condició d’usuari pràcticament quotidià per anar al
meu lloc de treball, de la bicicleta.
Reconeixerem que l’actual alcalde i altres equips de Govern que ha tingut són els que més han fet per
construir carrils bici a la ciutat, però suposo que també acceptarà que no és suficient l’actual xarxa
perquè no estan interconnectades entre elles i també perquè, fins i tot, en moltes ocasions quan se li
han fet suggeriments no els ha escoltat o no els ha atès. I posaré un exemple que, a més, m’afecta a
nivell personal i és un centre nou educatiu que tenim al barri de Sant Llàtzer, amb molta gent que n’és
usuària al barri del Temple i que no està comunicat amb carril bici per anar a aquest institut i constato,
a més, que hi ha alumnes que van en bicicleta, fins i tot, amb negociacions i amb l’oposició de la família
perquè percep que no hi ha itineraris segurs per poder accedir a l’institut.
En la mateixa línia, nosaltres, com a CUP Alternativa Ecologista, sempre hem apostat per promoure l’ús
de la bicicleta perquè considerem que és un mitjà de transport que és saludable, que a més afavoreix
un concepte sostenible de ciutat, que a més redueix també la congestió que hi ha a nivell de trànsit al
nucli de la ciutat i, a més, és saludable, com podem constatar les persones que utilitzem la bicicleta de
manera quotidiana.
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Apostem també per l’elaboració d’un pla director de mobilitat per a bicicletes a Tortosa, que compte
també amb la participació dels diferents col·lectius, tant de Me Moc en Bici com d’altres col·lectius que
puguin estar interessats o persones usuàries de la bicicleta, per poder establir prioritats i també com
s’han de connectar els diferents carrils que actualment existeixen.
I, al nostre entendre, dins d’aquest pla també hi hauria d’haver una reordenació de l’espai públic i una
redistribució de la ciutat per equilibrar la utilització dels espais destinats als diferents mitjans de
transport. Actualment la bicicleta té poc pes en la xarxa viària de la ciutat.
També caldria planificar i dur a terme carrils bici que connectin els diferents carrils actualment existents
però que, a més, permetin també comunicar els diferents punts neuràlgics de la ciutat i també de
Tortosa amb la resta de pobles del municipi, especialment Bítem, Vinallop, Campredó i Jesús, que són
els més propers.
També estaria bé que s’apostés per fer zones i carrers pacificats seguint, per exemple, el model del
carrer Montcada, en el que s’ha limitat la velocitat, i és una proposta que ja llancem en el carrer Canigó,
en el que s’instal·larà un control de velocitat, però considerem que 50 quilòmetres és una velocitat
excessiva si el que es vol és fer un carril en el que es fomenti l’ús de la bicicleta.
També proposem fer carrils d’ús compartit entre bicicletes i vianants i que es tingui en compte sempre
el criteri de seguretat per a l’ús de la bicicleta quan es facin futures urbanitzacions de carrers o zones a
nivell local.
Hi ha moltes experiències de tractament sectorial de l’ús de la bicicleta impulsades des de la mateixa
Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Educació, fins i tot,
amb modificacions dels currículum a nivell d’educació física, en el que s’introdueix l’ús de la bicicleta
dins del currículum a nivell escolar, i això s’aprofita després per organitzar alguna sortida i que els
xiquets i xiquetes puguin veure que la bicicleta és una eina útil.
I, per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta i demanem que si és acceptada, doncs, es
tinguin en compte les propostes que hem fet aquí al Ple.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, vagi per endavant que votarem que sí a la moció del grup municipal de Movem Tortosa, de la
mateixa manera que ho vam fer en la moció presentada per Esquerra Republicana demanant l’aplicació
dels programes de camins escolars segurs a l’any 2013.
En aquell moment ja vam exposar que a Tortosa tenim una xarxa incipient de camins al 2003, que es va
iniciar el programa dels camins escolars segurs, una mesura que el Govern municipal d’aquell moment
va iniciar i que posteriorment els diversos governs municipals han incrementat i han impulsat.
Aquesta moció posa damunt la taula, una altra vegada, el tema dels itineraris escolars segurs i ara,
concretament, amb el tema dels itineraris escolars segurs en bicicleta.
Certament, tal i com diu la moció, s’han ampliat i millorat els carrils bici de la ciutat i actualment tenim
una xarxa prou significativa per a l’ús de la bicicleta, tot i que pensem que caldria millorar algun aspecte
d’integració d’aquests carrils amb el sistema viari existent, fet que instem al Govern municipal a poder
revisar.
També, com diu la moció, és cert que l’ús de la bicicleta encara és molt reduït i que cal, per tant, fer una
bona tasca de sensibilització i conscienciació per promoure l’ús d’aquest mitjà, així com de la resta de
transport públic, amb campanyes no només puntuals sinó continuades.
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D’aquesta manera estarem apostant per impulsar una manera de viure més saludable als joves
tortosins i tortosines, i també per aconseguir una ciutat més neta, sostenible i saludable. Per tant, el
nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Puigdomènech
Seguidament pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bé, tal i com indica el text de la moció, a Tortosa ha augmentat, com comentàvem fins ara la resta de
portaveus, els quilòmetres de carril bici durant els darrers anys i aquestes millores són reconegudes per
tots perquè també s’han complementat amb senyalització i itineraris.
Ara cal continuar en aquesta línia i amb mesures menors però també imprescindibles, com serien per
exemple la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes en punts més demandats com també, per
exemple, en zones escolars on, de fet, ja n’hi ha algunes.
Llavors, dit això, tal i com reconeix també la mateixa moció, tenim un problema pel que fa a l’ús de la
bicicleta. S’ha comentat per part de la resta de portaveus quines serien les causes que podrien explicarho, algunes podrien ser les deficiències històriques que havia tingut la ciutat en relació als carrils bici,
una altra podria ser la inseguretat viària o certa inseguretat viària que es pugui percebre per part dels
usuaris i que, efectivament, hi és en alguns punts, i també la pròpia orografia del municipi que en
alguns punts tampoc ajuda, no?, però és evident que s’ha fet un pas endavant important en els últims
anys i cal continuar en aquest sentit, en aquesta línia.
Nosaltres, des d’Esquerra al programa electoral ja proposàvem impulsar la xarxa de carrils bici, de
manera que tinguin continuïtat entre ells, millorant-ne la seguretat i l’accessibilitat i posant a disposició
punts d’aparcament per a bicicletes en espais propers als principals equipaments públics o privats,
també pensant en els centres escolars.
Per tant, creiem que cal continuar promovent l’ús de la bicicleta mitjançant les millores que siguin
necessàries per aconseguir-ho en la línia del que es demanda per part de la ciutadania. En aquest
sentit, en relació a la proposta que es presenta, un cop transaccionada la moció, va en aquesta línia, va
en la línia de consultar als usuaris mitjançant els centres educatius per tal de conèixer quina és la seva
demanda, en particular per part dels joves i les seves famílies.
Estem convençuts que amb l’aprovació d’aquesta moció es tindran novetats pel que fa a propostes
ciutadanes, permetrà aflorar idees noves que puguin ser interessants per a la seva aplicació i per
aquest motiu, des d’Esquerra, votarem favorablement a la proposta. Gràcies.
Intervenció del Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció, tal i com
hem parlat abans en Junta de Portaveus, després de l’acceptació de traure un dels seus punts que
consideràvem que no acabava de lligar amb el contingut de la moció, comptarà evidentment amb el
nostre suport perquè tal i com vostès reconeixen a la moció, i també ha reconegut avui quan ho ha
exposat, aquest Govern ha apostat pels carrils bici, per tant li agraïm també que ho hagi reconegut.
Hem prioritzat l’execució de carrils bici a la ciutat, tant en noves urbanitzacions com en aquells traçats
per tal de fixar nous traçats dintre de la trama urbana actual i per enllaçar també diferents llocs de la
ciutat, els instituts, i per tal de poder fer diferents itineraris per arribar als centres.
També hem situat a diferents llocs de la ciutat aparcaments també per a bicicletes, i continuarem fentho en la mesura de les nostres possibilitats perquè creiem que cal que hi hagi cada vegada més llocs
per a bicicletes. O també la reforma del Pont de l’Estat, que en breu iniciaran les obres i que també
celebro que avui ho reconeguin quan tampoc ho havien reconegut anteriorment, també servirà per tal
de poder facilitar un itinerari més segur de carril bici, per a que es pugui creuar el pont de forma més
segura que no com està passant a dia d’avui.
A banda també, hem posat en funcionament unes senyals també per tal de reduir la velocitat i
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incentivar que la gent circuli a menys velocitat al nucli antic i també a l’avinguda Canigó que, per cert,
no són 50 sinó que són 40, és una avinguda en què la limitació està a 40 també per tal de que la
ciutadania vagi a una velocitat més reduïda i pugui haver-hi més seguretat per a les bicicletes.
Dir-li també al senyor Rodríguez que ja ens agradaria que hagués estat planificat en el seu moment el
carril bici al planejament, a la zona de poder arribar al pla parcial, al polígon d’actuació on està situat a
dia d’avui el centre escolar IES Cristòfol Despuig, però no estava planificat així, per tant, ens trobem que
hi ha una part on ja no es podia portar a terme aquest carril bici però, tot i això, estem treballant per tal
d’arribar a una altra alternativa que pugui permetre arribar en bicicleta a aquell centre educatiu, així
com ho estem fent amb la resta de centres educatius de la ciutat.
I dir-li també que nosaltres no ens vam trobar 3 o 4 quilòmetres, ens vam trobar zero quilòmetres. Hi
havia uns metres, uns metres que no servien per arribar enlloc. Avui disposem de més d’11 quilòmetres
de carril bici a la ciutat i, a més a més, portem al nostre programa fer encara més quilòmetres de carril
bici a la ciutat perquè creiem que és bo i que, a més, és una ciutat que es pot permetre anar en
bicicleta i així ho potenciarem des del Govern municipal.
Per tant, totalment d’acord en confeccionar aquests itineraris segurs, totalment d’acord en parlar amb
les Ampes i amb els centres per tal de poder continuar aquesta tasca que ja estem portant a terme des
del Govern.
Intervenció de la Sra. Galiana
A continuació pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, en primer lloc, doncs, agrair i congratular-nos de que
sigui aprovada aquesta moció, i després algunes petites puntualitzacions.
Per exemple, el senyor Dalmau deia que hi havia ciutats europees que és on havia començat els
itineraris segurs. Els itineraris segurs a peu van començar ja als Estats Units fa molts anys, llavors, la
idea dels itineraris segurs en bicicleta és unir el què vostè deia de les ciutats europees que gairebé
tothom va en bicicleta amb els itineraris segurs de les ciutats nord-americanes, que eren segurs ja no
només pels recorreguts, sinó perquè anessin els nens junts.
Després, agrair i estar d’acord amb les afirmacions sobre que estaven fets molts quilòmetres de carrils
bici –és veritat, senyora Roigé–, però alguna cosa fallava o alguna cosa falla en l’actualitat quan, amb
l’increment i en millora de les senyalitzacions, aquests grups d’alumnes o de joves no els utilitzen. Per
tant, jo crec que tothom ha tocat el punt més delicat d’aquesta no utilització, que és els punts
conflictius, la seguretat en aquests punts, per això jo he tocat la figura del policia de barri o dels agents
que estiguin en aquests punts per a que els pares tinguin la seguretat de que no hi hauran accidents o
de que estaran més vigilats els grups d’alumnes.
D’altra banda, senyora Roigé, nosaltres no estàvem en contra dels carrils bici de les obres del pont,
estàvem en contra de la despesa total d’un pont que ens semblava una mica despesa faraònica, no
dels carrils bici, per suposat.
I per últim, els aparcaments de les bicis ja existeixen, senyor Puigdomènech, el que passa és que no es
poden utilitzar si no s’utilitzen les bicicletes. Als instituts, on estem treballant aquí dos companys,
existeixen però no s’utilitzen perquè no hi ha seguretat en arribar.
I per últim, dir que ens hagués agradat que s’hagués aprovat el segon punt, que era fer una prova pilot,
perquè hagués sigut un pas endavant de dir “va, l’aprovem i, a més, apostem per fer aquesta prova
pilot”, però jo estic segura de que sí que hi haurà alumnat que voldrà fer aquesta prova pilot o que
estarà interessat en fer-la. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.
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05. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, PER LA DESCATALOGACIÓ DEL MONUMENT BATALLA DE L’EBRE DEL CATÀLEG D'EDIFICIS I
CONJUNTS URBANS I RURALS DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC I AMBIENTAL DE LA CIUTAT I EL
MUNICIPI DE TORTOSA 2007
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals de
Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya:
“ Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió i Josep Felip Monclús
Benet, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, proposen al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa, l’adopció dels següents ACORDS:
1. Que la Comissió de Serveis al Territori de l’Ajuntament de Tortosa faci les actuacions necessàries per
tal d'iniciar el procés de descatalogació del monument del Riu del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i
rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007, per tal que no hi
consti.
2. Que es facin les modificacions oportunes, tant al POUM, al Catàleg, a la Memòria del Catàleg i a la
normativa del Catàleg, per tal que la descatalogació del monument es faci efectiva.
3. Es procedirà a actuar en l’execució d'aquest acord que suposa la modificació del POUM per tal de
portar a terme la descatalogació del monument com a bé integrant del patrimoni cultural català, i per
tant, la seva eliminació del Catàleg del POUM de Tortosa, d'acord amb el resultat de la consulta sobre el
monument que tindrà lloc al primer semestre de 2016.
4. Comunicar al Memorial Democràtic, si s'escau, la descatalogació del monument Batalla de l’Ebre del
Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el
municipi de Tortosa 2007.
5. Comunicar als organismes pertinents de l’Estat, si s'escau, que l’anomenat monument Batalla de
l’Ebre no està protegit per cap llei ni normativa. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor alcalde: Hi ha una moció semblant, però els grups han
decidit que es debatessin en llocs diferents de l’Ordre del dia i, per tant, per separat. I no solament
votarem per separat, sinó que també es farà una discussió per separat.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del Casal
Popular Panxampla se’ns va fer arribar una moció als diferents grups municipals i també a l’Alcaldia per
tal de que la distribuís a tots els grups municipals, i així ho ha fet, on es considerava la descatalogació,
se’ns demanava la descatalogació del monument de la Batalla de l’Ebre, monument que es troba al
Catàleg del mateix POUM, un POUM que recordo que no va ser aprovat per aquest grup i que en el seu
moment es va decidir, per governs anteriors, poder-ho catalogar.
Nosaltres considerem, juntament amb el grup d’Esquerra Republicana, hem cregut pertinent presentar
tots els acords que ens presentava la mateixa moció, però a la vegada hem afegit un nou punt que ens
diu que es procedirà a actuar en l’execució d'aquest acord que suposa la modificació del POUM per tal
de portar a terme la descatalogació del monument com a bé integrant del patrimoni cultural català i, per
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tant, la seva eliminació del Catàleg del POUM de Tortosa, d'acord amb el resultat de la consulta sobre el
monument que tindrà lloc el primer semestre del 2016.
Nosaltres, al nostre programa electoral i al nostre Pla d’actuació municipal, i també s’ha vist reflectit al
pressupost que vam aprovar el passat mes de novembre, portem: elaborar una consulta a la ciutadania
de Tortosa per tal de que pugui decidir què fer amb el monument, un debat que portem molts anys i que
creiem pertinent tancar-lo, i tancar-lo amb el que decideixi la gent de Tortosa, els tortosins i les
tortosines puguin decidir exactament què és el que volen fer amb el monument.
En aquest sentit, creiem pertinent que, d’acord amb el resultat d’aquesta consulta, en funció del
resultat d’aquesta consulta, sigui llavors quan es modifiqui el POUM i, per tant, es determini treure’l del
Catàleg del mateix planejament, aquest monument.
Per tant, nosaltres considerem i creiem en el dret a decidir de la ciutadania en aquest sentit,
considerem que les coses les ha de decidir la gent de Tortosa i, com ja és evident i ja hem manifestat en
nombroses vegades, durant el primer semestre del 2016 es portarà a terme aquesta consulta i a partir
d’aquí es procedirà, si s’escau, a la descatalogació del monument del Catàleg del POUM.
Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.
Bé, a les últimes eleccions municipals gairebé totes les candidatures que es presentaven defensaven la
consulta a la ciutadania com un mecanisme per resoldre ja d’una el debat respecte al monument de la
Batalla de l’Ebre.
També és veritat que amb el grup de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya vam
acordar la governabilitat del municipi, basat en 37 punts. I un d’ells diu, textualment, que dins del
Reglament de participació ciutadana es procedirà, abans d’un any, a celebrar una consulta popular
entorn el monument de la Batalla de l’Ebre, on una de les opcions haurà de ser la seva retirada i
museïtzació.
El nostre grup considera que primer s’ha de fer la consulta per respecte al compromís assumit amb
l’electorat –ja falta poc, segurament això serà maig / juny– i, en funció del resultat, caldrà procedir a tot
allò necessari per tirar endavant la voluntat ciutadana manifestada a través d’aquest procés
participatiu. I per aquest motiu hem fet aquesta moció que hem presentat juntament amb el grup de
Convergència i Unió.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidora, senyores regidores, senyors regidors,
jo seré molt “escuet”, no em penso allargar molt i, de fet, la contestació l’acabo d’escriure. En quin
sentit? Doncs, en un sentit molt clar: abstenció.
Per què l’abstenció? Bé, doncs, en base al punt quart de la moció, que crec que és l’eix fonamental
d’aquesta moció, que introdueix un raonament ple, ple de transparència i ple de sentit comú. Ple,
repeteixo, de transparència i de sentit comú, impedint, o millor dit, perdó, supeditant la moció a la
participació ciutadana –que és d’una lògica total i absoluta en un país democràtic, mitjançant en el seu
cas una consulta i, posteriorment, si és o no és favorable aquesta consulta a retirar el monument, i
esperem en el seu cas que no sigui així, aquest monument, doncs, llavors iniciar el procés de
descatalogació o no, segons el resultat de la consulta. Per això jo en aquest moment he subratllat que
la postura nostra serà la d’abstenció.
Com nosaltres no volem considerar per aquest motiu avui aquí aprovant aquesta moció la
descatalogació del monument a la Batalla de l’Ebre, però com volem deixar palesa –i torno a insistir– el
realisme, la valentia, el sentit comú que introdueix en la moció única i exclusivament el punt quart,
doncs bé, que dóna a la moció tot un sentit positiu i ciutadà en ella, ho votem, torno a insistir, com
abstenció.
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Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: En primer lloc, un puntualització: la moció es presenta en
nom del Casal Panxampla perquè la Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes, que és qui ha fet
aquesta moció, no té NIF i, per tant, utilitza el del Casal Panxampla, però en tot cas li diem a la senyora
Roigé que és una moció presentada en nom de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes.
Dit això, voldríem explicar una miqueta com ha anat el procés. El dia 22 de desembre, la Comissió per la
Retirada dels Símbols Franquistes presenta una instància adreçada a l’alcalde en la que li demana tres
coses: que es faci arribar a la totalitat dels partits en representació a l’Ajuntament la moció; en segon
lloc, que aquesta sigui admesa i que es debati al proper Ple municipal, com es fa quan les mocions no
van acompanyades per signatures i, per tant, des de Presidència moltes vegades es demana que es
presenti una moció.
Va ser així en el cas de la talidomida que, molt encertadament, es va presentar des de la Presidència. I
en aquest cas no només no es presenta des de la Presidència, sinó que fins a l’últim dia en el que es
podia presentar la moció, no se’ns comunica que aquesta moció s’ha de fer arribar a tots els grups
municipals. No només això, sinó que si nosaltres no preguntem al cap de Gabinet de l’alcalde, no se’ns
diu que la moció no es presentarà des d’Alcaldia. Però no només és que als grups municipals no es diu,
sinó que no es notifica absolutament res a la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes i
considerem que el mínim que podia haver-se fet des de l’Alcaldia és comunicar a la Comissió per la
Retirada de Símbols Franquistes que no s’acceptava la moció i que no es presentava, i que s’anava a
presentar una altra agafant la base d’aquesta moció, mutilant-la en la seva introducció i, fins i tot,
condicionant la seva aprovació.
Pensem que, ja que hi ha un grup de ciutadans i ciutadanes que es preocupen i s’impliquen en la vida
política de la ciutat, el mínim que es podia haver fet era comunicar-los que la seva moció no s’anava a
presentar i que es presentava una alternativa, agafant com a base la que havien presentat, però sense
respectar-la en la seva integritat.
Si no hagués sigut perquè en aquell moment la CUP Alternativa Ecologista va decidir fer seva la moció,
aquesta moció, que després nosaltres defensarem en nom de la Comissió per la Retirada dels Símbols
Franquistes, no s’hagués presentat. Creiem que com alcalde de tots i totes les persones que viuen a
Tortosa i també com alcalde representant també de totes les entitats que formen part de Tortosa, li
agradi o no el discurs que tinguin, com a mínim s’hauria d’haver preocupat de notificar que aquesta
moció no es treballaria en el Ple.
Dit això, també ens agradaria dir que considerem una vergonya que Tortosa, la primera consulta que
vagi a fer sigui per debatre si un monument franquista, si un monument feixista s’ha de retirar o no.
Creiem que, si tan important és consultar a la ciutadania, hi ha altres qüestions molt més importants
sobre les que s’hauria de debatre. I que el franquisme, el feixisme, el seu discurs, els seus símbols, els
seus monuments ni se’ls ha de consultar ni se’ls ha de tolerar la seva presència al carrer, que el que
s’ha de fer amb ells és combatre’ls, fer-los fora del carrer i no permetre que continuïn al mig de la
ciutat, essent, a més, el monument franquista més gran de Catalunya.
I lamentem també que des de diverses formacions d’esquerres s’atengui abans a càlculs electoralistes
a l’hora de plantejar la retirada o no del monument, que a la coherència ideològica que els hi hauria de
dictar que el monument franquista més gran de Catalunya és una vergonya per a la nostra ciutat que
avui en dia continuï al mig del Riu. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Si em permeten, saben que no intervinc
però, donades les al·lusions i com segurament espera el senyor Rodríguez –i no el voldria decebre– li
faré algunes clarificacions.
Miri, primera, l’única instància que ha entrat a aquest Ajuntament és una instància que presenta el
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Casal Popular Panxampla, si vol li dono còpia. Està registrada i qui entra la instància és el Casal Popular
Panxampla, legítimament, val?
Segona, jo a la Comissió per la Retirada entenc que no m’havia d’adreçar perquè en cap moment s’han
adreçat a mi com alcalde. La Comissió per la Retirada va demanar reunir-se en cada un dels grups
municipals però no va demanar reunir-se, legítimament, amb l’alcalde perquè devien pensar que no els
hi feia falta. Per tant, no em sento obligat a donar-los contesta a unes persones que ja no es van
adreçar a mi, sinó que es van adreçar als grups municipals. Per tant, entenc que opten per tenir la
interlocució a nivell municipal no amb l’alcalde sinó amb els grups municipals i, per tant, qui els hi
haurien de contestar, en tot cas, serien cada un dels grups municipals als que s’han adreçat. Per tant,
no digui que això és com una moció entrada com qualsevol altra de les propostes.
Les propostes que arriben a Alcaldia, l’Alcaldia valora què ha de fer. Les propostes que s’envien a
Alcaldia i a cadascun dels grups municipals, com vaig entendre aquesta, perquè aquesta entra el 22
però, si no recordo malament, el mateix dia tots els grups municipals ja la tenien també, per tant, cada
grup municipal podia fer, i havien tingut prèviament tots els grups municipals –si no tinc malentès–
reunions amb l’anomenada Comissió per la Retirada, no amb el Casal Popular Panxampla, que és qui
presenta la moció. I nosaltres, jo com alcalde, el que faig és: entenc que no l’he de portar com alcalde
perquè al respecte existeixen uns compromisos clars que a vostè segur que no li agraden, però són els
compromisos que 19 dels regidors actuals ens van presentar a les eleccions i que en diferent grau ens
van fer confiança. A vostè li van fer confiança amb 1 regidor, i a cadascun ens van fer confiança amb
els regidors que sigui, però 19 ens vam presentar no fa ni 6 mesos per resoldre aquest tema mitjançant
una consulta. Això ja és un altre debat, no és el debat...., és el debat aquest, però no em correspon a mi
fer-lo.
Per tant, vostè diu: és una vergonya la consulta al monument. És la seva opinió, legítima, no passa res,
però respecti als que pensem diferent. Entre altres coses, perquè els que pensem diferent ens vam
presentar a les eleccions i majoritàriament ens van votar, 19 regidors de 21. I un altre, que és el senyor
Dalmau, en més d’una ocasió ha dit –jo crec que ara també ho ha dit– dir: escolti, jo penso el què
penso, però em pareix raonable que això ho decideixin mitjançant una consulta. Per tant, jo li respecto
la seva posició i l’únic que li demano és que respecte als altres.
I després, és important no confondre. Clar, si al final confonem. Miri, la Comissió per la Retirada no
existeix, però qui presenta és el Casal Popular Panxampla, i el Casal Popular Panxampla no recull
signatures sinó que, al final, ho acaba presentant la CUP. És legítim. És legítim, no passa res. I aquesta
confusió també és legítima, si jo no dic res. Ara, venir aquí i acusar a l’Alcaldia: no, és que escolti, vostè
ha incomplit. No. Hi ha un Reglament de participació ciutadana. Si tu vols presentar una moció tens dos
opcions: o te la presenta un grup polític o la presenta un ciutadà o una entitat mitjançat la recollida
d’unes signatures. I jo crec que això està estructurat i s’ha fet en altres ocasions, també sobre aquest
tema. Per tant, no acusi aquí a la..... Jo ja sé que té un especial interès en acusar a l’Alcaldia de tot i que
tot és culpa de l’alcalde, però en aquest cas jo no m’adreço a la Comissió perquè en cap moment la
Comissió s’adreça a mi. A mi qui em presenta la instància és el Casal Popular Panxampla, i la Comissió
es reuneix amb els diferents grups i en cap moment amb l’alcalde i, per tant, jo clarifico la meva posició,
que no és cap retret respecte a la Comissió. La Comissió pot reunir-se amb qui cregui convenient, ara, si
no li vénen a presentar a l’alcalde, l’alcalde no se sent obligat a tornar-los contesta, ja ho faran els
grups municipals. I, per tant, els grups municipals digui’ls-hi el que vulgui, però a l’alcalde no li faci
aquest retret perquè crec que no correspon i perquè tinc motius suficients per justificar l’actuació. I si té
algun dubte respecte a l’actuació d’aquest alcalde, ens demana clarificacions i jo li faré. I després digui
el que cregui convenient, però les coses són com són.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, en primer lloc saludar al membres de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de
Tortosa, que avui ens acompanyen per assistir al debat d’aquesta moció al plenari.
El nostre grup municipal ja va manifestar el suport a la moció presentada just ara fa un any pel grup
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municipal d’Entesa per Tortosa –ara Movem Tortosa– per iniciar un procés de participació en el que tots
els ciutadans i ciutadanes de Tortosa puguin decidir sobre el futur del monument. Una consulta que
serveixi per a que tothom pugui posicionar-se de forma clara davant dels ciutadans i dir quines són les
seves preferències respecte al monument i, tal i com constava en la proposta, aquest procés
participatiu comportaria el poder escollir sobre diferents opcions que haurien d’anar des de rehabilitar
el monument fins a traure’l.
Avui, en la proposta que debatem se’ns presenta una moció de descatalogació del monument de la
Batalla de l’Ebre del Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental
de la ciutat de Tortosa i del municipi, un pas més en un procés iniciat amb la reinstauració de la
democràcia al nostre país, i que s’han anat produint abans i després de l’aprovació de la Llei de la
memòria històrica impulsada pel Govern socialista al 2007.
Per fer una mica de memòria, amb els primers governs democràtics ja es van dur a terme accions a
Tortosa, com la modificació de noms de carrers, retirada d’algun element del mateix monument o la
modificació d’elements recordatoris de la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista.
L’any 2001 es va traure la claraboia amb l’escut franquista del pati central de l’Ajuntament; el 2006 es
va posar el nom del qui fou ministre d’Instrucció Pública i Agricultura a la Segona República, Marcel·lí
Domingo, a la nova biblioteca; 2006 i 2007 es van enretirar més d’un centenar de plaques del Instituto
Nacional de la Vivienda amb el jou i les fletxes franquistes; el 2007 es va erigir el monument al conseller
de la Generalitat Rafel Vidiella i es va posar el nom del fotògraf deportat al camp de Mauthausen Antoni
García a la sala d’exposicions de l’antic escorxador. Més recentment s’ha reconegut la figura de
l’alcalde republicà Josep Rodríguez, al president Lluís Companys amb un monument al seu parc o es va
rememorar el 75è aniversari dels bombardejos sobre la ciutat. Tota una sèrie d’accions fetes amb la
clara voluntat de recuperar la memòria històrica tot i que, evidentment, quedaven i queden coses per
fer.
El debat a la ciutat és evident i el tema no és un tema absolutament menor, al contrari, estem davant
del monument que el general Franco va erigir en reconeixement a la seva victòria de l’exèrcit franquista
de la Batalla de l'Ebre i que es troba situat de manera estratègica al bell mig del Riu, i dic
estratègicament perquè no oblidem que es troba davant de l’accés històric pel riu a la nostra ciutat, on
el Pont de Barques donava pas, segons diuen, a la Via Augusta, i que va ser porta principal de la ciutat
pel Riu durant segles.
Per tant, tenint en compte que es tracta d’un element molt potent que, per bé o mal, ha esdevingut
referent a Tortosa, el seu futur hauria d’anar acompanyat d’un projecte consensuat que permetés
ressaltar la monumental al bell mig del riu al seu pas per la nostra ciutat, com ja ha manifestat en
diverses ocasions el nostre grup municipal representat a l’Ajuntament de Tortosa.
Entenem que el debat s’ha d’abordar, i s’ha d’abordar de manera serena, democràtica i sense
condicionants. I és per això que justament pensem que cal procedir a la descatalogació del monument,
amb independència del resultat de la consulta que s’impulsa des de l’Ajuntament de Tortosa, justament
per a que es pugui procedir a plantejar totes les opcions possibles sense cap tipus de condicionaments,
amb serenitat i democràticament. I per tant el nostre vot serà contrari a la proposta presentada per
Convergència i Esquerra Republicana. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, una vegada més ens
trobem en un debat que s’ha repetit en reiterades ocasions en el nostre Ple i també en la nostra ciutat
en relació a què fer amb el monument de la Batalla de l’Ebre situat al mig de Riu al pas per la nostra
ciutat. I en aquesta ocasió el que estem tractant de manera concreta és si es descataloga o no aquest
monument que no reiteraré el que simbolitza, quan es va fer i tot el que ha passat durant aquests
últims anys en què hem debatut alguna vegada al respecte.
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En aquest sentit, i atenent que la moció parla de descatalogar el monument, des de Movem Tortosa
tampoc donarem suport a la moció d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, bàsicament
perquè encara no sabem la consulta que es vol fer en què consistirà, què es preguntarà, quines
diferents opcions hi haurà al damunt de la taula. I pensem que això és importantíssim i és un tema que
precisament s’ha de consensuar, perquè des de Movem Tortosa ja hem dit i també ho vam recollir en el
nostre programa electoral amb la participació de molta gent en diferents assemblees, que no estaríem
d’acord amb una consulta on fos: monument si o monument no, sinó que han d’haver-hi més opcions,
han d’haver-hi molts matisos i en cap cas, des del nostre grup, donarem suport a una consulta on el
monument es quedi tal i com està en aquests moments.
És per això que des de Movem Tortosa pensem que el que cal és descatalogar sí o sí el monument
perquè o s’ha de transformar en un nou espai o s’ha de retirar, això sí, en funció de la voluntat dels
tortosins i tortosines.
És per aquest motiu que no donarem suport a aquesta moció i sí que farem el contrari a la següent
moció, sobre el mateix tema donarem suport. Moltes gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde.
En primer lloc, al senyor Rodríguez crec que ja li ha respost l’alcalde, tal i com estava presentada la
moció, tal i com s’ha fet arribat als diferents grups municipals i tal i com l’hem rebut cada grup
municipal i hem fet el que hem cregut pertinent cada grup municipal.
I pel que fa al senyor Roig i al senyor Jordan, és curiós, els dos grups municipals o els dos partits
polítics, un integrant dintre d’un grup municipal que al seu moment el van catalogar, tenia l’Alcaldia el
Partit Socialista i governava en aquell moment amb Iniciativa, el senyor Jordan treballava a l’Ajuntament
com a càrrec de confiança, van ser els que el van catalogar. Deu de ser la mala consciència que avui
porta a què votin descatalogar-lo, precisament aquells dos partits polítics que en el seu moment el van
catalogar. No el va catalogar Convergència i Unió, no el va catalogar Esquerra Republicana, cap dels dos
partits el vam catalogar, no vam aprovar aquell POUM que vostès sí que van aprovar i que vostès van
escriure que el monument a la Batalla de l’Ebre estigués catalogat com a tal, al POUM, sí, senyor
Vallespí, és així. Vostè està compartint grup amb aquella gent que en el seu moment el va catalogar.
Per tant, deu de ser, com he dit abans, deu de ser la mala consciència que fa que avui votin diferent –la
senyora Cristina Bel també el va votar– i per tant, avui siguin aquells partits polítics –vostè era
representant o membre del Partit Socialista, li recordo, regidora del Partit Socialista durant 4 anys. Ara
no està al Partit Socialista, no sé ben bé on està, està al grup de Movem–, però en tot cas, també el
Partit Socialista és qui estava en aquell moment a l’Alcaldia i governava amb Iniciativa, que és qui avui
demana votar descatalogar aquest monument del POUM.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, simplement per dir que l’únic que suggeríem nosaltres
era que per a una altra vegada, trobem que l’alcalde, quan se li presenti una moció, estaria bé que,
l’accepti o no, comuniqui a les persones que l’han presentada que aquesta moció no s’accepta des de
l’Alcaldia o que, fins i tot, els partits polítics que l’han fet serva modificant-la, doncs, com a mínim ho
comuniquin a aquells que es van preocupar de redactar la moció. Simplement això.
I li torno a llegir el que posa en la instància que vam presentar, evidentment. Faci arribar a la totalitat de
partits representats a l’Ajuntament, però també diu que sigui admesa i que es debati al proper Ple
municipal. I la instància va adreçada a l’Alcaldia.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Qui presenta la instància?
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Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Li torno a repetir, per si abans no m’ha escolta bé, que
com la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes no té NIF, la va presentar en nom del Casal
Popular Panxampla, però...
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies per...
Intervenció del Sr. Rodríguez
Continua la seva intervenció el Sr. Rodríguez: ... segur que vostè té constància de que va ser la Comissió
per la Retirada dels Símbols Franquistes la que es va reunir amb els grups municipals. Suposo que la
seva portaveu del grup municipal li ho comunicaria.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Abans de passar, si em permeten
respondre.
Li torno a repetir, senyor Rodríguez, jo ho sé perquè la portaveu, no només la de Convergència i Unió,
sinó altres portaveus m’ho van comentar, però amb mi la Comissió ni em va demanar visita, que no
passa res, però les coses són així, entén? Per tant, no es van reunir amb l’alcalde.
Com vostè molt bé indica a la moció, no és una moció per a que la prengui en consideració el Ple, com
altres que se’ns adrecen aquí, sinó que a la moció se’ns demana que ho traslladéssim als grups
municipals, cosa que ja havien fet ells. Per tant, jo no puc fer una altra cosa que la que vaig fer. Ho
sento. I, per tant, després els grups municipals fan el que hagin de fer i vostès poden criticar el que
vulguin, però a mi com alcalde, jo vaig fer el que entenia que em corresponia i és el què he fet sempre i
ho continuaré fent.
I quan hi ha alguns grups que volen que l’Alcaldia faci seva una proposta, el que fan és que o vénen a
visitar o truquen i diuen: Escolta, alcalde, te faré enviar, te faré arribar això, valoreu què feu, si ho
passeu als grups, si ho presentes tu de Presidència o no. Però en aquest cas és que crec que estem
discutint una cosa que té el recorregut que té, i no cal dir-ho més.
Els grups..., vostè com a grup l’ha incorporat. Altres grups que també la tenien no l’han incorporat,
esperaven que la incorporés algú o altre segurament, perquè tots la tenien. No passa absolutament res.
I al final, es discuteix.
Però si algú vol tenir garanties de que es discuteixi una moció té una possibilitat, que és recollint les
corresponents signatures, que s’ha fet i en aquest cas de forma reiterada. De forma reiterada no, en
uns períodes molt concrets. Quan l’Alcaldia era d’algun altre color aquí no hi havia mocions populars,
però quan l’Alcaldia és de Convergència i Unió sempre han hagut mocions populars sobre aquest tema.
També deu de ser una casualitat, però és una constatació que em permeto fer-los-hi.
Per tant, no hi ha problema. Tantes vegades s’incorpori signatures a les mocions, es discutiran perquè
aquest alcalde no n’ha prohibit cap de discussió ni n’ha retardat cap. No ho poden dir tots, però aquest
no n’ha retardat ni una de moció, de discussió al Ple.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.
Senyora Roigé, de mala consciència cap, cap. Miri, vostè, com a portaveu del seu grup municipal,
expressa i diu el que creu, el que creu que ha de fer i és el posicionament del seu grup municipal. Em
sembla que la nostra argumentació ha estat nítida, clara i coherent.
Miri, el Catàleg vostè sap que redactar per uns tècnics: arquitectes, arqueòlegs i historiadors que van
considerar tècnicament que s’havia d’incloure el monument com bé dins de l’Inventari del Patrimoni

www.tor tosa.cat
- Pàg. 25 / 72 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

Cultural Català, sense protecció pel que fa a la Llei de patrimoni 9/93.
Recordar que aquest Catàleg és una part imprescindible del POUM, un POUM que es va aprovar sense
cap vot en contra. Ara faig allò que vostès fan, perquè vostès quan els interessa, resulta que les
abstencions són a favor, i quan els interessa les abstencions són en contra. Vostès no van votar en
contra, es va aprovar sense cap vot en contra.
Recordar també que quan aquest pla, el Text refós ja arriba aprovat per la Generalitat són vostès qui
estan governant. I al Text refós vostès, prèviament, no imposen cap objecció, no hi diuen res. Per tant,
no entenc ara perquè es “rasgen” les vestidures de que nosaltres consideréssim que després de 9 anys
d’aprovat –perquè es va aprovar a finals del 2007 definitivament el POUM de Tortosa– és lícit que el
nostre grup cregui que ara, per afrontar una consulta ciutadana, creguéssim que no s’ha de condicionar
i que, per tant, es tragui aquesta condició de bé de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, que no
consta que hi hagi cap protecció de la Llei de patrimoni.
Per tant, miri, guardem-nos els retrets, senyora Roigé, i pensem en el futur i anem a veure què diuen els
nostres conciutadans respecte el monument. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Me veig obligat a fer-li una altra consideració,
senyor Roig. Vigili el del Text refós, parli amb el conseller Nadal, informi’s. Informi’s quan va aprovar la
Comissió Territorial d’Urbanisme el Text refós, ho dic perquè pot tenir una sorpresa i pot sortir algú
retratat, per tant, tingui “cuidado”. Perquè el document ja estava a la Generalitat, vull pensar. Perquè
sinó, estaríem pensant en una situació molt lletja, eh.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, simplement per
tancar el debat i contestar-li també a la senyora Roigé, recordar-li que, a banda dels grups que vostè ha
citat, també Esquerra Republicana va votar a favor i vostè es van abstenir i bé, vostè crec que té una
memòria selectiva.
Però en tot cas, en tot cas, en tot cas, jo el que sí que penso –i ho dic també, evidentment,
públicament– és que sobre aquest tema s’ha d’arribar a un consens, s’ha d’arribar a un diàleg i que no
és bo que hi hagin retrets, perquè jo també podria recordar que durant les dos alcaldies de
Convergència i Unió va haver-hi aquí a l’edifici del nostre Ajuntament, durant molts anys, un escut
franquista, per exemple. I podríem parlar de moltíssimes coses.
Ha sigut molt complicat en aquesta ciutat tot aquest tema i, per tant, penso que l’important és que
s’arribi a un acord i a un consens. I en aquest sentit –i estem parlant del debat sobre la moció, si es
descataloga o no– reitero que des del nostre grup municipal pensem que s’ha de descatalogar perquè
no pot quedar-se tal i com està, o s’ha de transformar cap a un nou símbol que sigui acceptat per
tothom i, per tant, això també significa que s’hagi de descatalogar l’actual, o també s’ha de retirar si així
els tortosines i tortosines ho volen i, per tant, penso que s’ha de tractar aquest tema amb aquest rigor i
amb aquesta serietat. Gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Dirà que no és el moment de traure coses, però també
m’està anomenant una època que governava vostè diu que Convergència quan hi havia un escut aquí a
l’Ajuntament, però el regidor d’urbanisme era d’Iniciativa també en aquell moment, per tant, tots en
tenim. Sí senyora Galiana, ho sento molt, però el regidor d’Urbanisme i qui portava el patrimoni en
aquell moment era d’Iniciativa i no va traure l’escut de la ciutat, vull dir, és així de trist. Per tant, en tot
cas, a mi no em pertoca tampoc defensar la votació del planejament en aquell moment, però és tan
fàcil com buscar les actes, i Esquerra Republicana en aquell moment no estava al Govern. Vostè sí, però
Esquerra Republicana no estava al Govern i, per tant, Esquerra Republicana no va aprovar el POUM,
igual que no el vam aprovar nosaltres, igual que no cap dels dos grups que avui presentem aquesta
moció vam decidir catalogar-lo, i vostè sí, igual que el Partit Socialista.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 26 / 72 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

I per tant, respecte al senyor Roig i pel que fa al POUM, també informi’s una mica, parli a..., ja li ha dit
l’alcalde el que és, parli també potser amb l’exalcalde Sabaté i potser li explicarà més els detalls de tot
plegat.
I en tot cas, el que sí que –per tancar ja el debat– ni Convergència ni Esquerra Republicana presentant
aquesta moció ens neguen en cap cas a traure del Catàleg el monument, a modificar el POUM, en cap
cas ens neguem a això –ja ho diem textualment a la moció–, el que creiem pertinent és que primer cal
fer aquesta consulta ciutadana, el que portàvem al programa 19 dels 21 regidors –avui sembla que
alguns potser ho han oblidat–. En tot cas, recollim el que ens ha dit algun portaveu pel que fa a
consensuar aquesta consulta i, per tant, poder-la portar a terme i al final decidir, la ciutadania de
Tortosa, què volem fer amb el monument i, per tant, portar-la a terme i tancar aquest debat ja
definitivament a la ciutat de Tortosa.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM (4); set
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP
(3); i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AETPA (1) i PP (1).

06 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA,
ENVERS LA NO APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMQE).
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista:
“ Atès que el sindicat USTEC, l’assemblea groga i altres col·lectius que agrupen pares i mares, alumnat i
professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi
una Llei del sistema educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat,
coeducació, inclusió, no discriminació i de qualitat.
Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d'educació de Catalunya (LEC) com la Llei
orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) no garanteixen amb totalitat el dret a
l’educació pública des de la llar d'infants fins a la universitat.
Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els de titularitat
privada i concertada.
Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d'escola catalana i per a totes
les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de decisions. Amb això, s'ha de recuperar
una gestió democràtica real dels centres, de manera que s'instauri una autonomia de centres real,
sense direccions imposades des de fora i amb projectes discutits a l’escola; una avaluació que permeti
millorar als centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una
participació vinculant dels consells escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per la
presa de decisions.
Atès que cada vegada més es propicia un model d'educació encarat a la privatització de la gestió dels
centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes sobretot quan parlem d’àmbits
com l’emprenedoria i d'innovació.
Atès que cal que s'entengui la diversitat lluny d'un món heteronormatiu de manera que es tingui en
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compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic, sinó que s'hi incloguin el
gènere i les identitats sexuals.
Atès que la presència d'homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de decisió igual
que en l’educació infantil i de primària hi ha d'haver presència masculina que a hores d'ara és mínima.
Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància com òrgan
representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa: família, professorat,
alumnat... la ratificació per part dels consells escolars és essencial després d'unes eleccions dels
òrgans de govern i direcció dels centres educatius.
Atès que la dotació de recursos és insuficient per a que sigui possible la potenciació de plans d'entorn
potents i d'altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que intervenen en l’educació de les
noves generacions tot incloent altres persones no necessàriament docents i remunerades.
Atès que en cap cas s'han d'acceptar aportacions d'empreses privades en cap etapa de l’educació des
de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s'han de buscar estratègies a nivell públic per finançar
projectes pedagògics i d'innovació a primària i secundaria, projectes d'investigació a les universitats i
proposar un sistema de beques - salari per garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris.
Atès que s'han d'establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i familiar, tant per a
dones com per a homes del personal docent i d'altres persones que treballen en els centres educatius.
Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de treball a temps
complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 50%.
Atès que els processos per tal de formar part del a funció pública en l’àmbit educatiu han de ser
transparents i objectius.
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP - AE proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei orgànica de millora de la
qualitat educativa (LOMQE).
Segon. Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP– a debatre una nova Llei del sistema educatiu de
Catalunya que derogui l’actual Llei d'educació (LEC).
Tercer. Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els recursos
necessaris per dur-la a terme a la ciutat de Tortosa i la resta d'escoles dels pobles i EMD.
Quart. Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora d'aquesta Iniciativa Legislativa Popular.
No obstant, el Ple decidirà.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AE, senyor
Xavier Rodríguez Serrano: Es tracta d’una moció que compta amb el suport d’USTEC, també de CATAC i
del MUCE. El MUCE és un col·lectiu que està format per docents i també per famílies i alumnat en
defensa de l’educació pública catalana.
La moció el que demana és donar suport a una iniciativa legislativa popular en la que es demanava al
Parlament de Catalunya –al futur Parlament de Catalunya quan es constitueixi– que aprovi una nova llei
educativa catalana i, a més, substituint a la LEC, a l’actual Llei d’educació catalana. I també que no es
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materialitzin, que no es compleixin les prerrogatives que estan a la Llei de millora del sistema educatiu,
a la LOMQE, a la famosa Llei Wert que, per cert, la senyora Rigau –l’actual consellera en funcions–,
doncs, amb les hores que es dedica al castellà està aplicant en aquells centres en que les famílies ho
han demanat. Això és el que demana aquesta ILP.
I nosaltres avui demanem el suport, i el demanem per constituir una nova llei catalana que garanteixi
que l’educació sigui gratuïta i universal des de la infància fins els estudis superiors i universitaris; per a
que els centres de titularitat pública estiguin en condicions, com a mínim iguals o millors a les centres
concertats –que tenen certs privilegis, sobretot a l’hora de la matriculació d’alumnat–; per a que hi hagi
una democràcia real en la pressa de decisions als centres en els que els consells escolars i els
claustres tinguin poder de decisió, entre altres coses, per exemple, la ratificació de les direccions que
actualment s’estan elegint des de dalt; per evitar que l’educació cada vegada tingui més inversió
d’empreses externes, especialment en els cicles formatius i en la universitat; que hi hagi una dotació
econòmica suficient en el percentatge del PIB que hi ha en altres estats de la Unió Europea, garantir,
per tant, un finançament adequat per al sistema educatiu públic.
Una nova llei que tingui en compte la diversitat no només a l’hora de la procedència de l’alumnat, sinó
també a nivell del seu gènere i de les seves diferents orientacions sexuals. Una llei que també afavoreixi
la presència de les dones en els equips de coordinació i de direcció dels centres tan de primària com,
sobretot, a nivell de secundària i universitaris, on menys presència femenina hi ha en les direccions, tot
i que són majoria en la plantilla laboral. També una nova llei que millori les condicions laborals del
professorat amb menys hores lectives –que això no vol dir que hagin d’estar menys hores a l’escola o a
l’institut–, però menys hores lectives per millorar la qualitat d’ensenyament. I una reducció també de la
ràtio de l’alumnat a les aules, una ràtio que ha augmentat, com ja sabem, per l’aplicació de les
retallades.
Per tot això, la CUP Alternativa Ecologista, amb el suport de CATAC, d’USTEC i del MUCE de les Terres de
l’Ebre demana al Ple de l’Ajuntament que aprovi i apliqui els següents acords:
Primer, instar al Govern, al futur Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei orgànica de
millora de la qualitat educativa, la LOMQE.
En segon lloc, instar al Parlament a debatre una nova llei del sistema educatiu català que derogui
l’actual LEC.
Tercer, donar suport institucional a aquesta iniciativa legislativa popular i facilitar els recursos
necessaris per dur-la a terme a la ciutat de Tortosa i la resta d'escoles dels pobles i EMD’s.
I en quart lloc, fer arribar aquest acord a la comissió promotora d'aquesta iniciativa legislativa popular
que, com hem dit, estava liderada per USTEC, però també per l’Assemblea Groga, pel MUCE i per altres
col·lectius, entre els quals està també la CUP. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyor regidor, regidores, regidors, el nostre
posicionament és contrari a la moció.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, els
socialistes catalans entenem que l’educació entenem l’educació com una garantia per a la igualtat i el
futur dels nostres joves, un servei bàsic que s’ha de potenciar per enfortir-nos com a persones, com a
societat i com a país. Defensem una escola pública catalana, inclusiva, de qualitat, integradora i de
proximitat.
La política de retallades dels governs de Convergència i Unió i del Partit Popular en matèria d’educació
han estat un atac sense precedents que ens condueix al deteriorament de la qualitat de l’ensenyament,
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a la precarització laboral del personal docent i a una educació elitista, només accessible en molts casos
a aquells amb més recursos econòmics.
Al nostre entendre i en aquest sentit, la LOMQE suposa un retrocés sense precedents pel que fa al
model d’immersió lingüística, a la recentralització de competències, a la regressió ideològica que
implica, al trencament de la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i a l’exclusió de la comunitat
educativa.
En el decurs del seu tràmit parlamentari, el Govern del Partit Popular ha fet prevaldre la seva majoria,
imposant la Llei que més rebuig i menys consens ha suscitat de tota la democràcia. Una Llei que
consolida la segregació educativa, busca el control doctrinal de l’educació i atempta contra l’escola
pública. Una Llei que va més enllà d’una reforma educativa i esdevé un reflex del model de societat que
vol el Partit Popular, amb una visió uniforme d’Espanya, ignorant la seva pluralitat i diversitat.
Els socialistes hem demanat en reiterades ocasions al Govern del Partit Popular que retirés la Llei i
comencés de zero, i al Govern de Convergència i Unió que es comprometés en actuar, conjuntament
amb la resta de partits polítics i la comunitat educativa, en defensa del model d’escola pública
catalana.
Nosaltres defensem un sistema educatiu just, equitatiu i respectuós amb les competències de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, i emparem a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la defensa d’un
model d’escola pública catalana que garanteixi el dret a l’educació i sigui inclusiva i amb un domini de
les dues llengües.
És per aquest motiu que vàrem portar la LOMQE al Consell de Garanties Estatutàries qui, finalment, va
dictaminar que aquesta Llei orgànica vulnera la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Des del PSC entenem que cal treballar per millorar el rendiment del nostre sistema educatiu, l’atenció a
l’alumnat i als professionals docents, però la LOMQE no soluciona cap problema ni suposa cap pas
endavant.
D’altra banda, actualment disposem de la Llei d’Educació de Catalunya, la LEC que, segons la seva
moció, cal derogar.
Deixi’m que li digui que la LEC va ser Llei aprovada per ampli consens, mai s'havia redactat una llei
educativa amb tan ampli suport, i que a la seva redacció es van escoltar a tots els col·lectius de la
comunitat educativa.
La LEC reconeix el català com a llengua vehicular a les escoles, garanteix i promou la participació de les
famílies en l’educació dels seus fills i filles i dóna l’autonomia als centres educatius per organitzar-se i
definir el seu projecte educatiu per donar resposta a l'educació del seu alumnat.
A més, promou una descentralització de l’educació, confiant més en els mestres i els municipis. Promou
l'equitat, atendre a l'alumnat en funció de les seves necessitats i organitzar el centre en funció de
l'alumnat.
La LEC és una Llei que cal acabar de desplegar de forma ambiciosa i amb una planificació de 5 anys i
amb recursos suficients. I en aquest sentit, considerem que el Govern de Convergència i Unió no l’ha
dotat de suficients recursos per al seu correcte desplegament.
Per tant, entenem que cal debatre el seu desplegament i modificar els seus continguts amb una base,
tal i com el PSC ha fet al Parlament de Catalunya, però també entenem que el debat no és ara d’una
nova llei, sinó d’aprofitar el marc legalment consensuat del que disposem per debatre’l, modificar-lo i
desplegar-lo, com ja he dit, amb ambició.
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Molta part de la comunitat educativa demana que no hi hagin tantes lleis educatives, volen directrius
clares i confiança en els docents. La LEC proposa un sistema públic inclusiu i competencial. Per tant, no
creu que abans de suprimir una normativa cal aplicar-la i avaluar-la?
Tenim ganes de donar suport a la moció que rebutja la LOMQE, però el contingut d’aquesta moció, com
ja hem dit, demana també la derogació de la LEC, una Llei que pretén millorar la qualitat de
l’ensenyament públic a Catalunya i feta amb el consens de tothom. Estem d’acord que cal debatre-la i
modificar-la, però no rebutjar-la de ple.
Entenem que la Llei està consensuada i, per tant, creiem que és vàlida. El que hagi estat ben aplicada o
no hagi estat ben aplicat amb responsabilitat del Govern de Convergència i Unió que no ha sabut dotarla dels recursos suficients per al seu correcte desenvolupament, no vol dir que haguem de tornar a fer
una llei de nou.
Per tant, evidentment, i per tot l’exposat anteriorment mostrem un no rotund a la LOMQUE, però no
podem rebutjar la LEC i, per tant, la nostra posició serà la d’abstenció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa l’educació és un dret bàsic –ja ho hem dit en reiterades ocasions i així ens hem mobilitzat en
totes aquelles manifestacions que hi ha hagut en els últims anys davant les retallades que s’estan
produint–, un dret bàsic per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i ciutadanes i
també per garantir el futur de la nostra ciutat i el futur del nostre país. Com més educació, estem
convençuts que més futur tindrem. I és per això que des de Movem sempre hem defensat i defensarem
una educació pública i de qualitat.
En relació a la moció que vostès ens plantegen els hi votarem a favor, però també amb alguns matisos.
El primer acord, on vostès demanen que s’insti al Govern de la Generalitat en funcions, entenem, que
no apliqui la LOMQE ens sembla molt bé, però ja ho hem dit moltes vegades també en aquest Ple, que
és una cosa que s’està fent, és a dir, s’està aplicant la normativa espanyola aquí al nostre país per part
de la Generalitat.
I en segon lloc, i en relació a la LEC –a la Llei d’educació de Catalunya– des del nostre grup entenem
que també seria bo que en futur es pogués replantejar aquesta Llei per millorar-ne alguns aspectes que
nosaltres tampoc en el seu dia vam compartir, però el que els hi volíem dir és que també s’hauria
d’estendre, aquest acord, a altres col·lectius i altres sindicats del món educatiu, més enllà dels que
vostè ens planteja aquí com la MUCE o l’USTEC.
Per tant, pensem que sí, que és possible arribar a l’acord per a una nova llei d’educació a Catalunya,
però també s’ha de tenir en compte la sensibilitat de tota la comunitat educativa que, evidentment, a
banda dels actors que vostè assenyala, pensem que també se n’hi ha de sumar altres.
Per tant, des de Movem Tortosa votarem favorablement a la seva moció.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Esquerra Republicana de Catalunya
estem contra la LOMQE, és una Llei retrògrada, és una Llei caduca pedagògicament, centralista –ja no li
fico més adjectius– però no estem en contra de la LEC.
És una Llei que –la Llei d’educació de Catalunya– va estar aprovada per Convergència i Unió, pel Partit
Socialista de Catalunya, gairebé tots els punts també per Iniciativa i també per Esquerra Republicana de
Catalunya en el període de l’any 2009 en què era conseller Maragall.
La Llei el que fa és desenvolupar, o sigui, desenvolupar i concretar les competències d’educació que té
Catalunya en virtut de l’Estatut de Catalunya. I també està basada en el Pacte nacional de l’educació,
que era participat pels grups parlamentaris d’Esquerra, de Convergència i Unió, del Partit Socialista de
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Catalunya i d’Iniciativa Catalunya Verds i que representaven en aquell moment la majoria o una àmplia
majoria de l’arc parlamentari.
Bé, després de la seva aprovació, els diputats del Patit Popular van presentar recurs
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional d’Espanya. Doncs, bé, nosaltres pensem que
només això ja fa un tuf –en argot– de ser una Llei bona per a l’educació a Catalunya.
La gràcia d’aquesta Llei era no fer canvis normatius contínuament que no beneficien a l’alumnat. Per
tant, en aquests moments Esquerra no considera prioritari derogar l’actual Llei d’educació de
Catalunya, i creiem que el que és prioritari és dotar-nos d’un Estat propi que ens eviti tenir un ministre
d’Educació com el senyor Wert, que va deixar molt clar quina era la seva intenció respecte a l’educació:
espanyolitzar als xiquets i les xiquetes de Catalunya.
Per tant, el nostre posicionament és desfavorable al que presenten perquè, tot i que estem en contra de
la Llei espanyola, estem a favor de que es mantingui la Llei catalana.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, estem davant d’una
moció que barreja dos qüestions, dos lleis diferents, d’una banda la LOMCE, que és la Llei espanyola, la
Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i la Llei catalana, la LEC, que és la Llei d’educació
de Catalunya. Per tant, hem de partir de que estem parlant de dos textos diferents que exigeixen
respostes diferents, i el que volem explicar són les diferències que hi ha entre una i l’altra.
Nosaltres, com a grup de Convergència –també al Govern de la Generalitat–, s’ha combatut des de
sempre, des del primer moment la LOMCE amb un recurs d’inconstitucionalitat en contra de la Llei per
part del Govern; en contra de Llei per part del Parlament amb el suport de Convergència també; el
Departament d’Ensenyament sempre ha dit que defensarà un model d’escola catalana i que seguirà
aplicant la Llei d’educació de Catalunya i, a més a més, així ho ha manifestat la consellera Rigau en
nombroses ocasions quan ha assistit a les conferències sectorials, de vegades sense ni anar a la
conferència sectorial per manifestar el posicionament contrari a aquesta LOMCE. Per què? Perquè
representa un atac a l’autogovern de Catalunya, ignora les competències que tenim recollides a
l’Estatut, és un atac al nostre model educatiu i lingüístic que fa més de 30 anys que funciona i funciona
bé i que, a més, demostra que el nivell de castellà en els alumnes catalans era superior a la mitjana de
l’Estat, per tant, està funcionant el coneixement de català i castellà, i a més a més, és un atac a la
comunitat educativa.
Però a banda d’això, ens està plantejant també un atac a Llei d’educació de Catalunya, una Llei que va
a ser aprovada al 2009, en aquell moment Convergència estava a l’oposició, però que va comptar amb
un suport de 106 diputats dels 135 diputats que tenia el Parlament en aquell moment, per tant, el
78,5% dels diputats van aprovar aquesta Llei. Per tant, estem parlant d’una Llei de país, una Llei que va
comptar amb un gran consens i una Llei que desenvolupa un model educatiu d’interès públic, propi,
garanteix una educació de qualitat en condicions d’igualtat, garanteix una escola catalana en llengua i
contingut, prepara els alumnes al plurilingüisme, la formació dels docents és bàsica en aquesta Llei,
s’avança en la gratuïtat real, es lluita contra la desvalorització dels continguts i de l’autoritat i s’aposta
per la innovació pedagògica i pel lideratge i per adequar l’educació a les exigències de la societat del
segle XXI.
Per tant, creiem que, evidentment, tot és millorable, però estem davant una Llei de país, una Llei que va
ser una bona Llei en el seu moment i no entenem que una moció hagi de mesclar les dos lleis.
Evidentment, un no rotund a la LOMCE, i així ho hem manifestat en nombroses ocasions, però creiem
que no podem mesclar la LEC amb la LOMCE en la mateixa moció i, per tant, no pot comptar amb el
nostre suport.
I també, per acabar, aquí tothom demana desobeir o molts cops se’ns està demanant desobeir per
algun dels diferents grups, i fer constar que a l’únic que a dia d’avui té consellers imputats, entre ells la
consellera Rigau que vostè també ha mencionat i que ho fa tot tan malament segons vostè, sí que és
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l’única qu està imputada per tal de desobeir. Per tant, aquesta formació política és l’única que sí que,
desobeint, té els seus consellers o representants polítics imputats, a diferència d’altres formacions
polítiques que no ho tenen, pel fet de no haver pres decisions en el seu moment.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Varis punts. El primer dir que si tan poc els agrada la Llei
Wert, no sabem per què hi ha una consellera –encara que sigui en funcions– que no s’ha negat a
aplicar-la i que quan les famílies ho han demanat als centres educatius, el que està fent és augmentar
les hores de castellà. És a dir, si no ens agrada la Llei Wert, no entenem com aquesta consellera l’està
aplicant, com altres coses, però ja que hem parlat tant del català i que tant ens agrada defensar el
català en l’escola, doncs, com és possible que s’estigui aplicant aquesta Llei Wert, que tan poc ens
agrada?
Això una cosa. Segona, es parla de que la LEC va ser una Llei de consens, potser va ser una Llei de
consens al Parlament en la que els partits que en aquell moment tenien representació la van votar
majoritàriament, però va ser una Llei que es va fer des de dalt, sense tenir en compte, per exemple, al
sindicat més representatiu entre els docents, que és USTEC, i sense tenir en compte també a altres
agents educatius, com per exemple les famílies en les que les AMPA’s també es van posicionar en
contra d’aquesta Llei.
Aquesta és la realitat de la LEC i, a partir d’aquesta lectura, és per la que tant l’Assemblea Groga, com
el MUCE, com USTEC i altres col·lectius menors, com AMPA’s també de nombrosos llocs, van impulsar
aquesta ILP perquè la LEC no els agradava. I per què no els agradava la LEC? Doncs, per exemple
perquè les direccions dels centres educatius es triaran des de dalt, és a dir, buida de contingut els
consell escolars i als claustres, és una Llei que trau democràcia al funcionament dels centres educatius
i que, a més, es pot dir que avança cap a la gratuïtat però no adopta cap mesura per garantir que hi
hagi gratuïtat des de la infància fins als estudis universitaris.
Per aquest motiu es va presentar la ILP, es va presentar des de baix amb la implicació dels agents del
sistema educatiu i no com es va aprovar la LEC, que es va fer des de dalt per un senyor que es deia
Maragall, que es va caracteritzar, entre altres coses, per no atendre a les peticions dels sindicats.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta per cinc vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AET-PA (1) i MT-E (4);
tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8),
ERC-AM (4) i PP (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del grup municipal
del PSC-CP.

07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA,
PER ADOPTAR MESURES CONCRETES PER PREVENIR I ACABAR AMB LA VIOLÈNCIA MASCLISTA EN
TOTES LES SEUES FORMES.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista:
“ Atès que des de la CUP - AE Tortosa volem que la lluita contra la violència masclista i per la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes sigui una prioritat en les polítiques municipals i volem contribuir
aportant tota una sèrie de mesures en l’àmbit municipal per la seua eradicació.
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Atès que les dones som la meitat de la població i en el paper som ciutadanes de ple dret però la realitat
és que el masclisme continua molt present en tots els àmbits de la societat, sent la violència contra les
dones la seua manifestació més cruel i evident.
Atès que cal tenir molt present, que una desigualtat com ara les que patim les dones, no desapareixerà
per art de màgia per molt que ho diguin les nostres lleis o declaracions d'intencions, calen actuacions
contundents i calen que aquestes siguin transversals, ja que el masclisme recobreix tots els àmbits de
les nostres vides.
Atès que les conseqüències del sistema patriarcal són molt latents a tots els àmbits, l’àmbit laboral
(desigualtat salarial i dificultats per arribar als treballs millors pagats o amb responsabilitats), l’àmbit
familiar (majoritàriament les dones continuem fent-nos càrrec de les tasques de la cura i de la llar),
l’àmbit sexual (la dona és emprada constantment com a objecte sexual i la nostra educació sexual afectiva continua responent a estereotips patriarcals) ... En l’àmbit de la parella el masclisme té la seua
màxima expressió en la violència contra les dones, segons dades del Departament d’Interior durant els
primers nou mesos d'any, han hagut 9736 denuncies per violència masclista a Catalunya.
Atès que algunes persones poden pensar que aquesta realitat està representada per les generacions
més grans i que entre els joves els valors ja no són masclistes, malauradament no és això el que ens
mostra la realitat. Són les dones més joves, menors de 20 anys, les que pateixen més violència
masclista relacionada amb la privació de llibertat i identitat sexual. L'últim estudi (gener 2015) fet pel
CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) mostra com la població més jove (15-29 anys) de l’Estat
espanyol continua tenint una gran tolerància als valors i comportaments masclistes i que, si bé
rebutgen en termes generals la violència física, el cert és que no són capaços d'identificar la violència
contra les dones més enllà d'aquestes agressions físiques. Per exemple la coacció envers la pròpia
llibertat no és percebuda com a violència sinó com una mostra d'amor. Les dades són esgarrifoses. El
33%, és a dir, un de cada tres joves considera inevitable i acceptable que la parella controli els teus
horaris, et prohibisca relacionar-te amb familiars o amigues i fins i tot, que no et deixi estudiar o
treballar. Així doncs, el masclisme lluny de ser propi de les generacions més grans, s’està perpetuant
amb força entre les generacions més joves. En aquest sentit, des de la CUP – AE Tortosa creiem que les
institucions i en aquest cas l’Ajuntament, no pot ser indiferent a un problema que vulnera de manera
tant clara, els drets de la meitat de la ciutadania.
ACORDS:
Primer. Que en futurs pressupostos apareguin de manera especificada la partida pressupostaria
dedicada a combatre la violència masclista i potenciar polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i
homes en tots els àmbits socials i que aquesta partida augmenti de manera significativa envers anys
anteriors.
Segon. Dotar de més recursos humans i econòmics (augmentar la partida pressupostaria) del SlAD
(Servei d'Informació i Atenció a les Dones). Actualment està col·lapsat i només pot atendre i, no com
caldria, els casos de violència de gènere. És obvi que aquesta ha de ser la prioritat però si volem acabar
amb la violència masclista també hem d'invertir en prevenció, cal intervenir amb polítiques per acabar
amb les desigualtats d'oportunitats encara existents entre dones i homes. Tanmateix només per atendre
adequadament a les dones en situació de violència, cal augmentar significativament la partida
pressupostària.
Tercer. Millorar i aplicar el pla d'igualtat de l’ajuntament de Tortosa. Com? Mitjançant un procés de
participació ciutadana tenint com a document base el Pla d'igualtat de l’ajuntament. Caldria fer,
prèviament, un estudi rigorós de quines són les necessitats més urgents de les dones tortosines per
poder fer un calendari d'actuacions, sent conscients que totes les mesures del Pla d'igualtat no es
podran fer de cop. Cal marcar les prioritats, elaborar projectes concrets i dotar-los de pressupost.
Quart. Millorar l’aplicació (amb una major implicació per part de l’Ajuntament) del protocol de les Terres
de l’Ebre per combatre la violència masclista. El projecte en el paper és molt complet però el cert és que
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no s’està aplicant o almenys no correctament perquè la informació/formació no arriba als professionals
ni de l’àmbit sanitari ni educatiu.
Cinquè. Aplicar els acords aprovats en la moció presentada per la CUP i el Col·lectiu de Dones de les
Terres de l’Ebre envers l’educació sexual – afectiva (educació imprescindible entre els més joves per
combatre rols sexistes).
Sisè. Realitzar i assumir les despeses de tallers per combatre les actituds masclistes i a escoles, institut
i universitat pública, realitzades per persones amb formació al respecte i no per persones dels cossos
policials amb bona intenció però sense la formació adequada.
Setè. Realitzar i assumir les despeses de tallers/conferencies a pares/mares (mitjançant els AMPA) i
professorat així com a professionals de la salut.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AE, senyor
Xavier Rodríguez Serrano: Bé, en primer lloc dir que aquesta moció la vam presentar el 25 de
novembre, que és el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, però que les circumstàncies han
fet –perquè no es va fer un Ple ordinari, sinó que era extraordinari al mes de desembre– doncs, que fins
avui no l’ha puguem presentar aquí al Ple municipal.
Dir això, comentar que farem una anàlisi, que creiem que pràcticament la totalitat dels regidors i
regidores i la gent que està present al Ple o sentint-nos per la radio o per la televisió coincidirà, una breu
anàlisi sobre la realitat del masclisme que viu en la nostra societat. En primer lloc, crec que tot el món
coincidirà en què la violència masclista i la lluita per reduir les desigualtats d’oportunitats que hi ha
entre homes i dones hauria de ser una prioritat de qualsevol govern i, per tant, també d’un govern
municipal.
Que també coincidirem que la meitat de la població –que són dones– haurien de tenir el dret a poder
exercir plenament els seus drets, però que el masclismes que està present en nombrosos àmbits de la
nostra societat ho dificulta.
Que la desigualtat que actualment estan patint les dones no va a desaparèixer per art de màgia ni per
moltes declaracions, mocions o lleis que queden molt bé sobre paper, però que a l’hora de la veritat no
s’acaben aplicant perquè no tenen recursos.
Coincidirem també que el masclisme està present en molts àmbits de la nostra vida. En l’àmbit laboral,
on les dones, segons nombrosos estudis, cobren menys per fer les mateixes tasques que els homes,
però que també en l’àmbit laboral està demostrat que les dones accedeixen en menys percentatge als
càrrecs de direcció o de coordinació.
En l’àmbit familiar l’home potser participa una miqueta més en la distribució de les tasques
domèstiques però, en tot cas, ajuda, no assumeix la responsabilitat compartida amb la dona, que és la
que realment té la major part de les tasques, qui més temps ha dedicat, i que en el tema de la cura a
familiars malalts té un paper també predominant.
En el mateix sentit també, en l’àmbit sexual, en el que moltes dones són tractades com a objectes
sexuals. I en l’educació també que donem a nivell afectiu i sexuals, doncs, moltes vegades també
respon a estereotips que no combaten el concepte masclista d’aquestes relacions. Per exemple –i
encara amb dades de quan no havia acabat l’any– a Catalunya hi havia més de 10.000 denúncies –
més de 10.000 denúncies– per violència masclista, perquè no tot es queda en les morts, hi ha moltes
altres formes de violència masclista.
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Aquesta realitat que molts de nosaltres podríem pensar que és més present en les generacions més
grans, en la gent més gran, està desmentida també per les estadístiques. Hi ha una de gener de 2015
de Centre d’Investigacions Sociològiques –del CIS– que parla que entre els joves entre 15 i 29 anys, un
terç, sí és veritat que tot el món coincideix a aquesta edat en què la violència física sexista està molt
mal vista i no s’ha de defensar ni tolerar, en canvi, quan es parla d’altres formes de violència masclista,
com pot ser el control del temps o del que fa la parella o de amb qui pot o no parlar, o de si ha de seguir
treballant o estudiant, en aquestes qüestions un terç dels joves de l’Estat espanyol consideren que ja
està justificat el condicionar aquesta actitud en la parella. Per tant, és un problema que afecta a tota la
població, independentment de l’edat que tinguin.
Coincidirem també que s’han produït avenços en aquesta lluita contra aquesta xacra social, però que
són avenços que s’han concretat amb recursos i de manera efectiva amb el càstig a la persona que és
responsable de la violència física, i també en la protecció de la víctima, però que n’hi ha altres molts
casos de violència que no s’estan combatent perquè no hi ha recursos i, sobretot, en la prevenció –que
és on hauríem d’arribar, perquè l’objectiu hauria de ser evitar que les coses passen, i no posar “parxes”
a quan ja ha passat la desgràcia– doncs, en la prevenció no hi ha recursos.
I tot el món, quan es van congressos, estudis, coincideix en què només s’acabarà amb la violència de
gènere quan s’acabi amb el masclisme que potencia aquesta societat patriarcal que tenim.
I a nivell internacional, a nivell estatal, a nivell català, a nivell local es coincideix que aquestes
actuacions han de ser transversals. Ja a la cinquena Conferència mundial sobre les dones –organitzada
per Nacions Unides– es parlava d’aquestes actuacions transversals. La mateixa Llei orgànica 1/2004
de l’Estat espanyol, o la mateixa Llei catalana també del 5/2008 parla de que cal actuar de manera
transversal en aspectes preventius, educatius, socials, laborals, assistencials, sanitaris i, fins i tot,
penals. També ho recull així el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Tortosa.
Per tant, coincidim en la lectura i suposo que estarem d’acord que aquest problema social s’ha de
combatre no només solucionant els problemes que genera, sinó sobretot prevenint-los. Coincidirem que
des del grup CUP Alternativa Ecologista fem propostes concretes per a no només pal·liar els efectes de
la violència masclista, sinó sobretot per prevenir-los, com es recull en les trobades a nivell internacional,
estatal o català que es fan.
I les propostes d’acord que demanem al Ple són les següents: En primer lloc, sol·licitem que als
pressupostos, als futurs pressupostos que s’aprovin a l’Ajuntament de Tortosa, de manera específica
consti quants diners es destinen en aquests pressupostos a combatre la violència masclista i potenciar
polítiques d'igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones. Creiem que s’ha de fer per un exercici de
transparència i també per donar importància a aquesta lluita contra la violència masclista, i també per
veure quina importància des del Govern de la ciutat se li dóna a aquestes actuacions.
En segon lloc, demanem també que es doti de més recursos humans i econòmics al SlAD (el SIAD és el
Servei d'Informació i Atenció a les Dones). És un Servei que considerem que és fonamental i que
actualment no té els recursos necessaris per abordar no només els casos de possible violència física de
gènere, sinó també –perquè ho hem dit abans– per prevenir aquestes actituds masclistes. En
l’actualitat, l’horari que té aquest centre és dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12, i dimarts i dijous
de 4 a 6; considerem que són insuficients aquests horaris per atendre no només els casos, sinó també
per prevenir-los. Les hores de la psicòloga especialitzada entenem que són totalment insuficients,
perquè aquests casos necessiten un acompanyament llarg i no es pot reduir a unes quantes hores
setmanals.
En tercer lloc, apostem també –i és el tercer acord que demanem– que es millori i apliqui el Pla
d’igualtat de l’Ajuntament de Tortosa. Ja hem dit abans que podem coincidir en què el plantejament que
té el Pla és correcte, està bé. Tot i això, creiem que s’hauria de millorar a partir d’un procés de
participació ciutadana en el que participin entitats i persones que estiguin vinculades al tema, però
sobretot cal dotar-lo de recursos i de propostes concretes per a que sigui efectiu.
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Entre les propostes que nosaltres ja formulem aquí, estaria el suport, crear espais oberts de suport
socioeducatiu a les dones que pateixen violència, perquè és molt important que puguin compartir les
seves experiències amb altres persones perquè això ajuda a superar aquesta problemàtica; donar a
conèixer a la gent gran, que moltes vegades viu la violència domèstica com una cosa normal perquè
generacionalment s’ha viscut així, donant a conèixer a través de xerrades i diverses intervencions a la
gent més gran que és una actitud que no s’ha de tolerar i que, fins i tot, es pot denunciar. Donar suport
també a accions i campanyes contra l’explotació sexual, especialment en el tema de les dones i
adolescents que es veuen obligades a prostituir-se, promovent, a més, una tolerància zero entre la gent
jove que no tolera aquesta realitat, aquesta xacra social. I promoure també un control sobre els anuncis
de contactes que es fan als mitjans de comunicació locals.
En quart lloc, també proposem que es millori l’aplicació del Protocol de les Terres de l’Ebre per
combatre la violència masclista. És un projecte que també està molt ben redactat i que és complet, però
que considerem que no s’està aplicant o, al menys, no arriba correctament aquesta informació i
formació als professionals de l’àmbit sanitari i educatiu.
En cinquè lloc, també demanaríem que s’aprovin els acords que ja en una moció, que tant la CUP com
el Col·lectiu de Dones de les Terres de l’Ebre van presentar en el seu moment –concretament, al Ple del
3 d’abril de 2014–, uns acords que nosaltres hem constatat que no s’estan aplicant i que deien que
s’havia d’incloure, entre les funcions del Centre Jove de Salut, l’Oficina Jove del Baix Ebre i els Serveis
Socials de l’Ajuntament, el servei d’assessorament i informació a les dones que vulguin avortar, sobre
les diverses possibilitats existents i sense límit d’edat per a les persones que ho sol·licitin.
I, al mateix temps, impartir campanyes a escoles i instituts, per part de personal especialitzat, on es
promogui la capacitat de decisió de la dona sobre el seus cos, oferint una educació afectiva i sexual,
oberta i sense prejudicis.
Demanem també que es realitzin i s’assumeixin les despeses de tallers per combatre les actituds
masclistes a les escoles, instituts i universitats públiques. I demanem, a més, que ho faci personal
preparat, perquè en molts casos això s’està fent a les escoles i instituts per persones que tenen molt
bona voluntat, que formen part de la policia municipal o, de vegades, dels Mossos d’Esquadra, però que
considerem que no tenen la formació adient per combatre molts dels perjudicis que actualment
existeixen en la societat, tot i que reconeixem la bona voluntat de les persones que fan aquesta tasca.
I en últim lloc, també demanem que es realitzi i s’assumeixin les despeses de tallers i conferències a
pares i mares i AMPA’s, i al professorat per promoure una altra actitud envers la salut afectivosexual.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, abans d’iniciar la ronda de
portaveus, un comentari, un aclariment senyor Rodríguez, respecte a l’afirmació que vostè ha fet a l’inici
de la seva exposició, i a efectes de preservar el bon fer del secretari i, en aquest cas, de l’alcalde a
l’hora de confeccionar l’Ordre del dia i deixar clares les coses respecte de com es confecciona l’Ordre
del dia.
Miri, si vostè hagués presentat aquesta moció per ser discutida en el Ple del mes de desembre, i
l’hagués presentat al novembre –com vostè ha afirmat–, aquesta moció seria la primera en discutir-se
avui. Aquesta moció vostè la va presentar, la va entrar al Registre de l’Ajuntament de Tortosa el 29 de
desembre de 2015, número d’entrada 16497, per tant, no la va entrar al novembre. I no es va discutir
en aquell moment perquè el Ple era extraordinari. El Ple era extraordinari, però no se n’havia entrat cap
de moció, perquè sinó jo hagués tingut que ficar aquesta moció la primera de totes les mocions. I, per
tant, l’he introduït al número 7 perquè és aquest l’ordre i perquè vostè la va entrar el 29 de desembre
del 2015 i, a la vegada, també està signada el 29 de desembre del 2015.
Simplement, és un efecte aclaratiu, a efectes de que consti en acta de que no hi ha arbitrarietat a l’hora
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de fixar l’ordre de les mocions al Ple. Es fixen en funció de criteri d’entrada al Registre. I aquesta, si
hagués estat presentada –com vostè ha afirmat– al novembre per ser discutida al desembre, hagués
sigut la primera en discutir-se. I, per tant, està a l’ordre que li correspon, d’acord amb el registre
d’entrada que vostè va fer servir a l’hora de presentar-la el dia 29 de desembre.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyors regidors, senyores regidores, bé, jo
aquí el nostre posicionament és també en contra de la moció, però donat el fet d’important de que es
tracta d’un tema, doncs, punyent i un tema que nosaltres ens hem mostrat sempre en contra, com és la
violència masclista i, en general, la violència de gènere, voldria fer un petit afegit.
I no l’he fet a l’anterior moció, que també és important perquè clar, allí vostè aplica la tàctica del “totum
revolutum”, li pega a tort, li pega a dret, li pega a la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa, li
pega també a Llei d’educació catalana, bé, li pega a tot i d’això.
I no entro, a pesar de que els temes per a nosaltres són importants i estem en contra, repeteixo, de
qualsevol violència masclista i qualsevol violència de gènere. No, perquè entenem que això, aquesta
moció és un instrument de populisme, un instrument d’utilitzar el populisme com un instrument
d’actuació política. O si vol, millor, utilitzar la tàctica de la carta als Reis Mags, no? Demanem molt i al
final rebrem algo, però això està bé en l’època d’infantesa nostra, que demanàvem molt i ens donàvem
dos cosetes i apanyat.
Aquí no és qüestió de demanar molt, sinó de demanar el que realment es pot tirar endavant i el que
realment no està funcionant molt o bé o molt bé, no allò que no acaba de ser perfecte. I aquesta és la
tàctica de que tot és, per divisió, millorable, no? Tot. Agafem i comencem a fer una llista i això ho tirem
com a crítica i au, ja tenim feta aquí la moció i tot això.
Per tant, per aquests dos motius, o per aquest motiu nosaltres votem en contra d’aquesta moció.
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, la violència de gènere és el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat.
Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho.
El nostre grup municipal ja ho ha denunciat en diverses mocions que hem presentat cada any al
respecte i els i les socialistes no hem deixat de treballar en aquest tema. El passat mes de novembre
vam presentar la darrera moció al respecte amb motiu de la Marxa contra la violència de gènere del 7
de novembre a Madrid.
Però benvinguda sigui aquesta nova moció, ja que en el camp de la violència masclista, per molt o poc
que es faci sempre serà insuficient. Per això, vagi per endavant que votarem a favor de la moció
presentada.
El Govern socialista recordem que va aprovar la Llei 1/2004 de Mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, una Llei premiada i reconeguda que estableix un marc legal per a la prevenció,
protecció, persecució i càstig d’aquest tipus de violència. També a Catalunya el Govern socialista, i amb
tres regidors d’esquerres, es qui va aprovar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones.
Però les dones segueixen sofrint violència de gènere i, en els últims mesos, hem patit un repunt
d'assassinats masclistes a tot l’Estat. L’any 2015 s’han enregistrat 57 dones i 4 xiquets i xiquetes
assassinats, 6 d’elles a Catalunya, el que suposa més d’un crim a la setmana en tot l’Estat.
I el 2016 començava amb la notícia de dos assassinats més: d’Anna Nadolsa una dóna de 31 anys i la
seva filla Maja de tan sols 9 mesos, morts, sembla ser pel seu marit que es va suïcidar seguidament i
els cossos dels quals van ser trobats a Torrevieja hores abans d’acabar l’any 2015.
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Però no estem parlant només d’assassinats. Estem parlant de dones que pateixen en silenci una
violència que les asfixia i que no les deixa desenvolupar-se com a persones, que no les deixa ser lliures.
Per això pensem que la violència de gènere ha de ser una qüestió d’Estat amb la implicació de tots els
partits polítics, tots els partit polítics.
A Catalunya s’ha reduït el 35,89% el pressupost destinat a polítiques de dones des de 2010. S’ha
desmantellat la Llei integral i s’ha afeblit el suport a les dones maltractades amb retallades als serveis
d’atenció.
Els ajuntaments som les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, hem de potenciar totes
aquelles mesures a favor de les polítiques de gènere. Cal fer una aposta clara per assolir un pacte
d’Estat amb totes les forces polítiques que defensi la tolerància zero envers la violència contra les
dones.
Ha arribat el moment que els representants polítics no ens amaguem i ens alineem de forma clara amb
les dones víctimes d’aquesta xacra social.
Ara, més que mai, pensem que tenim l’obligació de donar alè a totes les dones que estan patint la
violència per reivindicar que han de tenir vies per poder sortir-ne per aconseguir, a la fi, que la violència
masclista sigui algo impensable. Perquè, com he dit abans, malauradament, per molt o poc que es faci
sempre serà insuficient. I en aquest sentit, reiterem el nostre vot a favor.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa compartim la diagnosi del que representa la violència masclista a la nostra societat i, per tant,
aquesta situació, aquest gran problema que vivim tots en conjunt, però especialment evidentment les
dones, que són més de la meitat de la nostra societat. Perquè encara molts dels homes de la nostra
societat, precisament, el que pensen és que són superiors a les dones i que poden fer tot el que vulguin
amb elles, inclús arribar fins i tot a assassinar-les.
A partir d’aquí, vostès fan tota una proposta de com intentar eradicar aquesta violència envers les
dones a partir de diferents qüestions que es poden tirar endavant des del nostre Ajuntament. Jo no les
comentaré totes perquè penso que algunes de les que vostè aquí diu ja s’estan fent, altres sí que crec
que encara no s’han fet com tocaria fer. En tot cas, ressaltaria a nivell simbòlic que estaria bé que de
cara al pressupost municipal apareguessin de manera concreta les partides destinades a la violència de
gènere; també que, si pot ser, hi haguessin més recursos per al Servei d’Atenció i d’Informació a les
Dones; o millorar i aplicar el Pla d’igualtat que hi ha al nostre Ajuntament.
Hi ha alguns aspectes que vostè demana que penso que s’estan fent. Per exemple, existeix un projecte
entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Ebre destinat al públic escolar dels diferents centres
educatius de la nostra ciutat, on els joves fan diferents curtmetratges, precisament, per treballar sobre
la violència de gènere i que té una participació amplíssima de molts joves, no? de la nostra ciutat.
Per tant, entenc que en general vostès el que volen és que s’apliquin més i millors polítiques a nivell
municipal per intentar, cada vegada més, anar eradicant aquesta violència masclista i, per tant, des del
nostre grup municipal li donarem suport. Moltes gràcies.
Intervenció de la Sra. Viña
A continuació pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des d’Esquerra
Republicana compartim la seva preocupació per l’eradicació de la violència masclista.
La lluita contra la violència de gènere i per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones ha de ser una
prioritat en les nostres polítiques. En el nostre programa electoral ja hi constava que promourem
l’aprovació de polítiques públiques municipals d’igualat i lluitarem per l’eradicació de la violència
masclista amb la prevenció i l’atenció a les dones, i amb la col·laboració del SIAD.
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En el Ple de 2 de novembre de 2015 vam donar suport a la moció que va presentar el PSC, en la qual
es detallaven tot un seguit de mesures per tal d’eradicar la violència de gènere i promoure la igualtat.
Ara, però, analitzem què demana la CUP en aquesta moció. Ens diu que el SIAD està col·lapsat i no pot
atendre com cal els casos de violència de gènere que es donen al nostre municipi. Es dóna la
circumstància de que al municipi de Tortosa actualment es disposa de dos SIAD: un depenent de
l’Ajuntament i l’altre depenent de l’Institut Català de les Dones que, després d’haver-ho consultat, no
consta –al menys a nosaltres no ens ho han dit– que estiguin col·lapsats ni un ni l’altre, a pesar de que
sempre va bé que es doti tot de molts més recursos.
Ens demanen que, mitjançant un procés de participació ciutadana, es faci un estudi de les necessitats
més urgents de les dones tortosines per elaborar un Pla d’actuació. L’Ajuntament de Tortosa disposa
d’un Pla de política de dones elaborat amb la participació dels Serveis Socials, de tècnics de
l’Ajuntament i, entre altres, associacions de dones, associacions d’immigrants, el col·lectiu gitano,
professionals de la salut, de l’ocupació, centres de formació d’adults. Consta també amb la participació
de la Comissió de Vivència Familiar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona. És un Pla de 10 eixos
estratègics que contemplen, entre altres punts, incorporar les polítiques de dones en tots els àmbits de
la gestió municipal i pública; fomentar la coeducació i la formació en igualtat d’oportunitats;
promocionar la salut de les dones o lluitar contra les formes de violència exercida per homes o dones.
En el detall de les actuacions que planteja aquest Pla ja es preveuen les accions demanades en
aquesta moció.
En la lluita contra la violència masclista i per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, totes les
mesures que puguem prendre són poques, per això mateix, quan ja hi ha mesures que estan
elaborades pels diferents agents socials de les societats civils, i funcionen, hem d’incidir en la seva
aplicació, en el seu desenvolupament i no dedicar el temps i les energies en fer-ne d’altres idèntiques.
Per tant, el nostre grup no donarà suport en aquesta moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció tampoc
comptarà amb el nostre suport. No, evidentment, perquè no consideri que cal prevenir i acabar amb la
violència masclista en totes les seves formes, que és el que diu el títol de la moció –evidentment, ho
compartim i ho defensem–, sinó perquè aquesta moció no respon a la realitat del que tenim a la ciutat
de Tortosa, del que estem prestant a dia d’avui per l’Ajuntament de Tortosa i perquè, a més a més,
estan exposant coses que no són certes, com també li ha dit la senyora Maria Jesús Viña.
Aquest Ple s’ha posicionat molts cops –recentment es va posicionar al respecte pel que fa a la violència
masclista– i ha quedat molt clar quin és el posicionament i, evidentment, treballarem fermament per tal
d’eradicar-la i per tal d’ajudar a aquelles dones que puguin patir violència masclista, com hem explicat
moltes vegades.
I també hem explicat moltes vegades què és el que fem aquest Ajuntament, des del departament de
Serveis Socials, des del SIAD, per tal de poder portar a terme polítiques, per tal de prevenir, per tal
d’ajudar a aquelles dones que ho necessiten.
I no m’estendré, però recordaré que hi ha un SIAD que no hi havia, un SIAD que té unes millors
condicions, que té cada vegada més recursos, que té un servei d’atenció matins i tardes, que a més a
més, en cas de que..... Abans de que s’ho apunti, no tots els matins i no totes les tardes, sinó que molts
matins i moltes tardes, molt més que abans, que no s’obria per les tardes, perquè s’ha anat ampliant
l’horari, perquè se l’ha anat dotant de més recursos i perquè, a més a més, tenim un circuit
d’assistència a nivell comarcal i a nivell territorial que Tortosa hi participa i, a més a més, el lidera.
També s’està fent un treball conjunt amb els centres educatius de la nostra ciutat per tal d’ajudar a la
prevenció. Hi ha un Grup d’Atenció a la Víctima també creat per aquest Govern a la Policia Local. I, a
més a més, hi ha un servei d’atenció i acolliment d’urgència, disposant d’un pis per a aquelles dones o
famílies que ho necessiten.
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No és cert que estigui col·lapsat el SIAD, també li han dit abans que jo. No és cert que no es pugui
atendre com pertoca. Es pot atendre i es pot atendre bé. Per tant, li demanem que.... demostra, en
aquest demostra que no coneix com està funcionant o que no s’ha informat de com està funcionant, ni
tampoc de les necessitats que té a dia d’avui la ciutadania de Tortosa ni el SIAD.
Tampoc compartim el que ens està dient sobre els cossos policials perquè, textualment, ens diu que no
es porti a terme aquesta formació a les escoles pels cossos policials, amb bona intenció però sense la
formació adequada. Jo considero que hem de tenir una mica més de respecte pels diferents cossos
policials, tenint en compte que tant la Policia Local com els Mossos tenen unitats especialitzades i amb
formació adequada per tal d’atendre o prevenir la violència masclista. Per tant, demanem més respecte
pels cossos policials i per les unitats que estan destinades a això.
A banda, també més respecte pels serveis socials, pels professionals dels serveis socials que, en tot
cas, no deixarien d’atendre i posarien i demanarien molts més recursos per tal de poder portar a terme
aquella atenció al SIAD en cas de que estigués col·lapsat, que no és el cas.
I per tant, evidentment, tot i que el títol semblava una cosa però després quan entres dins la moció veus
que és una altra i que no està dient coses que responen al que realment necessitem a la ciutat de
Tortosa, no comptarà amb el nostre suport.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc agrair al PSC i a Movem Tortosa que
hagin votat a favor de la moció.
En cap moment he insinuat que fora motiu d’arbitrarietat que la moció no anés abans. Sóc
perfectament conscient, pel que ja ens va explicar vostè, que al mes de desembre no hi hauria Ple
ordinari i que aquesta moció es debatria al mes de gener. I a més, vaig ser jo personalment qui fa uns
dies la va presentar. En cap moment jo he insinuat que aquesta moció hauria d’haver anat en un altre
Ple, simplement pretenia explicar a la gent que ens estigui escoltant o veient per què parlàvem avui
d’això, quan la moció l’havíem presentat públicament el 25 de novembre. Simplement, per què no
havíem tingut oportunitat abans de fer-ho, i no he acusat a ningú de que no pogués ser d’una altra
manera, és a dir, no entenc a què ha vingut la seva intervenció. Ens havia dit a la Junta de Portaveus
que avui no tenia intenció de parlar molt però veig que sembla ser que ha canviat de parer.
Responent al Partit Popular, que curiosament ha votat el mateix que Convergència i Unió i Esquerra
Republicana, direm que si populisme és presentar mesures concretes per combatre i per impulsar la
igualtat entre homes i dones, nosaltres ho seguirem fent, per combatre les polítiques que des de l’Estat
espanyol, quan governa el seu partit, fan que precisament va en la direcció contrària.
En al·lusió a la moció que abans m’ha fet, en la que comentava que havien barrejat la LEC i la LOMQE, li
recordo que la ILP que nosaltres hem defensat avui la vam presentar la comunitat educativa, i que
potser aquesta LEC i aquesta LOMQE no són tan diferents i per això es planteja, des de la comunitat
educativa, una altra llei catalana.
Respecte a la intervenció del senyor Jordan, de Movem Tortosa, evidentment que es fan coses –i
nosaltres no hem negat que es facin coses a la ciutat de Tortosa–, el que, com ha dit el senyor Roig, tot
el que es faci és insuficient, perquè el masclisme està present en tots els àmbits de la nostra societat,
en totes les facetes de la nostra vida i, per tant, hem de fer el màxim possible per combatre una realitat
que afecta, ni més ni menys, que al 50% de la població. Segurament no hi ha un altre problema que
afecti a tanta gent com el tema del masclisme, que no només és la violència física –com ja hem dit en
l’anàlisi que hem fet– sinó que afecta a moltes altres coses.
Respecte a la intervenció d’Esquerra Republicana, no hem dit en cap moment que no hi hagin recursos,
que el Pla que està escrit no sigui complert. Hem dit i hem reconegut que estava ben fet, que parlava de
mesures transversals, però incidim que no hi ha els suficients recursos per aplicar-los, perquè no
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només és atendre a les persones que estan patint la violència física del masclisme o que són víctimes
d’això, estem parlant de que la millor manera de prevenir la violència física contra les dones és amb
l’educació, amb la conscienciació, i per això no hi ha els recursos suficients. I l’únic que demanem és
que es destinin més recursos.
No entenem que s’estigui parlant aquí de qui si fem demagògia, de que no estem dient la veritat. I al
SIAD, doncs molt bé, hi ha més recursos que abans, però encara no són suficients per a la funció més
important que nosaltres creiem que hauria de tenir, que és la prevenir, la de conscienciar i la d’educar. I
per això, amb els recursos que actualment hi ha, no és suficient.
En cap moment he dubtat jo de la professionalitat de la policia municipal o dels Mossos d’Esquadra.
L’únic que hem dit, que en el tema de la violència de gènere –i li parla un professor que ha estat
present quan han fet aquestes formacions– no té un discurs que arribi a l’alumnat. I no ho tenen
perquè hi ha altra gent que es dedica a fer cursos amb un altre missatge, no tan punitiu. Un missatge
més d’educació, de conscienciació, d’anar a l’arrel del problema i no tant com es fa des dels cossos
policials, en el que moltes vegades es té una visió més punitiva i qüestions legalistes. I això ho he
comprovat jo a partir de la meva pràctica laboral i, a més, ho he comentat amb altres companys i
companyes.
I simplement dir el que hem dit abans, agraïm els vots a favor i lamentem que no es vulguin destinar
més recursos a combatre aquesta xacra social perquè, com s’ha dit aquí, tot el que es faci serà
insuficient.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Només una clarificació, jo
no intervinc en la discussió de les mocions, però si vostès m’interpel·len o qüestionen la meva forma
d’actuació, com a poc me concedirà el dret a defensa i, per tant, la possibilitat d’intervenir.
Respecte a la presentació jo he interpretat, està a l’acta –en tot cas, ara no ho discutirem– que vostè
havia dit que ho havia presentat el 25 de novembre, no a la premsa, sinó que ho havia presentat el 25
de novembre a l’Ajuntament.
Fet aquest aclariment, no procedeix més discussió. Queda així a l’acta i, en tot cas, ja entenc jo que no
queda ni qüestionada la funció del secretari a l’hora de fer-me la proposta de l’Ordre del dia, ni la meva
al signar l’Ordre del dia.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AET-PA (1), MT-E
(4) i PSC-CP (3); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP (1).

08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA ECOLOGISTA,
PER LA DESCATALOGACIÓ DEL MONUMENT BATALLA DE L’EBRE DEL CATÀLEG D'EDIFICIS I CONJUNTS
URBANS I RURALS DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC I AMBIENTAL DE LA CIUTAT I EL MUNICIPI DE
TORTOSA 2007.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista:
“ El Ple d’aquest Ajuntament haurà d'abordar en breu el debat sobre el futur de l’anomenat Monument
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Batalla de l’Ebre i ha de poder abordar aquest debat amb serenitat, democràticament i sense
condicionaments.
Cal tenir en compte, en aquest punt, que la Llei de memòria històrica –aprovada pel Congrés dels
Diputats l’any 2007– assenyala en el seu article 15.1 que "Les administracions públiques, en l’exercici
de les seues competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies,
plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la
sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura". Ara bé, en el punt 2 del mateix
article, especifica que "El que preveu l’apartat anterior no serà aplicable (...) quan concorrin raons
artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la Ilei". I això, per tant, podria convertirse un condicionament per abordar el debat de què parlàvem al principi.
Dit això, cal constatar que l’anomenat monument Batalla de l’Ebre de Tortosa no consta a l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, que forma part de l’Inventari del patrimoni cultural català –definit
a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català– i que, per tant, no gaudeix de cap de
les tres categories de protecció que estableix l’esmentada Llei: els béns culturals d’interès nacional
(BCIN), els béns catalogats o els béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de
l’ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la Llei.
En canvi, però, el POUM de Tortosa (Text refós 2007) inclou el Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals
de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2003 i, en aquest catàleg,
s'incorpora el monument Batalla de l'Ebre (referència 0154), segons denominació actual, amb la
protecció especifica de Bé Integrant del Patrimoni Cultural Català (BIPCC).
Segons diu la normativa del propi catàleg en el seu l’article 2, el seu objecte és "protegir els edificis,
conjunts i ambients, elements arquitectònics i espais urbans que siguin mereixedors d'aquesta
protecció, per les seves característiques arquitectòniques, històriques, ambientals, típiques o
tradicionals i que té la voluntat d'ordenar, mantenir i recuperar en el possible la qualitat del paisatge
urbà".
Ara bé, el monument que ens ocupa es va construir –com és de coneixement general– amb la clara
intenció d'homenatjar el dictador Francisco Franco, tal i com indicaven les plaques i el discurs de la
seua inauguració: "Al caudillo de la cruzada y a los 25 años de paz" (1966).
És, per tant, un monument amb la clara intenció d'homenatjar els combatents del bàndol guanyador de
la Guerra Civil espanyola (bàndol feixista que es va aixecar i sublevar contra el Govern de la Segona
República espanyola, elegit democràticament), tal i com indicava la placa on hi deia: "A la promoción
Ebro de la Guardia Civil. A los combatientes de la Batalla del Ebro", i d'humiliar els i les vençudes.
I, finalment, cal afegir que és un monument que –tot i haver-li retirat alguns dels símbols franquistes–
en continua exhibint i que, per més que el despullem de tots els símbols, és de per sí, de naturalesa
feixista.
Per tot plegat, considerem que el monument Batalla de l’Ebre no es mereixedor de la protecció que
atorga el catàleg als seus elements inventariats, per la qual cosa el Ple de l’Ajuntament de Tortosa
ACORDA:
1. Que la Comissió Municipal de Patrimoni i Cultura de l’Ajuntament de Tortosa faci les actuacions
necessàries per tal d'iniciar el procés de descatalogació del monument del riu del Catàleg d'edificis i
conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa
2007 per tal que no hi consti.
2. Que es facin les modificacions oportunes, tant al POUM, al Catàleg, a la Memòria del Catàleg i a la
normativa del Catàleg per tal que la descatalogació del monument es faci efectiva.
3. Comunicar al Memorial Democràtic la descatalogació del monument Batalla de l’Ebre del Catàleg
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d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de
Tortosa 2007.
4. Comunicar als organismes pertinents de l’Estat que l’anomenat monument Batalla de l’Ebre no esta
protegit per cap llei ni normativa.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AE, senyor
Xavier Rodríguez Serrano: Bé, no ens estendrem molt perquè ja hem parlat del tema abans, en tot cas,
dir que nosaltres enteníem que la voluntat de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes
quan va presentar aquesta moció, simplement, era no entrar a qüestionar si monument sí o monument
no, sinó simplement el fet de que es descatalogués per després provocar un debat sobre si s’havia de
retirar o no.
En tot cas, entenem que no és el camí que ha decidit ni l’equip de Govern ni el seu soci. Nosaltres ho
lamentem. Lamentem que no hagi estat així i tornem a reiterar, serem repetitius però és que no podem
concebre que una ciutat catalana al segle XXI vagi a demanar l’opinió a la ciutadania sobre si un
monument franquista, un monument que es va erigir a “las futuras generaciones para que recuerden lo
que costó forjar esta España”, un monument que “se alzó en honor del caudillo y de su cruzada” avui en
dia encara estigui present a Tortosa i sigui el símbol franquista, el símbol feixista més gran de
Catalunya.
Com ja hem dit abans, al feixisme no se’l pot consultar, no se’l pot tolerar, l’únic que s’ha de fer és
combatre’l amb idees i, sobretot, retirant la seva presència, ja sigui en forma de persones o en forma de
monuments o de defensa o apologia en textos, la seva presència al carrer.
I que avui en dia, al segle XXI, el monument franquista estigui encara al mig del riu Ebre, és una prova
més de que el franquisme sociològic encara continua vigent en molts àmbits de la nostra ciutat, que
continua, a més, existint i que té un cert poder, perquè sinó no entenem com no s’hagi fet una aposta
clara per retirar aquest monuments.
Pensem que el que s’està fent aquí és pensar en clau electoralista i no ser coherent un poquet amb la
ideologia, al menys, dels partits que es defineixen com a esquerres, que no aposten clarament per la
retirada d’un símbol com aquest.
En tot cas, també ens qüestionem com és possible que la mateixa gent que és capaç de fer un
homenatge a Lluís Companys, després no sigui capaç de retirar el monument que van construir els que
el van condemnar a la mort i el van afusellar.
Dir això, farem una exposició de la moció que va presentar la Comissió per la Retirada dels Símbols
Franquistes. Donarem veu a aquesta comissió amb aquesta intervenció. I en ella parla de que la Llei de
memòria històrica –que es va aprovar al Congrés dels Diputats al 2007–, el seu article 15.1 diu que les
administracions públiques, en l’exercici de les competències, prendran les mesures oportunes per a la
retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació personal
o col·lectiva de la “sublevació” militar de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. I queden
exemptes d’aquesta descatalogació aquelles obres que per raons artístiques, arquitectòniques o
artistico-religioses tinguin algun interès i hagin de ser protegides.
La mateixa Comissió assenyala que no consta a l’Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya que
aquest monument formi part del patrimoni cultural català i, per tant, no gaudeix de cap de les
proteccions que ha de tenir aquest monument. I en canvi, sí que consta al POUM de Tortosa –al Catàleg
d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental–.
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Feta aquesta lectura, comentar que aquest monument es va erigir en una clara intenció de fer un
homenatge al dictador Francisco Franco, tal i com indicaven les plaques i el discurs de la seva
inauguració, que recomanem a la gent que ho escolti per a veure quin sentit tenia aquest monument, i
que es va fer al caudillo de la cruzada y a los 25 años de paz. Que preguntin, també, a les persones que
van patir la repressió del franquisme quina pau va ser aquesta.
És, per tant, un monument amb clara intenció d’homenatjar els combatents del bàndol guanyador de la
Guerra Civil espanyola, del bàndol feixista. Aquest monument es va erigir amb aquesta vocació i es va
dedicar a la Promoció Ebro de la Guardia Civil, a los combatientes de la Batalla del Ebro.
Per això i perquè aquest monument, tot i totes les coses que s’han retirat, encara manté la seva
naturalesa feixista, la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes proposa al Ple els següents
acords:
Ú, que la Comissió Municipal de Patrimoni i Cultura de l’Ajuntament de Tortosa faci les actuacions
necessàries per tal d'iniciar el procés de descatalogació del monument del riu del Catàleg d'edificis i
conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa.
En segon lloc, que es facin les modificacions oportunes, tant al POUM, al Catàleg, a la Memòria del
Catàleg i a la normativa del Catàleg per tal que la descatalogació del monument es faci efectiva.
En tercer lloc, comunicar al Memorial Democràtic la descatalogació del monument Batalla de l’Ebre del
Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el
municipi de Tortosa
I en quart lloc, comunicar als organismes pertinents de l’Estat que l’anomenat monument Batalla de
l’Ebre no esta protegit per cap llei ni normativa.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyor regidor, senyores regidores, senyors
regidors, bé, jo tampoc penso entrar a profunditzar en aquest tema perquè aquí s’ha parlat en anteriors
legislatures bastant sobre el tema i, de fet, no s’ha arribat a una conclusió clara, no?
El que jo sí vull deixar clar és com es pot demanar la descatalogació d’un monument quan la ciutadania
de Tortosa encara no s’ha manifestat a ell? Com es pot demanar això? Com passem per damunt de la
voluntat dels tortosins i de les tortosines? Amb quina absoluta, mira, que facin el què vulguin, nosaltres
volem descatalogar i després ja els tortosins faran la consulta i diran si o no, és a dir, a mantenir-lo o
traslladar-lo –que esperem que no sigui a destruir-lo– com a pas previ a la seva descatalogació. Però
com es pot demanar tot això?
Creiem que la ciutadania de Tortosa –que no són, no són les 1000 firmes de l’any 2008 o les 800 i
escaig de la segona petició, al 2009, sinó que són bastants milers més– es mereixen el respecte degut
a la seva condició sobirana en els afers municipals. Nosaltres no són sobirans, eh, nosaltres
representem la sobirania del poble tortosí. Ells són els sobirans i ells han de manifestar la seva voluntat
i no tenim cap dret a robar-los el seu dret, el dret a decidir el que viu, el que afecta a la seva vida i a la
seva ciutat. I, per tant, aquesta ciutadania té el dret sobirà de participar i decidir el futur d’aquest
monument. I després, si la consulta és negativa o, millor dit, positiva a traure el monument, doncs, es fa
tot el procés de descatalogació. Però vamos, començar pel final per arribar al principi, escolti, no és
serio. Perdoni.
Han passat –i això és una altra cosa que jo vull deixar clara aquí– han passat 77 anys des de que va
acabar aquella guerra incivil, 77 anys, on van patir molts, d’una banda i de l’altra. I és un tema que,
honorant a uns i als altres –que són honorables, que són honorables–, deixem-ho estar ja, deixem-ho
estar, mirem cap al futur, no cap enrera. Cinquanta anys des de la construcció del monument. I aquest
monument va viure 9 anys amb Franco, amb Franco vivint i 41 amb la democràcia i formant part de la
nostra ciutat i ningú va dir...., o sigui, 41 anys en la democràcia i ningú va dir res. Bé doncs, ha viscut,
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forma part de la nostra idiosincràsia, la nostra visió, se li van llevar tots els aspectes que recordaven a
Franco o al franquisme i, escolti, aquí està i és una icona de Tortosa i estem convivint 41 anys amb ell i,
escolti, encara portem a debat i estem discutint aquests temes? Aquí, al 2016 encara estem discutint
temes que es van produir al 1939 o que es van produir al 1966? Home, per favor, mirem cap al futur,
mirem en positiu, tirem endavant la ciutat i donem qualitat de vida a la ciutadania de Tortosa.
Evidentment, jo penso que a vostès els hi deu sobrar –i ho dic amb tot els respecte–, els hi deu sobrar
temps perquè sinó no s’entén com s’estan dedicant a aquestes coses, amb la que està caient, eh, a
nivell polític i a nivell econòmic a Espanya, a Catalunya, inclús si vol a Europa, i vostès: a veure si
descataloguem o no descataloguem. Home, per favor. Siguem més seriosos, siguem un poquet formals
perquè això no és serio, no és serio.
Jo pensaria menys en el passat i més en el futur. I per economia d’escala, entre altres raons,
simplement el batejaria, i s’ha dit aquí abans en altres legislacions, per altres companys nostres,
batejar-ho tant de la dreta com de l’esquerra, eh, perquè jo m’he llegit les actes i apareixen de la dreta i
esquerra, de dir, escolta, el què hem de fer es batejar aquest monument com un monument a la
concòrdia a la pau, inclús, prèvia restauració i il·luminació –i això ho va dir un representant d’un partit
d’esquerres aquí–.
Miri, hi ha prop d’aquí –i no vull ficar-me més a fondo en aquest tema, ja li he dit que li votem en
contra– hi ha un exemple de sentit comú, de sentit pràctic que és el que ens fa falta, el que necessitem,
per exemple, i no és exactament el mateix però en essència és el mateix: Villafranco del Delta; un poble
que es va ficar al Delta i, en honor a Franco, li van ficar Villafranco del Delta. En un moment donat la
seva ciutadania va dir “escolta, no volem aquest nom”, i ara és Poblenou del Delta i no passa res, allí no
han tombat res, ni les cases, ni han agafat el poble i l’han canviat de lloc, ni històries d’aquestes,
escolti, canviem el nom i punt final. I endavant.
I escolta, si el tema és carregar-nos tot el que recorda a Franco o tot el que recorda el franquisme –i no
vaig a fer una apologia del franquisme, Déu me’n lliuri, i no estic jo prou lluny d’aquest tema, no? – però
escolti, siguem realistes. Doncs miri, el que podem fer és, o el que pot fer vostè és renunciar a la paga
extra de juliol, que es va constituir per Franco per celebrar el 18 de juliol, el “levantamiento nacional”,
doncs, vostè renunciï, de dir “això em recorda a Franco, jo no ho vull, i com el monument tampoc el vull,
doncs, torno els diners”. Siguem lògics i siguem coherents.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Sí, senyor Dalmau, continuï. Li demanaria al públic que
s’abstinguin d’intervenir i de fer cap comentari, si us plau. Moltes gràcies. Continuï, senyor Dalmau.
Intervenció del Sr. Dalmau
Continua el senyor Dalmau amb la seva intervenció: Ficats a ser lògics en tot, també ens pot recordar a
Franco i la seva obra, per exemple, els paradors, tu!, o tot el sistema..., o la UNED. Doncs, ens ho
carreguem, tu, perquè escolta, ens recorden a Franco. I això, vamos, voti, voti i no volem saber res
d’això.
I li puc donar una quantitat total i absoluta, i no faig, insisteixo, apologia del franquisme eh, ni de
Franco, que quedi clar, no. Estic dient obres que es van fer en aquell moment i que avui en dia estan
aquí. I algunes d’elles, a nivell de Tortosa són fonamentals per al seu desenvolupament, i parlo de la
Seguretat Social, entre altres coses, no?
Doncs jo, escolti, ja ficats a llevar coses, coses, doncs miri, inclús li diria: aquí, a aquesta banda d’aquí
està l’escut nostre de Tortosa amb les dos palmes, que això es va fer molt més abans, al 1714 i recorda
una època també molt desgraciada. Doncs bé, doncs llevem-les, escolti, i ens carreguem el.... O la plaça
d’Espanya d’aquí baix, la plaça nostra, la de l’Ajuntament, canviem-li el nom i comencem a canviar tot.
Escolti, un poquet de sentit comú, un poquet d’enteniment i treballem de veritat per la ciutadania i pel
seu futur.
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Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per cert, per ser que havia de ser curtet, senyor Dalmau...., no,
una broma que dic, que per ser que havia de ser curtet... Cap problema, cap problema.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, no m’estendré, com ja he dit en Junta de Portaveus, en tot el preàmbul. Per tant, el nostre
posicionament ja està descrit en la intervenció anterior i només que votarem a favor de la moció que
ens presenta avui la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes a Tortosa.
Però com diu la moció, el debat s’ha d’abordar amb serenitat i democràticament i sense condicionats. I
és per això que justament pensem que cal procedir a la descatalogació del monuments, amb
independència del resultat de la consulta que s’impulsa des de l’Ajuntament i, justament, per a que es
pugui procedir a plantejar totes les opcions possibles, sense cap tipus de condicionament, amb
serenitat i democràticament. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, insistim, una vegada
més, que compartim la idea de que la situació de l’actual monument a la Batalla de l’Ebre no pot
continuar més temps així perquè és evident que és una polèmica local però que, a més a més, ens
afecta com a imatge a nivell del país, perquè cada vegada que aquest tema surt, supera les nostres
fronteres.
Una vegada més diem que, des de Movem Tortosa apostem per una consulta que en cap cas pot, des
del nostre criteri, deixar el monument tal i com està ara i, per tant, volem o que es transformi totalment
o que es retiri, en funció de la voluntat popular. I, en aquest sentit, entenem que per a qualsevol de les
dos opcions és absolutament necessari descatalogar el monument i, per tant, poder produir-se el debat
amb tota la serenitat i tranquil·litat que pensem que requereix aquest tema. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Al punt 5 ja ens hem posicionat, per tant, si hem dit que sí i
hem presentat aquella moció és perquè és, en cert aspecte, que donem primer o demanem donar
primer la veu a la ciutadania, i en funció del que la ciutadania faci, descatalogar o no descatalogar. Per
tant, la nostra posició és contrària a aquesta, perquè és favorable a l’anterior.
Primer la consulta i després, en funció de la consulta, del resultat, farem.
Això no qüestiona en cap moment la posició que té Esquerra Republicana sobre el monument, sobre el
feixisme o sobre el què significa el monument, aquí no discutim això, discutim una altra cosa. Si es
descataloga o no. Primer consulta i, en funció de la consulta, fem.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Molt breument també.
Hem expressat a la moció debatuda anteriorment i que ha estat aprovada el nostre argument que
respon al nostre programa electoral, que respon al pressupost d’enguany i que també respon al que es
veurà al PAM, que és que la ciutadania de Tortosa decideixi què fem el monument amb una consulta
que es produirà el primer semestre d’enguany. Dret a decidir dels tortosins i de les tortosines i després,
en funció de la consulta, es descatalogui.
I no m’estendré més perquè ja ho he fet abans, només afegir, al senyor Rodríguez, que sí, aquest
Govern, el que ha fet un homenatge al president Companys, hem sigut aquest Govern el que li hem fet,
li hem donat un parc amb el seu nom i, per tant, ni vostè –precisament vostè– ni ningú altre ens pot
donar a nosaltres, al nostre grup municipal cap lliçó ni de catalanisme ni d’estimar el país.
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Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc dir que m’ha tocat defensar la moció,
perquè és una moció que ve de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes i bé, doncs,
l’agraïment tant al PSC com a Movem Tortosa per haver votat a favor d’aquesta moció.
Una altra vegada, Partit Popular, Esquerra Republicana i Convergència i Unió voten conjuntament en
aquest Ple.
En resposta al senyor Dalmau, li voldria dir que avui ens ha recordat d’on ve el PP, amb aquesta
defensa aferrissada de totes aquelles coses que va fer el franquisme, i, per a “colmo”, faci una
proposta de Democràcia Nacional, que parlava d’il·luminar el monument. Moltes gràcies per recordarnos d’on ve el PP.
I ja que és vostè tan partidari de les consultes a la ciutadania, li demanaria també que proposi al seu
partit que accepti una consulta sobre la independència del poble de Catalunya, ja que li agraden tant
les consultes i les ha defensades tant vostè.
Respecte a la catalanitat, nosaltres no volem donar lliçons, sinó que simplement constatem la realitat i
veiem que són capaços de fer homenatges a una persona afusellada pel franquisme però, al mateix
temps, no són bel·ligerants amb la retirada d’un símbol que va ser erigit pel franquisme, repetim, per
“recordar a las futuras generaciones cuánto costó forjar esta nueva España”.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo, l’únic a dir que el d’il·luminar el monument i restaurar-lo, a
part de que és una obligació de l’Ajuntament, precisament perquè ho estableix el POUM i la catalogació
obliga a l’Ajuntament –que mai ho han fet– a mantenir-lo com Déu mana, que ara està deixat de la mà
de la Mare de Déu –com es diu vulgarment–, a part d’això, el d’il·luminar el monument i mantenir-lo ho
van dir en aquest Ple no Democràcia Nacional, ho van dir companys meus d’aquí, de la regidoria
anterior però també companys d’altres partits d’esquerres, ja ho he dit eh.
Potser deu dir, si ho diu tanta gent, tan heterogènia vol dir que és de sentit de comú, no de pactes ni
històries ni pitos ni flautes, que vostè sempre va a...., no, de sentit comú. Quan dos persones arriben a
un mateix punt és que els dos arriben al convenciment de que allò és el correcte i punt.
I jo ja li dic, Democràcia Nacional ells sabran el que fan. Els anteriors companys meus en aquest seient
que jo estic representant al Partit Popular van defensar la il·luminació del monument i la restauració i el
manteniment per una obligació de que tenim a l’Ajuntament per Llei, legalment. Però és que també ho
van dir representants d’altres partits, i em refereixo al PSC. Punto.
I escolti, i no passa res, si és de pura lògica mantenir, al menys fins que no decideixi la ciutadania que
hi ha que llevar-lo, mantenir-lo en condicions. Què vol, que un dia ens caigui al terra? Home, per favor,
és de pura lògica.
I el que vostè diu de la consulta d’independència, escolti, aquí estem a Tortosa, no estem ni a Madrid ni
estem a Barcelona. Estem a Tortosa i hi ha temes que ens afecten molt directament, que és el tema del
monument. L’altre ens afecta, però les competències no són nostres, eh, ni per decidir si no, o si d’això.
I penso jo que també a lo millor les coses van en camí d’una solució que potser en un moment donat
tardarà un poc però a lo millor se solucionen molts de temes que ara ens pareixen, vamos, que estan
fora de lloc. Simplement dir-li això.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AET-PA (1), MT-E
(4) i PSC-CP (3); i tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP (1).
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09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ DE
L'AGENT CÍVIC DE PARCS, JARDINS I RECORREGUTS SALUDABLES DE TORTOSA.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que Tortosa té un important nombre de parcs, jardins, i zones i itineraris saludables per a gaudi
de la ciutadania així com parcs de salut i infantils.
Atès que al parc Teodor González, veritable pulmó verd de la nostra ciutat i que compta amb espècies
vegetals dels cinc continents, s'hi han sumat altres espais verds com el parc de Migdia, i el parc Lluís
Companys, entre molts altres.
Atès que Tortosa disposa d'espais saludables per passejar-hi, com el passeig de Ribera i l’entorn de
l’avinguda de Remolins i el Campus Terres de l’Ebre, que són utilitzats per nombroses persones com a
zones de gaudi per passejar, anar en bicicleta o fer esport.
Atès que tant els parcs i zones de jocs, com les zones d'esbarjo i els itineraris i espais saludables reben
l’impacte de la pressió que !a ciutadania exerceix i que la prevenció i la informació sobre els seus usos
són la base per un tractament millor de l’entorn.
Atès que una de les valoracions més positives que té la ciutat són aquests espais i que cal posar
especial atenció en el seu manteniment, donat el seu nivell d'ús, fomentant aquesta bon manteniment
entre els usuaris com a eina de participació ciutadana envers als seus actius.
Atesa la preocupació creixent de la ciutadania que fa un ús responsable d'aquest entorn, envers la
manca de respecte i civisme d'alguns, que posa en perill la difícil convivència entre els diferents usos i
per això és necessari prestar una especial atenció al manteniment i la vigilància d'aquests espais.
Atès que l’experiència que hi ha hagut en altres municipis amb la creació d'agents cívics ha resultat
positiva per rectificar i reaccionar davant de situacions diverses en espais diferents de la ciutat.
Atès que el nombre d'agents de la Policia Local i les seves funcions no permet una vigilància permanent
de l’entorn que estem abordant.
Atès que a la proposta núm. 735 del programa electoral del PSC es contempla la creació de la figura de
l’agent cívic de parcs, jardins i recorreguts saludables de la ciutat, amb la finalitat de vetllar pel
manteniment i la cura d'aquests espais.
Atès que la contractació d'aquests vigilants o agents podria ser a través de plans d'ocupació específics
per persones a l’atur.
Atès que a la nostra ciutat les persones més grans de 45 anys són un dels col·lectius més castigats per
l’atur i amb unes perspectives més negatives per a la seva incorporació al mercat
de treball.
Atès que en altres indrets del territori català i en municipis veïns la incorporació d'aquestes persones ha
representat un important avenç.
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:
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PRIMER. Estudiar la creació la figura de l’agent cívic de parcs, jardins i recorreguts saludables de la
ciutat com a complement a les tasques de vigilància de la Policia Local, sempre sota la seva supervisió i
autoritat.
SEGON. Estudiar la col·locació d'una caseta informativa, sobre els usos i civisme d'aquests espais, així
com l’elaboració de material didàctic, per tal de conscienciar als usuaris de quin pot ser l’impacte i la
pressió constant d'un ús indegut i sobre la necessitat que puguin coexistir; els diferents usos i espais.
TERCER. Estudiar la creació d'un pla d'ocupació específic amb la voluntat de creació d'un nombre de
persones majors de 45 anys com a agents cívics de parcs, jardins i recorreguts saludables.
QUART. Incloure la redacció del reglament dels agents cívics de parcs, jardins i recorreguts saludables
en la redacció del Pla local de seguretat estimant les seves atribucions i funcions.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, Tortosa té un
important nombre de parcs i jardins, zones i itineraris saludables per gaudir la ciutadania, així com
parcs de salut i infantils.
I al parc Teodor González, veritable pulmó de la nostra ciutat que compta amb espècies vegetals dels
cinc continents, s’hi han sumat altres espais verds com el parc de Migdia, Lluís Companys, entre molts
altres.
Hi ha moltes persones que fan un ús responsable d’aquests entorns i que estan preocupades envers la
manca de respecte i civisme d’aquells que posen en perill la difícil coexistència entre els diferents usos
i espais i per això creiem que cal prestar una atenció especial al seu manteniment i vigilància.
Així, tal i com portàvem al nostre programa per a les passades eleccions del mes de maig, creiem que
cal posar especial atenció en el manteniment d’aquests espais i cal fomentar aquest bon manteniment
entre els usuaris com a eina de participació ciutadana envers els seus actius, ja que són una de les
valoracions més positives que té la ciutat. I de vegades la manca de civisme d’alguns acaba posant en
perill la convivència dels diferents usos que tenen aquests espais, i per això és necessari prestar una
especial atenció al seu manteniment i seva la vigilància.
Per aquest motiu volem, tal i com demanava la nostra proposta 735 del programa electoral del passat
mes de maig. estudiar i debatre els acords de la proposta d’acord de la moció, estudiar la creació de la
figura de l’agent cívic de parcs i jardins i recorreguts saludables de la ciutat com a complement de les
tasques de vigilància de la Policia Local, sempre sota la seva supervisió i autoritat. Aquí hem afegit una
demanda que ens ha fet el grup municipal de la CUP, dient que, destacant com a una de les principals
funcions a realitzar, a informar i a educar respecte la recollida selectiva de la brossa i a la seva
col·locació als contenidors.
Segon, estudiar la col·locació d’una caseta informativa sobre els usos i civisme d’aquests espais, així
com l’elaboració de material didàctic, per tal de conscienciar als usuaris de quin pot ser l’impacte i la
pressió constant d’un ús indegut i sobre les necessitats que puguin coexistir els diferents usos i espais.
Estudiar la creació d’un pla d’ocupació específic amb la voluntat de creació d’un nombre de persones
majors de 45 anys com a agents cívics de parcs i jardins i recorreguts saludables.
Incloure també dins l’estudi la redacció del reglament dels agents cívics de parcs i jardins i recorreguts
saludables en la redacció del Pla local de seguretat, estimant les seves atribucions i funcions.
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Es tracta, per tant, d’una proposta en positiu que el que vol fer es valorar que el Ple acordi estudiar la
possibilitat de la figura de voluntaris, que siguin agents cívics per tal de que complementi les taques de
la Policia Local i que funcionaria, com he dit, de forma voluntària, en principi, sota la seva supervisió i
autoritat.
Però a més, estudiar la possible contractació futura dels vigilants que es podria fer a través, com hem
dit, de plans d’ocupació específics per a persones a l’atur, ja que hem de recordar que a les persones
més grans de 45 anys són un dels col·lectius més castigats per la crisi i els que més difícil tenen la seva
reincorporació en el món laboral.
Com he dit, és una proposta en positiu que promociona la participació ciutadana i la implicació de veïns
i veïnes de Tortosa amb el manteniment de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyor regidor, senyores regidores i senyors
regidors, bé, en principi nosaltres la moció, bé doncs, ens pareix molt bé i d’acord, no? Inclús li direm
que casi estem a punt, a punt de decidir-nos per votar-li a favor, no?
Però, escolti senyor Roig, aquí vostè aporta unes mocions que són mocions tipus, confeccionades molt
lluny d’aquí. Aquesta, jo li puc traure aquí una moció a Sant Cugat idèntica, pràcticament, a la que vostè
ens aporta aquí. Home, si comencen a tirar de mocions que ens fan els nostres serveis centrals per a
venir aquí, canviar noms i firma i au, i mira si treballo, doncs val, d’acord, però jo crec que no és el tema,
no? I això li diré en la posterior moció, que en tinc una altra clavada que, evidentment, és el PSC de
Barcelona el que va distribuint “ara fem política”; al plens “té, deixa això”, i ja està.
Bé, jo, com el tema és municipal el trobo bé, a mi m’agrada, molt bé, tot i que també hi ha que dit que
l’Ajuntament en aquest tema, doncs, també fa el què ha de fer però, amb tot, li votarem a favor aquesta
moció.
[EN AQUEST MOMENT EL SR. DOMINGO TOMÀS ABANDONA LA SESSIÓ PLENÀRIA]
Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, en primer lloc agrair al PSC que hagi volgut afegir la
proposta de la CUP Alternativa Ecologista en la que demanàvem també la formació i educació a la
ciutadania sobre el tema de la recollida selectiva.
I farem la intervenció en aquest sentit perquè considerem que és important per dos qüestions: a nivell
mediambiental perquè, evidentment, la reducció dels residus és una cosa que ens hem de ficar al cap
vivint en un planeta que és finit, i pareix que sigui capaç d’anar recollint tota la brossa que generarem,
però ens haurem de començar a conscienciar que la recollida selectiva és molt important per a la
conservació del medi ambient, però també econòmicament perquè hi ha la previsió de l’Agència de
Residus de Catalunya de que la tona que actualment paguem per la brossa de resta –allò que tirem al
contenidor verd o bé al contenidor de la resta– actualment es paga, més o menys, al voltant dels 16€
per tona, però per al 2020 l’Agència Catalana té previst que s’arribi a pagar 50€ per tona i això
dispararà els costos a nivell de recollida selectiva de la brossa dels ajuntaments, entre ells també el de
Tortosa.
A nosaltres no ens consta que a aquest respecte s’estigui fent res des de l’Ajuntament de Tortosa i
considerem important que hi hagin iniciatives destinades a reduir la futura càrrega impositiva que
tindrà en els pressupostos de l’Ajuntament de Tortosa si no es fa res al respecte, i per això considerem
important que aquesta figura d’agent cívic tracti el tema de la recollida selectiva, més si a nivell de
Tortosa, ja dic, que no es fa res i, fins i tot, quan algun centre educatiu demana que s’instal·lin
contenidors de recollida selectiva, doncs, encara estan esperant que aquests contenidors s’instal·lin a
l’entorn del centre educatiu.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 51 / 72 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

I, per últim, en cas de que s’aprovi la moció, també considerem que estaria bé que aquests agents
cívics avisessin als ciutadans i ciutadanes, als usuaris d’aquestes zones que en molts llocs s’està
utilitzant un producte cancerigen com el glifosat i que l’equip de Govern no va voler, en el seu moment,
desestimar el seu us.
Nosaltres votarem a favor.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa defensem una ciutat més neta, defensem una ciutat més saludable i defensem, evidentment
també, una ciutat més cívica. Per tant, entenem que aquesta proposta, aquesta moció que el Partit
Socialista de Catalunya presenta avui al nostre Ajuntament va en aquesta línia, amb la proposta més
concreta, no?, de la creació d’aquesta figura de l’agent cívic en relació als parcs, jardins i els
recorreguts saludables de la nostra ciutat.
Per tant, votarem favorablement a aquesta proposta, entenent que aquesta mesura milloraria la
sostenibilitat a nivell de la nostra ciutat i, per tant, contribuiríem a la sostenibilitat del planeta. I també,
evidentment, milloraríem el manteniment de la nostra ciutat, que també pensem que és una de les
prioritats que molts tortosins i tortosines demanen. Per tant, votarem favorablement aquesta proposta.
Intervenció del Sr. Martínez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors,
bé, tots sabem que l’Ajuntament de Tortosa disposa de la Policia Local que vetlla per l’ordre de la ciutat.
És cert que al nostre municipi i al nostre terme municipal comptem amb molts espais verds i que no
sempre es pot tenir presència policial a tot arreu, però mai, això sí, posarem en dubte la seva
professionalitat.
Afegir una figura com la que es proposa, si bé no dubtem de la seva bona intenció, no creiem que sigui
efectiu ni adequat, ja que no disposaríem d’autoritat pròpia davant d’una minoria d’usuaris incívics. Per
tant, creiem innecessària la seva proposta i la votarem desfavorablement.
Dit això, és cert que la nostra ciutat continua patint un problema d’atur important, especialment entre
els majors de 45 anys, i instarem al Govern municipal a continuar impulsant plans d’ocupació per a
aquests col·lectius, en especial per al manteniment de l’espai públic, com hem fet fins ara. Gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, no compartim ni li
votarem aquesta moció, senyor Roig, perquè contempla únicament contractar una persona. Tampoc
ens diu d’on trauran els recursos, una vegada més ens porta aquí al Ple una moció que suposa gastar
més i no sabem d’on ho traurà. També ens diu de col·locar una caseta informativa per tal de poder
informar.
Creiem que aquesta moció no resoldrà els problemes de civisme de la ciutat ni tampoc, evidentment,
els problemes ambientals, ni farà que la gent recicli més o recicli menys, vull dir, també creiem que un
agent cívic per a tot el que és el terme de Tortosa no resoldrà aquests problemes.
Creiem a més, també, que tenim una Policia Local i una policia de barri que és qui està vetllant per tal
de que es compleixi aquesta normativa. I, en tot cas, no podem acceptar el contingut d’aquesta moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors,
tan que busca, senyor Dalmau, busqui el nostre programa electoral de les 1001 i una propostes, busqui
la proposta 735 i veurà com ho teníem fet per al mes de maig.
Miri, vostè diu “aquí no estem per fer política”. És que sempre que ho diu, jo penso que no sé, no sé,
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potser no li contestem perquè ens ho emprenem potser una mica poc seriosos, però és que, siguem
seriosos, aquí al Ple de l’Ajuntament de Tortosa estem per fer política, vostè està per fer política aquí i
en qualsevol debat on hi hagin portaveus, on hi hagin representants del poble. Per tant, no ho torni a
dir, home, vull dir, és que, és que al final potser un dia, com de vegades ens en riem massa, jo crec que
no són coses per riure.
Agraeixo el vot favorable del grup de la CUP i de Movem Tortosa perquè entenc que entenen quina és la
mesura. Nosaltres proposem una mesura en positiu per tal d’estudiar la possibilitat de crear una figura
d’agent cívic, de la mateixa manera que hi ha cossos de Protecció Civil, que són cossos de voluntaris i
que depenen de la Policia Local. I inclús, anem més enllà, de dir: estudiem la possibilitat de si es poden
contractar.
Per tant, entenc que no han entès la nostra moció perquè era una moció, com dic, en positiu i per
vetllar pel manteniment i, sobretot, per poder conscienciar contínuament, no s’hi val en campanyes
petites de conscienciació, no s’hi val només en falques de ràdio dient que hem de ser nets i hem de
cuidar-nos de la via pública, sinó que hem de fer tot allò possible per tal de que la nostra ciutat sigui la
ciutat que volem, la ciutat que desitgem i donar una bona imatge.
Lamento molt, com dic, el vot contrari dels partits que així ho han fet i, per tant, res més. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Entenc, encara que el senyor Roig no li hagi
agraït el vot favorable al Partit Popular, que el Partit Popular ha votat amb la CUP, Movem i el PSC i, per
tant, la moció té 9 vots a favor i la resta de vots en contra i, per tant, no prospera.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), MT-E (4), CUP
-AET-PA(1) i PP(1); onze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (7) i ERC-AM (4), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup
municipal de CiU que ha abandonat la sessió.

10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA D'AJORNAMENT DE
L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET SOBRE ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER 3 + 2.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el Reial decret sobre els
ensenyaments oficials de grau i de màster, mitjançant el qual s'aprova una nova ordenació del model
universitari del nostre país que consisteix a cursar graus de 3 anys combinant-los amb dos anys més de
màster.
Atès que aquesta reforma crea nous graus de 180 crèdits (actualment, són de 240 crèdits) en que els
coneixements que s'ensenyaran seran molt generals i serà necessari que tots els alumnes cursin un
màster per tenir una sortida professional.
Atès que, sense entrar a debatre sobre l’existència de graus de tres anys o no, l’evidencia és que fent
així les coses, el que es genera és una situació de profunda confusió acadèmica, social i laboral,
producte, entre d'altres qüestions, de la coexistència a partir d'ara d'uns mateixos títols amb diferents
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durades i amb preus diferents.
Atès que entenem que una reforma d'aquesta envergadura necessàriament hauria de fer-se des del
màxim consens amb les universitats, les comunitats universitàries i les administracions autonòmiques.
Fet que no s'ha produït, sinó tot el contrari.
Atès que la majoria de sindicats, associacions i entitats estudiantils s'ha posicionat en contra d'aquesta
reforma assenyalant que encarirà el preu dels estudis.
Atès que aquest nou model organitzatiu de l’oferta docent es fa en un context en el qual els diversos
governs de dretes han reduït fortament el finançament públic de les universitats.
Atès que el nou model d’organització docent implica encarir clarament assolir la formació universitària
per a la ciutadania i que això passa quan es desenvolupa una injusta política de beques i quan tenim un
dels preus de la matrícula universitària més elevats d’Europa.
Atès que tot plegat dificulta el paper de l’educació universitària com a mecanisme de promoció social i
que, creiem en un model universitari en què els recursos econòmics no siguin un impediment per a
l’accés a l’educació universitària.
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Instar al Govern de l’Estat a un ajornament en l’aplicació d'aquest Reial Decret, per tal que les
universitats i l’administració puguin acordar un desenvolupament lògic acadèmicament i coherent amb
l’objectiu de formar òptimament els estudiants amb la màxima qualitat i que:
1. sigui respectuós amb les funcions socials que compleix la universitat.
2. disposi d'un finançament públic equivalent als dels països europeus més avançats.
3. garanteixi que el preu final dels estudis universitaris sigui clarament inferior a l’actual, excessiu si el
comparem amb el que tenen altres països del nostre entorn.
SEGON. Instar a la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un debat amb profunditat
per establir un nou model universitari que respongui a les necessitats de tots els estudiants.
TERCER. Mostrar el rebuig d'aquest Ple municipal a les pujades de taxes que han deixat molts
estudiants sense els recursos econòmics suficients per seguir o començar els seus estudis
universitaris.
QUART. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Parlament
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al president del Govern, al president
del Congrés del Diputats, al president del Senat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Senat i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc,
disculpar-me al senyor Dalmau, però ha fet allò que fa moltes vegades, que fa un discurs i després vota
el contrari, per això m’ha despistat una mica vostè i, clar, llavors això....
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Intervenció del senyor Alcalde:
Tot seguit pren la paraula el senyor alcalde: Sí, senyor Dalmau, després tindrà la paraula i li contesta,
però seguim l’ordre del dia. Després li contesta, després li contesta. Té la paraula el senyor Roig.
Intervenció del Sr. Roig:
Continua, per exposar la proposta, el senyor Roig: Sí, després.
Senyor alcalde, el passat mes de febrer, el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el Reial
decret sobre els ensenyaments oficials de grau i màster, mitjançant el qual s’aprova una nova ordenació
del model universitari del nostre país que consisteix en cursar 3 anys de graus combinant-los amb dos
anys de màster.
Aquesta reforma crea nous graus de 180 crèdits –quan actualment són de 240 crèdits– en què els
coneixements que s’ensenyaran seran molt generals i serà necessari que tots els alumnes cursin un
màster per tenir una sortida professional.
Entenem que una reforma d’aquesta envergadura necessàriament hauria de fer-se des del màxim
consens amb les universitats, les comunitats universitàries i les administracions autonòmiques. De fet,
no s’ha produït, sinó que al contrari, la majoria de sindicats, associacions i entitats estudiantils s’han
posicionat en contra d’aquesta reforma, assenyalant que encarirà el preu dels estudis.
El que ha generat aquesta reforma és una situació de profunda confusió acadèmica, social i laboral, ja
que a partir d’ara coexistiran uns mateixos títols amb diferents durades i amb preus diferents. Es
redueix un any el grau, però s’augmenta un any més el màster, que té el preu del crèdit molt més car
que el grau, fet que encarirà molt l’ensenyament superior.
Aquest nou model organitzatiu de l’oferta docent es fa en un context en el qual els diversos governs de
dretes han reduït fortament el finançament públic de les universitats.
Alhora, les universitats no estan sent les beneficiàries d’aquest increment de recursos recaptats, al
contrari. En el fons, suposa un atac a l’accés a l’educació superior com un instrument essencial de
promoció social i laboral de la ciutadania, indistintament de la seva classe o origen social.
Això, sumat als efectes de la crisi han fet que moltes famílies hagin de plantejar-se quin dels seus fills
pot estudiar a la universitat i quin no –i això passa–, podent donar lloc a conflictes familiars importants
donada la impotència en que es troben les famílies davant d’aquest panorama.
Aquesta reforma, a més, dificulta el paper de l’educació universitària com a mecanisme de promoció
social i on natros creiem en un model universitari en què els recursos econòmics no siguin un
impediment per a l’accés a l’educació universitària.
Per aquest motiu volem instar al Govern de l’Estat a un ajornament de l’aplicació del Reial decret, per
tal que les universitats i l’Administració puguin acordar un desenvolupament lògic acadèmicament i
coherent amb l’objectiu de formar òptimament els estudiants amb la màxima qualitat i que sigui
respectuós amb les funcions socials que compleix la universitat, disposin d’un finançament públic
equivalent als dels països europeus més avançats, garanteixi que el preu final dels estudis universitaris
sigui clarament inferior a l’actual –excessiu si el comparem amb el que tenen altres països del nostre
entorn–, instar a la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un debat en profunditat
per establir un nou model universitari que respongui a les necessitats de tots els estudiants.
Mostrar el rebuig d’aquest plenari a les pujades de taxes que han deixat molts estudiants sense els
recursos econòmics suficients per seguir o començar els seus estudis universitaris.
L’educació és una inversió i no una despesa. Cal un compromís ferm de tota la comunitat acadèmica,
així com de les autoritats públiques, per tal de promoure les universitats que Catalunya necessita.
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És imprescindible protegir i garantir l’ensenyament superior universitari català, la seva eficàcia i
l’eficiència, així com la capacitat de retenir el talent al nostre país. Cal construir propostes des de la
confiança en la capacitat de gestió i el govern de les universitats.
En definitiva, els socialistes catalans treballem per combatre i revertir el conjunt de polítiques
universitàries neoliberals que porten ja uns quants anys imposant des dels diversos governs.
Pensem, estem convençuts de les capacitats i potencial de la universitat pública per contribuir a fer
front als reptes que té la nostra societat per endavant. Moltes gràcies!
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, senyor alcalde, senyor regidors, regidores i regidors, bé,
en primer lloc, senyor Roig, li agraeixo que no m’hagi agraït el vot, però bé, gràcies. Ara, jo vull que quedi
clar –i amb això ho veuran– que el Partit Popular en aquesta sala vota amb la seva consciència, no vota
en funció del que vota un altre partit, sigui el que sigui. Vota segons creu. I jo i el Partit Popular hem
cregut que la seva moció era correcta i l’hem votada a favor.
Dit això, senyor Roig, un cop més la seva sensibilitat municipal i municipalista ens aporta una qüestió
d’àmbit estatal que, a l’haver estat aprovada recentment pel Consell de Ministres estatal, és de suposar
que fou analitzada i debatuda pels representants de la ciutadania i, per tant, també pels representants
a nivell estatal de tortosins i tortosines.
Jo, ja saben aquí que no estic d’acord en què s’utilitzi el Ple de l’Ajuntament per debatre –o un tema–
que, a sobre de ser de competència d’un ens superior al nostre, en aquest cas el Congrés i, en el seu
cas, del Parlament, a sobre, dic, ja està debatut per diputades i diputats, sinó que s’utilitzi –fixi’s que
escullo el verd “utilitzar” – per a, a ordres dels caps de Barcelona o de Madrid de cada partit, utilitzin el
Ple de Tortosa com un altaveu de les seves consignes partidistes i polítiques. Aquí el terme que anava a
utilitzar era un altre, però per deferència no l’utilitzo.
I encara menys ho accepto quan, d’acord amb el que he expressat, s’aporten mocions que són mocions
tipus confeccionades molt lluny d’aquí. Aquesta també jo tinc exemplars, i no se’n rigui perquè és així i
ho sap. Així fins jo en faig 50 de mocions, no? Vostè que m’acusa a mi que no fer mocions, home, doncs
molt senzill. No és això, senyor Roig. D’aquesta forma, insisteixo senyor Roig, jo també sabria ser un
gran treballador presentant mocions a dojo, les que m’envien des de les centrals, en aquest cas, del
Partit Popular –que no ho fan, lògicament–.
Per altra part, crec que en tema dels models d’estudi seria bo que s’acabés amb tants de canvis i amb
tantes manipulacions ideològiques i es tornés a un sistema estable temporalment i educacionalment,
que aportés als estudiants i a la societat en general la formació necessària per solucionar problemes i
no per crear-los, generant una situació de “profona” confusió acadèmica, social i laboral.
Em remeto a les xifres de fracàs escolar com exemple del també fracàs d’aquest mode de treballar o de
fer en relació a l’educació.
Entrant a comentar somerament la moció, cal advertir que en l’actualitat un universitari a Espanya
necessita per accedir a un doctorat, en caràcter general, un mínim de 240 crèdits i haver realitzat un
màster amb un mínim de 60 crèdits. En els països del nostre entorn, d’Europa, es pot accedir al
doctorat amb titulacions universitàries de grau que tenen 180 crèdits –que és el que proposta aquest
Reial decret– i amb titulació universitària de màster que tenen un pla d’estudis de 120 crèdits, que és
el que planteja aquest. No fem més que homogeneïtzar-nos amb l’espai europeu d’estudis o cultural.
Aquesta discrepància entre la configuració que vostè critica dels estudis universitaris a Espanya i en el
dels països del nostre entorn dificulta la internacionalització de les nostres “egresats” universitaris, ho
tenen molt feixuc perquè si ells tenen un sistema amb un número de crèdits i en tenim un altre,
nosaltres, no aconseguirem mai fer una homogeneïtzació dels estudis i, sobretot, no dels estudis, de les
possibilitats dels universitaris nostres quan volen buscar feina, per exemple, a Europa. I encara més
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d’aquells que han cursat les seves titulacions en el marc de l’espai europeu d’educació superior.
Cal fer, i insisteixo, una homogeneïtzació de la duració dels estudis universitaris de grau i màster entre
Espanya i Europa. Però no sempre. I aquest Reial decret que vostè critica diu, de forma general, aquests
crèdits, però hi ha que mirar els casos especial. I es dóna un tractament especial, perquè li recordo que
aquest Reial decret, les titulacions de grau a Espanya tindran, com a mínim, com a mínim 180 crèdits i
com a màxim 240 crèdits. O sigui, no sols és una cosa, no, no, és un ventall de possibilitats, de
maniobrabilitat amb la possibilitat de donar als estudiants universitaris d’aquest país el número de
crèdits adients per poder homogeneïtzar-se amb el sistema europeu.
Hi ha altres aspectes, ja acabo perquè sinó..., vostè diu “és que això ho han fet sense consultar a
ningú”. No és veritat. En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat, entre altres, a la
Conferència General de Política Universitària o al Consejo de Universidades, entre altres, i vostè diu que
no. Doncs, per tant, nosaltres, davant d’aquesta situació la nostra postura serà negativa a la moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: En primer lloc, voldríem recordar al Partit Socialista que les
retallades en el sistema universitari a l’escala europea s’ha fet des de governs de dretes, però que la
socialdemocràcia quan ha governat també ho ha fet.
I al senyor Dalmau, doncs, dir-li que sembla que li interessa més igualar-se a nivell d’estudis amb la
resta d’estats europeus que el facilitar que la gent jove de l’Estat espanyol pugui estudiar una carrera.
Dit això, ens agradaria començar la nostra intervenció fent un reconeixement al Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans, que ja a final del segle XX, però també durant la primera dècada del segle XXI, va
fer crítica del que suposava el Pla de Bolonya i va dir exactament el que posteriorment ha passat.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, quan es va començar el Pla Bolonya a escala estatal quan
governava un tal José Luis Rodríguez Zapatero, va fer tancar diverses universitats i va denunciar que
l’aplicació del Pla Bolonya suposaria, entre altres coses, que les carreres serien molt més cares –tant
en la matrícula dels graus com després en els màsters–. Això fa que ja actualment molta gent no pugui
estudiar, i tenim aquí alumnes a Tortosa que han hagut de triar un cicle formatiu perquè la seva família
no es podia costejar el preu de la matrícula o perquè les beques retallades no eren suficients per
permetre que la gent d’origen més humil pogués estudiar. I em permetreu que faci un exemple personal
però, en les condicions actuals, qui està parlant tampoc hagués pogut estudiar una carrera perquè
també ve d’una família humil.
També van advertir que cada vegada hi hauria menys recursos públics per finançar la universitat
pública i que això suposaria una major presència d’empreses privades que, evidentment, a canvi
d’aquests diners condicionarien el currículum i els estudis que s’haurien de fer. Van advertir també de
que seria molt difícil amb el Pla Bolonya fer compatible el treballar i estudiar alhora, que és el que
permet que molts fills i filles de famílies humils ho puguin fer. Això amb l’estudiant que es diu a “full
time” és actualment també impossible. I també van advertir que es precaritzarien les condicions del
personal docent que treballa a les universitats, cosa que també, lamentablement, denuncien els
sindicats en l’actualitat.
Per a rematar-lo tenim ara l’EU 2015, que és ja l’aplicació més concreta en nom de l’especialització i la
competitivitat que presenta aquests graus de 3+2 i que fan, evidentment, que poder estudiar sigui més
car i amb més recursos per a la universitat pública.
Per tot això, nosaltres votarem a favor d’aquesta declaració de principis que ens proposa el Partit
Socialista. I recordaríem, voldríem acabar recordant el que l’ambaixador americà a l’Estat espanyol li va
dir a Felipe González durant el seu primer mandat, en el que li va dir que hi havia ja massa fills d’obrers
que estaven estudiant una carrera i que això a la llarga podria significar un problema perquè aquests
estudiants universitaris del futur tindrien aspiracions i reclamarien drets. Sembla que Felipe González i
els posteriors governs de l’Estat van fer molt bé la seva feina dificultant l’accés de la classe treballadora
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als estudis superiors.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en trobem davant
una moció presentada pel Partit Socialista per rebutjar aquesta modificació, aquest canvi en relació als
graus o a les carreres, que popularment la gent coneix, a les universitats.
Tal i com s’ha explicat aquí, actualment la majoria de les carreres o graus són de 4 anys, i aquesta
reforma preveu que es passi a que siguin de 3 anys, però a la vegada que s’hagi de fer un màster
posterior de 2 anys i, per tant, el còmput total són 5 anys, la qual cosa significa un encariment
considerable per a tots aquells estudiants que vulguin realitzar aquesta formació superior, aquesta
formació universitària.
Una reforma que ha tirat endavant, una vegada més, el Partit Popular, amb majoria absoluta fins fa poc,
des del Govern central, i que no ha tingut en compte, precisament, a tota la comunitat educativa i,
evidentment, tampoc a les famílies més necessitades del nostre país i del nostre Estat, que tenen
moltes dificultats per accedir a aquest ensenyament superior, a aquest ensenyament universitari i que
ara amb aquestes condicions és evident –a més a més de la situació de crisi econòmica i de
precarització que hi ha de la vida en general de les persones– que serà molt més difícil.
Per tant, evidentment, des de Movem Tortosa donarem suport a aquesta moció per tal d’exigir a l’Estat
que canviï aquesta normativa.
I també volia fer èmfasi amb el que aquí s’ha comentat, i és que més enllà de parlar de manera
genèrica sobre aquesta Llei, jo també com a professor he pogut veure durant tots aquests últims anys
com moltíssims dels alumnes que en aquest cas tinc no han pogut accedir als estudis universitaris per
una situació d’economia, la qual cosa això no passava fa anys enrera i, per tant, en lloc d’intentar suplir
i ajudar a aquestes famílies, que tenen tot el dret per accedir a la universitat pública, el que s’està fent
és precisament el contrari: dificultar encara més que puguin accedir-ho i, per tant, pensem que això va
en contra de la igualtat social, que va en contra de la igualtat d’oportunitats, que va en contra de
l’educació i, evidentment, que va en contra de la nostra societat.
És per això que des de Movem Tortosa donarem suport a la moció.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Aquest és un decret que indirectament encareix l’educació
universitària perquè obliga els alumnes a complementar els estudis de grau –els 3 anys– amb
l’especialització de 2 anys més via màster, bé, gairebé a totes les carrers, perquè hi ha carreres que es
mantenen igual en 6 anys, i després 5 anys o 4 d’especialització, però la majoria són he dit abans, no?
I d’aquesta manera, davant uns graus que ja de per si són més cars que fa uns anys, s’agreuja el
problema obligant els estudiants que assumeixin més costos que moltes famílies, com s’ha dit, no es
poden permetre, i menys encara en temps de crisi com els actuals.
Des del nostre punt de vista és una mostra més que ens cal un Estat propi que legisli d’acord amb els
interessos de la ciutadania catalana.
Per aquests motius i perquè compartim amb el seu grup els acords que proposen, la nostra posició és
favorable a la moció que presenten.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, compartim la
petició que ens fan a la moció de sol·licitar a l’Estat un ajornament en l’aplicació del Real decret per
debatre’l allí on pertoca, que és comptant amb la comunitat universitària, essent respectuosos amb la
seva autonomia i amb les seves funcions.
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També compartim que es pugui realitzar un debat en profunditat al respecte, tot i creient que no som
nosaltres els qui hem d’instar a la comunitat universitària –com demana el segon dels punts–, creiem
que el que s’ha de fer és que es debati des del Govern de l’Estat amb la comunitat universitària, no que
siguem nosaltres com a grups municipals qui instéssim a la comunitat universitària a debatre, però
vaja, més enllà d’això, comptarà amb el nostre suport.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, crec que fem un exercici de justícia social donant suport a aquesta moció que el que fa és
intentar posicionar-nos respecte a una injustícia que crec que el Govern del Partit Popular està tirant
endavant.
I em remeto a les paraules que ha dit el senyor Rodríguez respecte a l’ambaixador americà.
Evidentment, hi havia un moment en què aquí al nostre país només podien estudiar uns, i uns altres no.
Llavors, també recordar-li que, bé, que possiblement alguna cosa hem degut de fer els socialistes per
tal d’universalitzar la sanitat pública, universalitzar els serveis socials i l’educació pública per a tothom
en aquest país. En aquest sentit, crec que hem d’estar molt orgullosos, així com la socialdemocràcia a
nivell europeu assentar les bases de l’estat del benestar, del qual ara gaudim tots i que ara en
situacions com la que estem, de crisi, alguns aprofitem per retallar amb l’excusa de la crisi, quan en
realitat són retallades –com hem pogut veure en aquesta moció– ideològiques.
Senyor Dalmau només una cosa, vostè parla d’homogeneïtzar a nivell d’estudis universitaris. Fem una
cosa, perquè no fan homogeni també el salari mínim interprofessional als països europeus? Fem-ho.
Llavors, jo ja firmo. Aquí ens augmenten un 1%, que és irrisori. Anem a buscar el salari mínim
interprofessional a Europa. Llavors començarem a parlar-ne de per què hem de rebutjar o no mesures
com aquesta, que el que fa és discriminar a la gent que realment no pugui accedir a estudis
universitaris.
Res més. De nou, agrair als grups que ens han donat el suport. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), CiU (7), ERCAM (4), MT-E (4) i CUP-AET-PA (1); i un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup
municipal del PP.

11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT ALS
ACORDS PER UN NOU PROTOCOL DE CANVI CLIMÀTIC (COP21) I DE SUPORT AL NOU PACTE D'ALCALDES
I ALCALDESSES PEL CLIMA I L'ENERGIA, OBJECTIUS 2030.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que des de l’any 2008 el Pacte d’alcaldes i alcaldesses ha estat un instrument clau per implicar
els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. El seu èxit ha quedat demostrat en el nou pas que
les institucions europees varen donar el passat mes d'octubre impulsant el Nou pacte integrat
d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia.
Atès que el Pacte d’alcaldes i alcaldesses va impulsar, l’estiu passat, un procés de consulta amb el
suport de la Comissió Europea de les Regions per recollir les opinions de les ciutats i pobles sobre les
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possibles orientacions d'un Nou pacte. Amb les dades recollides, la resposta va ser unànime: el 97% va
demanar un nou objectiu més enllà del 2020. La majoria també va donar suport als objectius 2030 per
a la reducció de CO2 del 40% com a mínim, un augment del 27% en l’eficiència energètica i les energies
renovables i es va aprovar, finalment, la integració de la mitigació i adaptació al canvi climàtic sota un
paraigua comú a nivell internacional.
Atès que les ciutats signatàries del "Nou pacte integrat d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia" es
comprometen a actuar per donar suport a l’aplicació dels nous objectius de la UE de 2030, a donar
suport a un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic i internacionalitzar
la iniciativa en un àmbit més global.
Atès que l’Ajuntament de Tortosa va aprovar l’any 2010 l’Agenda 21 com instrument estratègic
d'incorporació del desenvolupament sostenible a l’acció municipal.
Atès que l’Ajuntament de Tortosa, el 13 d'abril de 2015, es va adherir al Pacte dels alcaldes i
alcaldesses (Covenant of Mayors) per una energia sostenible local (en el marc de la Xarxa de Ciutats i
Pobles pera la Sostenibilitat i impulsat per la Comissió Europea).
Atesa la celebració a París, des del 30 de novembre fins l’11 de desembre, de la conferència COP21
sobre canvi climàtic, on els governs subnacionals van voler que el seu paper en la lluita contra el canvi
climàtic sigui reconegut pels estats.
Atès que a la proposta núm. 606 del programa electoral del PSC es contempla la posada en marxa d'un
programa de sensibilització mediambiental amb tots els escolars de la ciutat.
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Que l’Ajuntament de Tortosa s'adhereixi al nou Pacte integrat d'alcaldes i alcaldesses pel clima
i l’energia (NEW INTEGRATED COVENANT OF MAYORS ON CLIMATE & ENERGY) i adquireixi el compromís
municipal de donar suport a l’aplicació dels nous objectius generals pel clima i l’energia a l’escenari
2030 entesos com:
1. Reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim.
2. Augment del 27% en l’eficiència energètica i les energies renovables.
3. Integració de la mitigació i adaptació al canvi climàtic sota una estratègia comuna en el marc de la
UE.
SEGON. Assumir des de l’Ajuntament els compromisos concrets del nou Pacte integrat d’alcaldes i
alcaldesses pel clima i l’energia:
1. Reduint les emissions al nostre territori en almenys un 40 % fins a 2030 mitjançant l’augment de
l’eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovables.
2. Augmentant la resiliència a l’impacte del canvi climàtic.
3. Convertint aquests compromisos en una sèrie de passos concrets que incloguin el desenvolupament
d'un Pla d'acció per al clima i el canvi climàtic que defineixi mesures concretes i perfili els resultats
desitjats.
4. Controlant i informant regularment sobre els progressos en el marc d'aquesta iniciativa.
5. Compartint la nostra visió, els resultats, l’experiència i els coneixements tècnics amb autoritats
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gestores locals i regionals dins i fora de la UE a través d'una cooperació directa i un intercanvi entre
iguals.
TERCER. Posar en marxa un programa de sensibilització mediambiental amb tots els escolars de la
ciutat que expliqui la realitat actual del clima al nostre planeta, els acords de la conferencia COP21 de
París i els compromisos de l’Ajuntament de Tortosa envers el clima i el medi ambient d'acord amb la
seva adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses.
QUART. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Diputació de Tarragona, a la Federació de Municipis
d'Espanya, al Govern espanyol i a la Comissió Europea. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, des de l’any 2008
el Pacte d’alcaldes i alcaldesses ha estat un instrument clau per implicar els governs locals en la lluita
contra el canvi climàtic. El seu èxit ha quedat demostrat en el nou pas que les institucions europees
varen donar el passat mes d’octubre impulsant el nou Pacte integrat d'alcaldes i alcaldesses pel clima i
l'energia.
Aquest Pacte d’alcaldes i alcaldesses va impulsar, l’estiu passat, un procés de consulta amb el suport
de la Comissió Europea de les Regions per recollir les opinions de les ciutats i pobles sobre les
possibles orientacions d’un nou Pacte. Amb les dades recollides, la resposta va ser unànime: el 97% va
demanar un nou objectiu més enllà del 2020. La majoria també va donar suport als objectius 2030 per
a la reducció de CO2 del 40% com a mínim, un augment del 27% en l’eficiència energètica i les energies
renovables i es va aprovar, finalment, la integració de la mitigació i adaptació al canvi climàtic sota un
paraigua comú a nivell internacional.
En la lluita contra el canvi climàtic l’Ajuntament de Tortosa va aprovar l’any 2010 l’Agenda 21 com a
instrument estratègic d’incorporació del desenvolupament sostenible a l’acció municipal.
El 13 d’abril de 2015 l’Ajuntament de Tortosa es va adherir al Pacte dels alcaldes i alcaldesses per una
energia sostenible local, en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat i impulsat per
la Comissió Europea.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i
relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Amb aquesta signatura, i tal i com es va aprovar en sessió plenària, l’Ajuntament de Tortosa es
comprometia a elaborar un Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de
la data d’adhesió al Pacte.
L’abast d’aquest document, que entenem que es deu estar fent i redactant, ha de respondre a les
directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i ha
d’incloure una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els
objectius plantejats.
Del 30 de novembre fins l’11 de desembre, va tenir lloc a París la conferència COP21 sobre canvi del
clima, on els governs subnacionals van voler que el seu paper en la lluita contra el canvi climàtic fos
reconegut pels estats.
La proposta núm. 606 del programa electoral del PSC contempla la posada en marxa també d’un
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programa de sensibilització mediambiental amb tots els escolars de la ciutat.
Per això, per aquest motiu demanem que l’Ajuntament de Tortosa en el seu plenari s’adhereixi al nou
Pacte integrat d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia i adquireixi el compromís municipal de donar
suport a l’aplicació dels nous objectius generals pel clima i l’energia a l’escenari 2030 entesos com:
Reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim; l’augment del 27% de l’eficiència energètica i
les energies renovables; integració de la mitigació i adaptació al canvi climàtic sota una estratègia
comuna en el marc de la Unió Europea; assumir des de l’Ajuntament els compromisos concrets del nou
Pacte integrat d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia reduint les emissions al nostre territori al
menys en un 40% fins al 2030 mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts
d’energia renovables, augmentant la resiliència a l'impacte del canvi climàtic, convertint aquests
compromisos en una sèrie de passos concrets que incloguin el desenvolupament d’un Pla d'acció per al
clima i el canvi climàtic que defineixi mesures concretes i perfili els resultats desitjats, controlant i
informant regularment sobre els progressos en el marc d’aquesta iniciativa, compartint la nostra visió,
els resultats, l’experiència i els coneixements tècnics amb autoritats gestores locals, regional, dins i fora
de la Unió Europea a través d’una cooperació directa i un intercanvi entre iguals.
També proposem posar en marxa un programa de sensibilització ambiental amb tots els escolars de la
ciutat que expliqui la realitat actual del clima al nostre planeta, els acords de la conferència COP21 de
París i els compromisos de l’Ajuntament de Tortosa envers el clima i el medi ambient, d’acord amb la
seva adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses.
És evident que el clima del nostre planeta està canviant i ho veiem dia a dia amb temperatures que
surten de la normalitat de les estacions, manca de pluges, excés de contaminació, etc. i està a les
nostres mans poder arribar a controlar-ho. Per això hem de fer tot el possible per defensar el nostre
planeta i sensibilitzar a la població del problemes que l’afecten i de les possibles conseqüències que pot
tenir el fet de no adoptar les mesures que estiguin al nostre abast. I també des del món local podem fer
alguna cosa. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, el nostre posicionament
és favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista també votarà a favor, però
voldríem fer unes petites valoracions de caire global.
En la Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic que es va fer a Parí es va vendre a la premsa i a
l’opinió pública mundial com un gran acord històric. Entre els seus objectius establia el limitar el
creixement de la temperatura global a 2 graus i, en un futur, estabilitzar-lo a 1,5 graus, acompanyada
de tota una sèrie de mesures com que no tenien cap despesa concreta, que no suposava cap
compromís concret a nivell dels estats més contaminants, que no suposava cap mecanisme de
supervisió que obligués a assolir els objectius sense cap procés també per establir multes en cas de no
assolir els objectius, és a dir, una vegada més molt de discurs, molt de paper, molt de foto, però res
concret i molt ens temem que no es farà res per evitar el canvi climàtic, tot i que el senyor Obama va dir
que estàvem, possiblement, davant de la darrera generació que podia fer alguna cosa en contra del
canvi climàtic, o tot i que el mateix Pentàgon reconeix que l’amenaça del canvi climàtic és la major
amenaça que hi ha per al model de vida que hi ha a occident, o Greenpeace que ha fet informes dient
que al 2050 hi haurà més de 150 milions de persones que migraran per efectes del canvi climàtic.
Quan parlem d’efectes del canvi climàtic, parlem d’inundacions, de sequeres, d’huracans, de temporals,
de plagues en llocs que fins ara no els han vist.
I aleshores, per què no es fa res per acabar o per combatre el canvi climàtic? Doncs, no es fa res
perquè això suposaria reduir anualment entre un 8 o un 10% de les emissions de diòxid de carboni,
quan actualment s’està incrementant entre un 3 i un 4%. I per fer-lo caldria reduir el consum, caldria
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plantejar un altre model de comerç en el que els productes no es puguin fabricar en un lloc amb
matèries primes que vénen d’un altre continent, per vendre-les després en un altre. Caldria limitar el
lliure comerç, igual que amb els aliments també. I per fer això caldria qüestionar el sistema de les
multinacionals de guanyar el màxim possible portant la producció a aquells llocs on és més barat
produir.
No oblidem que el 20% de la població mundial contamina el 70% del que fa a nivell global. Estem
disposats a reduir el nostre nivell de consum i a sacrificar moltes de les coses que actualment fem?
Doncs, per a fer-ho caldria decréixer, caldria qüestionar el capitalisme i creiem que aquells acords que
s’han venut com un gran progrés, no ho fan i que no es farà en el futur.
Naomi Klein té un llibre que recomanem que es diu “Això ho canvia tot, capitalisme contra el planeta” i
diu que estem assistint a una guerra entre el capitalisme i la Terra, i que està guanyant el capitalisme.
A nivell local, com diu en la moció, hi ha una guia que és l’Agenda 21, l’Agenda local 21, que és una
guia vàlida però que nosaltres considerem que no s’està atenent, que no s’està seguint des de l’equip
de Govern, i seria una bona manera de començar a impulsar aquestes polítiques, ja que aquests
compromisos –si s’aprova la moció– d’avançar cap a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle i a una major sostenibilitat en la despesa energètica.
Demanem que, si s’aprova aquesta moció, es faci, per a després fer-la viable, per a que no es quedi en
un paper escrit i per a que realment vagi acompanyada en un futur de propostes de l’equip de Govern
per a combatre el canvi climàtic.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, m’agradaria
començar dient que el canvi climàtic ja és aquí, és una realitat. Una realitat que alguns, bastants,
qüestionaven fa pocs anys i els qui denunciàvem aquesta realitat i aquest perill se’ns acusava de
persones que no veiem la realitat, però és evident –tal i com he començat– que el canvi climàtic ja és
aquí, no només pel que veiem a totes les notícies cada dia a través de les pantalles de la televisió, sinó
també pel que estem vivint a la nostra ciutat i al nostre territori amb uns canvis de temperatura que
són, evidentment, que fins ara poc freqüents al llarg de la nostra història i de la nostra societat.
Per tant, davant d’aquesta realitat, d’aquest canvi del clima, només ens queda com a remei intentar
mitigar-lo, intentar canviar aquesta situació per a que no vagi a més i que, per tant, acabi afectant a les
generacions futures però també a les generacions actuals perquè ja és una realitat.
En aquest sentit, s’ha dit aquí de la celebració d’aquesta cimera internacional a París ara farà poc, una
cimera que no comparteixo aquesta visió tan negativa que acaba d’expressar el senyor Rodríguez en el
sentit de que no va servir per a res. Des de Movem Tortosa pensem que, evidentment, feia falta molt de
recorregut però que, com a mínim, hi ha per primera vegada un acord de mínims entre diferents països
davant la gravetat del què representa avui en dia el canvi climàtic al nostre planeta i davant una realitat
que ja ningú pot negar perquè és una evidència claríssima.
Un acord de mínims, per tant, que tot i que no és el que voldríem, existeix per primera vegada a la
història i en aquest sentit nosaltres pensem que com a ciutat, com a Tortosa que som i que formem
part d’aquesta comunitat internacional, també des del nostre Ajuntament hem de col·laborar posant el
nostre granet d’arena.
Per tant, nosaltres estem totalment d’acord amb aquesta idea de que l’Ajuntament s’ha d’adherir a
aquest nou Pacte integrat pels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia, i que adquireixi els diferents
compromisos que aquí s’han comentat, com la reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim
d’aquí al 2030, o de l’augment al 27% en l’eficiència energètica i, evidentment, també de la integració
de manera global de la mitigació i de la lluita contra el canvi climàtica amb una política estratègica a
nivell de la Comunitat Europea o de la Unió Europea.
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Durant el mandat hem fet, farem diferents propostes amb mesures concretes que des de la nostra
ciutat també podem ajudar a mitigar el canvi climàtic. Avui mateix n’hem presentat una relacionada,
precisament, amb la creació d’aquests itineraris segurs per facilitar, per incentivar que els estudiants
dels nostres instituts i de les nostres escoles vagin en bicicleta, precisament per facilitar aquesta
sostenibilitat a la nostra societat i també per fer una vida més saludable. I en aquest sentit,
evidentment, nosaltres, des de Movem Tortosa donarem suport a aquesta moció.
Hi ha també un element que pensem que és important, que és aquest programa de sensibilització que
se’ns proposa des de la moció per a que arribin a tots els escolars de la ciutat. Jo crec que, en general,
s’estan fent diferents actuacions des de diferents àmbits, però també estaria bé que de manera més
planificada i concreta, com a ciutat poguéssim tirar endavant un programa per, precisament, explicar i
conscienciar al conjunt de les generacions més joves –però jo crec que de totes les generacions– de
que entre tots i totes hem de fer un canvi, precisament per contribuir a mitigar aquest canvi climàtic.
Per tant, com deia al principi, des de Movem Tortosa votarem favorablement aquesta moció. Moltes
gràcies.
Intervenció de la Sra. Viña
Seguidament pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, els científics que
formen part del grup d’experts sobre el canvi climàtic adverteixen que ja existeix un canvi climàtic
compromès a causa dels efectes de l’efecte hivernacle que l’home ha emès, principalment, des de la
dècada dels anys 70 del segle passat.
Això fa que no es pugui impedir que la temperatura mitjana global augmenti. L’opció que donen és
limitar aquest increment a 2 graus el 2100 respecte els nivells preindustrials per evitar, així, desastres
naturals.
Coincidim també amb Movem en valorar positivament que la cimera de París va ser positiva perquè per
primer cop 196 països s’han compromès en un acord vinculant i han aprovat un Pacte global no només
per limitar l’augment de la temperatura del planeta a menys de 2 graus, sinó per fer el possible per a
que l’increment sigui d’1 grau i mig.
Per arribar a aquest acord ha estat clau la implicació del món local en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses.
Les ciutats, els pobles i la resta de les zones urbanes tenen un paper crucial en la mitigació del canvi
climàtic donat que consumeixen tres quartes parts de l’energia produïda, per exemple, a la Unió
Europea, i que són responsables d’emetre una porció similar d’emissions del CO2. A més, les autoritats
locals també es troben en una posició ideal per canviar els hàbits dels ciutadans i adreçar les qüestions
climàtiques i energètiques de manera integral.
Unir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia ens permetrà contribuir en el manteniment
del nostre planeta.
Tenint en compte tot l’anterior i la necessitat de que ens comprometem a tots els nivells per fer front al
canvi climàtic, el nostre vot serà favorable a la moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquesta moció ja li avanço
que comptarà amb el nostre suport.
Aquest Ajuntament està sensibilitzat amb el medi ambient i, com diu la moció, està adherit als diferents
pactes d’alcaldes i alcaldesses i també compta amb l’Agenda 21. Ens vam adherir a l’acord de l’any
2009; també al del 2012 que es va anomenar Declaració de Vic de la xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat; al que vostè fa referència de l’any 2013 que ens vincula amb la Diputació i amb ella, a
partir de llavors, treballem conjuntament, així com altres ajuntaments; i arrel de la recent celebració a
París de la conferència sobre canvi climàtic s’ha generat un nou protocol al qual també ens adherim i
en aquesta línia estem treballant, concretament la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat ja ens
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ha convocat com a Ajuntament a una reunió a celebrar el proper 14 de gener per tal de continuar
treballant en aquesta línia.
Per tant, comptarà amb el nostre suport.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde.
No res, felicitar-nos d’aquest acord, en el benentès que el món local s’implica en la cura del nostre
planeta. I també el mateix que ha manifestat el senyor Jordan i la senyora Viña, dir que no estic d’acord
amb vostè, senyor Rodríguez, en tant en quant no ha servit per a res, si més no, si més no ha servit per
a que, com vostè ha dit, que algú adverteixi de que ja estem fent massa tard i, per tant, aquesta mesura
jo penso que, com aquí s’ha dit, el que ha fet és implicar al món local –perquè d’aquí surten moltes de
les reflexions que allí s’han posat damunt la taula– en el canvi climàtic, per lluitar contra el canvi
climàtic, perdoni.
Per tant, entenc que ens hem de felicitar per aquest acord d’avui. Moltes gràcies..
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat,
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació.

12 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA DE REBUIG DEL REIAL
DECRET QUE DESENVOLUPA ELS PROCESSOS DE TRAMITACIÓ DE BAIXES MEDIQUES I CONFIRMACIÓ,
ALTES MEDIQUES I EL CONTROL DE LES SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el passat 1 de desembre de 2015, va entrar en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que
desenvolupa els processos de tramitació de baixes mediques i confirmació, altes mediques i el control
de les situacions d'incapacitat temporal, continguts en el Reial decret 625/2014, de 18 de
juliol.
Atès que aquest RD va establir una nova regulació dels processos d'incapacitat temporal (IT) durant els
primers 365 dies, que suposa entre d'altres:
L'aprovació de nous models de comunicats mèdics d'alta/baixa i confirmació d'incapacitat temporal,
que classifiquen les baixes en funció de la seva durada en: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5
a 30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies), a partir d'unes taules elaborades per
a aquesta finalitat en base a estadístiques que, segons alguns professionals, no tenen perquè
correspondre amb la realitat clínica de cada pacient.
La incorporació dels anomenats "informes complementaris” que fan que el pacient hagi d'anar
menys vegades al metge, però que hagi de reunir més vegades tota la documentació per tal que
aquest complimenti més informes mèdics complementaris, que poden ser fins a nou a l’any davant
dels dos informes anuals que es feien fins ara.
La baixa l'expedeix directament el metge que ha efectuat el reconeixement del treballador per la
qual cosa, en molts casos, això es farà als serveis d’urgència i hospitals, mentre que fins ara
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l’expedició i seguiment de la baixa la feia el metge de família. Ara la norma no especifica qui ha de
fer el seguiment de la incapacitat.
Atès que, com s'ha dit, les durades estàndard que s'han previst poden ser preses com a límit màxim i no
com a orientació per classificar un període per part dels gestors que fan una valoració i seguiment dels
processos només amb criteris econòmics. És a dir, que pot ser que no s'incorporin elements per tenir en
compte com els sanitaris, la complexitat de la recuperació i –fonamentalment– la dada de com se sent
la persona.
Atès que en la reforma no hi ha protocols per revisar de manera periòdica aquesta taula inicial de
durades estàndard, incorporant elements de revisió, i que s'haurien d'afegir noves variables com la
forma en què es realitza el treball i els riscos laborals que hi ha en el lloc de treball per determinar si hi
ha aptitud per treballar o no i ajustar la durada estàndard.
Atès que una de les principals novetats de la reforma és que les mútues col·laboradores de la Seguretat
Socials podran actuar des del primer dia de la baixa laboral, amb la possibilitat que es pugui extingir la
prestació econòmica si així ho consideren.
Atès que el fet que les mútues puguin accedir als informes trimestrals que s'han d'expedir ha de generar
especial cura i atenció per part de tots els facultatius per garantir la confidencialitat de les dades
mèdiques de les persones treballadores, ja que aquests informes només han de contenir dades
relatives als problemes de salut d'aquell procés d'incapacitat temporal i no de cap altre tipus perquè
vulneraria el dret a la intimitat de les persones.
Atès que la reforma no ha estat concebuda d'acord amb les necessitats de metges ni de pacients i el
Govern del Partit Popular qüestiona novament el caràcter universal de la sanitat pública atenent a
criteris economicistes.
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Rebutjar el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, que desenvolupa els processos de
tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d'incapacitat
temporal.
SEGON. Instar al Govern de l’Estat a un ajornament en l'aplicació d'aquest Reial decret, fins que es faci
una nova avaluació tenint en compte les necessitats reals de metges i pacients que han manifestat el
Fòrum de Metges d'Atenció Primària i diversos sindicats.
TERCER. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al president del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al president del Govern, al
president del Congrés del Diputats, al president del Senat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, al Fòrum de Metges d’Atenció
Primària i als sindicats.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, el passar 1 de
desembre de 2015 va entrar en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa els processos de
tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat
temporal, continguts en el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol.
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Aquest Reial decret va establir una nova regulació dels processos d’incapacitat temporal durant els
primers 365 dies, que suposa entre d’altres:
L’aprovació de nous models de comunicats mèdics d'alta/baixa i confirmació d'incapacitat temporal,
que classifiquen les baixes en funció de la seva durada en: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5 a
30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies), a partir d’unes taules elaborades per a
aquesta finalitat en base a estadístiques que, segons alguns professionals, no tenen perquè
correspondre amb la realitat clínica de cada pacient.
La incorporació dels anomenats informes complementaris que fan que el pacient hagi d’anar menys
vegades al metge, però que hagi de reunir més vegades tota la documentació per tal de que es
complimenti més informes mèdics complementaris i que poden ser fins a nou a l’any, davant dels dos
informes anuals que es feien fins ara.
La baixa l’expedeix directament el metge que ha efectuat el reconeixement del treballador per la qual
cosa, en molts casos, això es farà als serveis d’urgència i hospitals, mentre que fins ara l’expedició i
seguiment de la baixa la feia el metge de família. Ara la norma no especifica quin ha de ser el
seguiment de la incapacitat.
Aquest Reial decret suposa un nou atac contra els drets laborals i socials dels treballadors i
treballadores, una reforma ideològica, basada en criteris merament econòmics que atempten contra la
salut dels ciutadans i ciutadanes i d'una eficàcia nul·la, al nostre entendre, ja que obliga a dedicar més
recursos per pressionar els treballadors i treballadores a qui es pretén que es forci l'alta, tot i estar o no
malalts. Per tant, és una reforma, al nostre entendre, injusta.
Es facilita l'acomiadament a treballadors i treballadores amb baixes mèdiques inferiors a 20 dies, ja que
permet el control de la incapacitat temporal per les mútues des del primer dia de baixa, sense que
tinguin la gestió fins al dia 16è, i permet l'alta mèdica per silenci administratiu, si en el termini de 4 dies
des que la mútua presenta la proposta d'alta el metge del servei públic de salut no contesta.
Provoca indefensió jurídica del treballador o la treballadora i atempta contra el dret a l'assistència
sanitària. Al treballador no se li concedeix la qualitat de part interessada, fet que produeix que al
treballador se li eliminen alguns drets.
Els metges del sistema públic de salut són els únics responsables legals i es qüestiona la seva
professionalitat, al nostre entendre. Augmenta sense justificació la burocràcia en la tramitació del
procés en detriment del temps que es presta a l'assistència sanitària.
Atempta contra el dret a la confidencialitat i a la protecció de les dades mèdiques i personals dels
treballadors i treballadores. Les mútues poden accedir a la història clínica del treballador al servei
públic de salut, sense demanar-li consentiment exprés i sense que aquest s'assabenti, sobretot, tenint
en compte que les mútues són associacions empresarials, per tant, privades, i els seus metges no
formen part del sistema nacional de salut.
Suposa una invasió competencial en relació a les comunitats autònomes. Fins ara la Llei estatal
regulava el què havia de fer en els processos d’incapacitat temporal i les comunitats autònomes
determinaven com fer-ho.
Aquest projecte de Reial decret trenca aquest esquema, i les comunitats autònomes ja no poden
determinar com realitzar i executen les normes jurídiques. En altres paraules, el sistema sanitari públic
de les comunitats autònomes és merament subsidiari de l'Estat, la qual cosa suposa una
recentralització no contemplada a la Constitució.
No serveix per reduir l'absentisme, al nostre entendre. En aquests moments en què hi ha una reducció
significativa de l'absentisme associat a un increment del presentisme, entès com el anar al lloc de
treball tot i estar malalt, amb el riscs d'errors, contagis o accidents laborals, no té sentit una norma que
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fa prevaler una reducció de les baixes mèdiques en lloc de garantir una protecció eficaç de la salut i de
l'assistència sanitària als treballadors.
Per aquest motiu proposem rebutjar el Reial decret de 18 de juliol, que desenvolupa els processos de
tramitació de baixes mèdiques i instar al Govern de l’Estat a un ajornament en l’aplicació del Reial
decret, fins que es faci una nova avaluació, tenint en compte les necessitats reals de metges i pacients
que han manifestat el Fòrum de Metges d’Atenció Primària i diversos sindicats.
Entenem que sempre hem lluitat, els socialistes, per una salut pública de qualitat i, per tant, entenem
que no podem oblidar els nostres centres d’atenció primària i els hospitals.
El Govern de l’Estat han aplicat criteris mercantilistes, al nostre entendre, i de rendibilitat econòmica per
damunt dels valors del servei públic que ha de tenir sempre la protecció a la salut. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
senyor Roig, aquí en aquesta moció vostè ens torna a presentar una moció en relació a un Decret
aprovat pel Congrés i una Ordre ministerial posterior, prèvia deliberació dels diputats i diputades que
representen a tota la ciutadania de l’Estat, inclosa la tortosina. Per tant, doncs miri, doncs sempre
estem traient coses de l’Estat central.
Bé, miri, el Reial decret 625 del 2014, de fa ja un any i pico, obeeix, i vostè ho sap, a tres raons. La
primera és actualitzar el Reial decret 575 de 1997 molt afectat per una sèrie de reformes legals que
van anar modificant el seu articulat.
Segona raó: adaptar aspectes del control de la prestació per incapacitat temporal a les exigències
actuals de les comunicacions per via electrònica, deixar els papers, deixar els talonaris i que tot es faci
no absolutament, però majoritàriament per via electrònica.
I tercera raó que justifica aquest Reial decret i l’Ordre posterior, és millorar el controls dels processos de
prestació per la incapacitat laboral temporal i de control de la prestació per incapacitat laboral
temporal. Són importants els controls en aquests temes i reforçar-los, perquè sinó després, doncs, ja
sabem el què passa.
També intenta, en aquest sentit, permetre que les actuacions mèdiques tinguin una major recolzament
tècnic, oferint als metges taules de duracions òptimes de cada malaltia, així com taules sobre el grau
d’incidència de les malalties en les ocupacions laborals. I a la fi, intenta millorar la cooperació, la
coordinació i la col·laboració entre les diferents institucions implicades en el món de la sanitat, com són
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, l’Institut Nacional de la Salut del Mar, mútues, les mútues
privades, serveis públics de salut de les comunitats autònomes, etc.
Jo m’he llegit bastant detingudament la moció, millor dit, la redacció que vostès fan i, la veritat, vull dir,
és d’aquestes redaccions que són més bé de tipus polític que no de tipus tècnic real, no? Per exemple,
vostè diu que es classifiquin les baixes en funció de la seva durada: molt curta, curta, mitjana i tal. No
tenen –hi diu– no tenen perquè, aquestes baixes, correspondre amb la realitat clínica de cap pacient.
Bé, d’acord, però això no vol dir res, això vol dir, simplement, que vostè pot tenir una baixa molt curta,
de menys de 5 dies, pot ser curta –de 5 a 30 dies–, o pot ser mitjana –de 31 a 61 dies– segons les
circumstàncies de la malaltia del d’allò.
Diu: no tenen perquè correspondre amb la realitat clínica de cada pacient. Home, doncs sí, però
imaginem que els metges intentaran –per a això els han donat aquestes taules– “inclosar” a cada
malalt en cada malaltia, i en cada duració d’aquesta malaltia, vamos, és de lògica, de Perogrullo. Ara,
llevat el tema polític, de dir: miri, aquí hem de dir alguna cosa de crítica i soltem això.
Vostè diu los informes complementaris –que també és una de les novetats significatives d’aquesta
petita reforma que ha tingut la legislació sobre la Seguretat Social–, diu: que poden ser fins 9 l’any,
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davant dels dos informes anuals que es feien fins ara. Home, els informes complementaris poden ser
de 9 o poden ser més, depèn de la situació del malalt, de la seva malaltia i de la necessitat que té
d’anar al metge per demanar la renovació de les baixes que generen una redacció d’un informe
complementari. Per exemple, amb les incapacitats temporals de duració superior a 30 dies naturals, a
partir del segon part de confirmació de baixa és quan es té que demanar un informe complementari,
que el fa el metge sense cap problema, eh, vull dir, i a més sense cap necessitat d’aportar papers i tal i
tot això, no? I a partir de cada dos parts de baixa següents, doncs, hi haurà un informe complementari.
Res de complicat ni res de d’això.
Vostè diu: la baixa l’expedeix directament el metge que ha efectuat el reconeixement. Bé, doncs millor,
perquè si has anat a un servei d’urgències, aquell metge el que d’això; si vas al metge de família que
vostè fica: “mentre que fins ara l’expedició i seguiment de la baixa la feia el metge de família”, home sí,
però si vostè té un accident, el metge d’urgències o el metge de l’hospital o el metge de la mútua
corresponent donarà aquest part de baixa, o el metge de família, si vostè té temps per anar a parlar
amb aquest metge, no?
Bé, hi ha una redacció que dius “bé, doncs sí”, però bé, és el que diem sempre, tot és millorable. Si tot
el millorable ho critiquem i ho assenyalem com un defecte, home doncs, no tirarem cap endavant.
Diu també, diu “les mútues col·laborades de la Seguretat Social podran actuar des del primer dia de la
baixa laboral, amb la possibilitat que es pugui extingir la prestació econòmica si així ho considera”.
Home, amb la possibilitat, amb la possibilitat, que no és una norma que afectarà a tots els malalts de la
mútua, amb la possibilitat, ja veurem si es donen unes circumstàncies a lo millor, a lo millor la prestació
econòmica no li donaran.
També diu “les mútues poden accedir als informes trimestrals que s’han d’expedir”. Home, sí, però el
mateix text –jo això ho he llegit del Reial decret– diu que té que haver-hi –i estableix– tot un sistema de
control de tots els segments participants del sistema sanitari de l’Estat espanyol, entre elles les mútues,
per evitar que hi hagin filtracions que afecten a la intimitat del malalt, no? Pot passar de tot, lògicament,
però home, en principi hi ha uns controls i s’estableixen aquests controls, no?
Diuen, diu aquí, diu “per garantir la confidencialitat de les dades mèdiques de les persones
treballadores”, correcte, “ ja que aquests informes només han de contenir dades relatives als
problemes de salut d’aquells processos d’incapacitat laboral i no de cap altre tipus”, clar, econòmic i tal
no tenen perquè estar a l’informe complementari que fa el metge, o a l’alta o la baixa que fa el metge,
perquè vulneraria el dret a la intimitat de les persones, de perogrullo, home, és que ens diu coses que
són tan evidents, senyor Roig. Vostè se’n riu sempre quan jo parlo de la política es veu, però bé, però
no, vull dir, jo torno a dir i m’ho he llegit amb molt de deteniment i bé, doncs, la veritat, el nostre
posicionament serà desfavorable a aquesta moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: La CUP Alternativa Ecologista votarà a favor d’aquesta
moció. Ja quan es va presentar el projecte de Llei de mútues al 2014 les formacions sindicals ja van
manifestar la seva oposició perquè el que feia era primar els interessos econòmics enfront dels
treballadors i, a més, comprometria els drets a la protecció social i a la recuperació de la salut.
És una reforma que torna a suposar una retallada en els drets de les persones treballadores, ja que
dóna més poder a les mútues en el control de les baixes mèdiques i converteix a les mútues en policies
i fiscals dels treballadors i dels metges del servei públic de salut.
Tampoc és una Llei que avanci en acabar amb la manca de transparència que hi ha en la gestió de les
mútues. No oblidem que les mútues no són més que una sèrie d’entitats constituïdes per associacions
d’empresaris sense ànim de lucre, però al servei d’aquells que les han constituïdes.
La Llei ordre de l’1 de desembre desenvolupa tota aquesta sèrie de despropòsits que, una vegada més,
en una època en la que s’està retallant en condicions laborals de la gent treballadora, que s’està
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precaritzant els horaris laborals, els sous, que s’està avançant cap a un model de contractació de
semiesclavatge com es denúncia en moltes ocasions, el que es fa, una vegada més, és desprotegir
encara més a la gent treballadora i primar els interessos dels sector que contracta, dels empresaris. Per
això, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Regidors, regidores, el nostre grup votarà favorablement a la
moció.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Jo després de tot el que s’ha dit penso que caldrà precisar una
mica, tot i que la gent que ens pugui escoltar o tothom ja ho sap, què és una baixa mèdica.
Una baixa mèdica és una situació en la que es troba el treballador o la treballadora que cotitza a la
Seguretat Social i que segons el criteri mèdic no pot fer la feina habitual per un problema de salut, i
llavors el document de baixa el fa el metge o metgessa del sistema públic de salut que l’atén, això
abans i a partir del Decret aquest.
Què són els comunicats de confirmació o “partes” de confirmació? Són documents mèdics que
certifiquen que la persona que està de baixa continua sense poder incorporar-se a la seva feina per
l’estat de salut que té en aquell moment.
I quan es lliuraven abans els comunicats, o com es feien les baixes? Fins fa poc es lliurava la baixa i als
tres dies, o sigui, el dia que feia quatre es feia un comunicat que confirmava que encara no es podia
anar a treballar per raons de salut o inclús, si la situació es perllongava, cada setmana havies d’anar al
metge que tenies assignat per a que et lliurés un altre document que t’ho allargava una altra setmana.
Com es fa a partir del dia 1 de desembre de l’any passat? Hi ha uns protocols per donar els “partes” de
baixa i els “partes” de confirmació i les altes. Són protocols que esta adaptats a la malaltia que es té o a
les lesions que ha patit aquell treballador i que ja això s’estima en funció del que es preveu que pot
durar, però que no té perquè respondre al que en principi preveu, sinó al què passa.
Llavors, per facilitar això hi ha: duració molt curta –entre 1 i 4 dies–. Abans s’havia d’anar al metge, et
feia la baixa i al quart dia et feia l’alta. Ara vas i el mateix dia et fa la baixa i l’alta, per tant, ficaré un
exemple: anem a suposar que un pacient sospites o confirmes que té una amigdalitis i dius “xiquet,
amb tres dies això estarà arreglat”, fas “parte” de baixa i alta, no cal que torni al metge. Si no es troba
bé ja tornarà.
Si sospites que la duració és entre 5 i 30 dies. M’invento una altra malaltia que pugui ser com a
exemple: una pulmonia. Bé, en aquest cas fas la baixa i als 7 dies –no als 4 dies com abans, sinó als 7
dies, a la setmana– fas el “parte” de confirmació. I si la cosa es perllonga, als 21 dies, a les 2 setmanes
fas un “parte” de confirmació més l’informe del metge.
Que penses que la duració serà llarga. Cau un i es trenca la “munyica” i porta un guix que l’ha de portar
5 setmanes. Es fa la baixa; a la setmana el “parte” de confirmació –no als 4 dies com fins ara– i vas
fent “partes” de confirmació, com a molt als 35 dies fas un “parte” de confirmació més un informe, i així
fins a que se li trau el guix i es dóna per curat.
I si penses que la duració és molt llarga –i fico l’exemple d’un que l’operen, doncs, de que li facin una
pròtesis de genoll que durarà més d’un mes i més de 60 dies– doncs, a aquesta persona als 14 dies se
li fa el “parte” de confirmació, o sigui, no cada setmana, sinó a les dos setmanes; als 49 un “parte” de
confirmació i als 84 més un informe del metge, vull dir, per tot això, com es podran veure, això es tracta
d’unes modificacions que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya pensem que no
afecten a les competències municipals.
Són modificacions de processos burocràtics que pretenen estalviar temps als pacients i als metges del
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sistema nacional de salut. És un efecte que s’aconseguirà quan estiguéssim tots més entrenats en fer
anar el sistema informàtic –ja el tenim bastant per mà– i quan els pacients s’acostumin a no anar als 3
dies, després cada setmana, a buscar el “parte”, sinó que en funció del procés que té han d’anar quan
se’ls hi aconsellarà que vagin.
Per tant, la posició del grup municipal d’Esquerra és desfavorable a aquesta proposta.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tal com molt bé
ha explicat el senyor Monclús, no ens queda res més que afegir que, vista l’aplicació del Reial decret a
dia d’avui, no podem compartir el contingut de la moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.
Agrair el vot favorable dels regidors de la CUP i de Movem Tortosa. I lamentar que aquesta moció que va
en defensa dels treballadors i treballadores del nostre país no hagi tingut el suport, en tant en quant
nosaltres continuem pensant que és una mesura recentralitzadora i que deixa en mans privades de les
mútues la gestió de les baixes dels treballadors i treballadores d’aquest país. I per tant, reitero que
lamentem, una vegada més, que no hagi tirat endavant la moció. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb vuit vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), MT-E (4) i
CUP-AET-PA (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (7), ERC-AM (4) i PP (1).

PART DE CONTROL
13 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
a) Extractes de la Junta de Govern Local:
- 48/2015, de 26/10/2015
- 49/2015, de 02/11/2015
- 50/2015, de 09/11/2015
- 51/2015, de 16/11/2015
- 52/2015, de 23/11/2015
- 53/2015, de 25/11/2015
- 54/2015, de 30/11/2015
- 55/2015, de 14/12/2015
b) Resolucions de l’Alcaldia
- De la 2453/2015 a la 2743/2015
El consistori en queda assabentat.
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14 - INFORMES DE L’ALCALDIA.
No n’hi ha.
15- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN
Tot seguit pren la paraula el senyor Jordan: Sí, senyor alcalde, és una pregunta en relació a una caseta
de fusta que està situada entre la façana principal de la catedral i l’antic escorxador, l’actual Museu, en
aquella plaça popularment coneguda com dels Pinets, que fa molt temps que està allà i en alguna
ocasió li vam preguntar quin era el seu destí i tornem a preguntar què pensa el fer el Govern amb
aquella caseta. Moltes gràcies.
A continuació respon el Sr. Alcalde: Bé, aquella caseta, que no li va costar res a l’Ajuntament de Tortosa,
que va ser finançada si no recordo malament per part del Govern de la Generalitat d’aquell moment, es
fa instal·lar amb la finalitat de poder donar servei al llaüt quan estava el port fluvial ubicat allí a
l’escorxador.
Com saben, aquell port fluvial que portava molts anys requerint-se per part de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre de que es traslladés perquè entenien que no complia els requisits, ha estat
traslladat. I ha estat traslladat a un lloc que és molt més adient, i inclús que també pot complir més el
servei de poder embarcar i desembarcar a un lloc més cèntric els usuaris del llaüt.
Per tant, haurem de valorar si aquella caseta es trasllada al lloc on està ara el nou port fluvial que,
d’entrada, no és el nostre parer ni la nostra pretensió, donat que no hi ha una ubicació –això no es pot
ubicar baix perquè sinó una riuada s’ho enduria, s’ha d’ubicar dalt–, i si es deixa allí, si se li dóna
alguna altra utilitat, tenint en compte que ho hem de pensar bé perquè el trasllat sí que suposarà un
cost i aquest cost sí que serà assumit íntegrament per part de l’Ajuntament de Tortosa, quan la seva
instal·lació no el va suposar.
Per tant, estem a l’espera de dirimir la utilització que se li dona i a la vegada també, si em permet, la
configuració de tot aquell espai, d’aquella plaça que hi ha entre la catedral i l’escorxador.
Si no hi ha res més, s’aixeca la sessió no sense abans desitjar-los un bon any i que els reis els passen
molt carregats.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i
cinquanta-dos minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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