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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
02/2016

ASSISTENTS

Tortosa, essent les divuit hores i deu minuts del
dia ú de febrer 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
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS
Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC

ORDRE DEL DIA
SECRETARIA
01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta:
- Extraordinària 18/2015, de 28 de setembre.
SERVEIS AL TERRITORI
02 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Carrer
Castejón a Bítem”.
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03 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM “Àmbit
del Pla parcial Horta de Sant Vicent”.
04 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM
“Reordenació emplaçament equipaments públics”.
05 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM “Finca
camí de Molins d’en Compte a Jesús”.
SERVEIS A LES PERSONES
06 - Dictamen de proposta d'acord de cessament de varis membres del Consell Assessor del Museu de
Tortosa. Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre, i nomenament dels seus substituts.
SERVEIS CENTRALS
07 - Dictamen d’aprovació de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
08 – Dictamen d’aprovació i de denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal relativa
a diverses obres i de l’atorgament de la corresponent bonificació en la quota tributària de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
09 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de rebuig al Pla hidrològic de l’Ebre
aprovat pel Govern en funcions i per a la creació d’un front institucional per a la defensa del territori.
10 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista en suport a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro.
11 - Proposta dels grups municipals de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya en
suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i per la creació d’un
front institucional per a la defensa del territori.
12 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista per adoptar
mesures concretes que millorin la mobilitat del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.
13 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista demanant la
retirada dels símbols religiosos dels espais municipals.
14 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre.
15 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per revisar el Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC).
16 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per a la implantació de plans i polítiques locals
d’eradicació de l’assetjament escolar, l’homofòbia i la transfòbia a la ciutat.
17 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per exigir al Govern de la Generalitat la reversió de les
retallades en sanitat a les Terres de l’Ebre.
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18 - Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista de suport al
referèndum que convocarà al febrer l’alumnat de les universitats dels Països Catalans per rebutjar el
model de grau 3+.
19 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de suport als treballadors i
treballadores d’Ercros i altres empreses químiques del territori afectats per la voluntat de tancament de
les mateixes.
20 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per aplicar descomptes en la taxa
d’escombraries a aquelles persones que més reciclen els residus.
PART DE CONTROL
21 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions de
l’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 56/2015, de 21 de desembre de 2015.
- 57/2015, de 28 de desembre de 2015.
- 1/2016, de 04 de gener de 2016.
- 2/2016, d’11 de gener de 2016.
- 3/2016, de 18 de gener de 2016.
b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 2744/2015 a la 3011/2015
22 - Informes de l’Alcaldia.
23 - 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:
- Extraordinària 18/2015, de 28 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.
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SERVEIS AL TERRITORI
02. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
“CARRER CASTEJÓN A BÍTEM”.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Per Decret núm. 75/16 de data 18 de gener del 2016, s’ha procedit a incoar l’expedient de
modificació puntual del POUM “carrer Castejón a Bítem”.
Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn la documentació tècnica, així com l’informe
jurídic envers l’esmentada modificació puntual.
De conformitat amb els articles 85, 96, 99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, amb la modificació de la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la Comissió Informativa de Serveis al
Territori celebrada en data 25 de gener del 2016.
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “carrer Castejón a Bítem”.
Segon - Als efectes del previst a l’article 73 del TRLLUC, aprovar la suspensió de l’atorgament de
llicències a tot l’àmbit objecte de la modificació puntual en totes aquelles sol·licituds que tinguin per
objecte la parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial en què les noves determinacions comportin una modificació del
règim urbanístic.
Tercer - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel termini
d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual.
Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el
del municipi que és objecte de la present modificació.
Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de
l’esmentada modificació puntual. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Votarem abstenció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, també és per manifestar la nostra abstenció.
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*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), PSCCP (3) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals
de MT-E (3) i CUP-AET-PA (1).

03. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM “ÀMBIT DEL PLA PARCIAL HORTA DE SANT VICENT”.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 6
de juliol del 2015 la modificació puntual del POUM “àmbit del Pla parcial Horta de Sant Vicent”.
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al
BOPT núm. 180 de data 4 d’agost de 2015 i diari l’Ebre de data 7 d’agost de 2015, i amb notificació
individualitzada de l’acord d’aprovació inicial als propietaris dels terrenys compresos dins de l’àmbit de
la modificació puntual, no s’han presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial.
Vistos els informes favorables d’ADIF i del Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, així com la documentació tècnica de la modificació
puntual redactada per l’arquitecte municipal per procedir a la seva aprovació provisional.
Dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada
en data 25 de gener de 2016.
Atès el que disposen els articles 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la llei d'urbanisme, en part modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Àmbit del Pla parcial Horta de Sant
Vicent”.
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva, si s’escau. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema que ja va venir al Ple, torna
ara en la seva aprovació provisional, després de que no ha hagut cap al·legació.
*-*-*
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 de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E
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(3), PSC-CP (3) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal de
la CUP-AET-PA.

04. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM “REORDENACIÓ EMPLAÇAMENT EQUIPAMENTS PÚBLICS”.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 2
de novembre de 2015 la modificació puntual del POUM “Reordenació emplaçament equipaments
públics”.
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al
BOPT núm. 268 de data 19 de novembre de 2015 i diari l’Ebre de data 13 de novembre, no s’han
presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació.
Dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 25
de gener del 2016.
Atès el que disposen els articles 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d'urbanisme,
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Reordenació emplaçament
equipaments públics”.
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva, si s’escau. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema que ja va venir en el seu
moment.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Votarem en contra.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, moltes gràcies. Igual que el Ple del dia 2 en
què es va aprovar inicialment, ens abstindrem.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, és per manifestar també la nostra
abstenció.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, em permetran recordar... Això és el tema dels
aparcaments de...., el punt número 4 és el tema dels aparcaments de la Residència, no? Ah val!,
correcte, correcte, sí, sí, que ja havia vingut.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 6 / 68 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

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

05. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM “FINCA CAMÍ DE MOLINS D’EN COMPTE A JESÚS”.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada en data 2
de novembre de 2015 la modificació puntual del POUM “Finca camí de Molins d’en Compte a Jesús”.
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al
BOPT núm. 268 de data 19 de novembre de 2015 i diari l’Ebre de data 13 de novembre, no s’han
presentat al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que comprèn la modificació.
Dictaminada la present proposta en sessió de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 25
de gener del 2016.
Atès el que disposen els articles 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la llei d'urbanisme,
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM “Finca camí de Molins d’en Compte a
Jesús”.
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació definitiva, si s’escau. ”.
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Igual que en la sessió del Ple del 2 de novembre, ens
abstindrem. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4),
MT-E (3), CUP-AET-PA (1) i PP (1); i tres abstencions corresponents als membres de la corporació del
grup municipal del PSC-CP.
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SERVEIS A LES PERSONES
06. DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE CESSAMENT DE VARIS MEMBRES DEL CONSELL ASSESSOR
DEL MUSEU DE TORTOSA. HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC DE LES TERRES DE L'EBRE, I NOMENAMENT DELS
SEUS SUBSTITUTS.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en la sessió ordinària del dia 8 d'abril de 2013, va aprovar crear el
Consell Assessor del Museu de Tortosa. Històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre, òrgan
complementari de participació sectorial de l'Ajuntament, amb la finalitat d'integrar la participació dels
ciutadans en els assumptes culturals de Tortosa. L'aprovació definitiva i el contingut del Reglament del
Consell Assessor del Museu es va publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 130, de data 5 de juny
de 2013.
L'article 3 del Reglament preveu que el Consell estarà integrat per un mínim de nou i un màxim de
tretze membres, i que els vocals seran persones amb experiència reconeguda en el camp museístic,
històric i cultural.
El Ple de l’Ajuntament de Tortosa, en sessió extraordinària del dia 8 de juliol de 2013, va nomenar els
membres que el composen.
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió de data 26 de gener de 2016, ha
dictaminat favorablement la proposta de cessament de quatre vocals i de nomenament dels substituts.
Per tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament de Tortosa proposo l'adopció del següent ACORD:
Cessar els següents membres del Consell Assessor del Museu de Tortosa, Històric i Arqueològic de les
Terres de l'Ebre, i manifestar-los l'agraïment pels serveis prestats:
Mn. Josep Alanyà Roig, amb DNI 39998382 W
Sr. Guillermo Ferrando Cartes, amb DNI 40911331 N
Sr. Enric Querol Coll,amb DNI 40923642 H
Sr. Roc Salvadó Poy, amb DNI 40911070 G
Nomenar les següents vocals, substitutes dels cessats:
Sra. Victòria Almuni Balada, amb DNI 78576947T, doctora en Història de l’Art per la Universitat de
Barcelona, professora d’ensenyament secundari i divulgadora de la història i el patrimoni de les Terres
de l’Ebre i les del nord del País Valencià.
Sra. Carme Clemente Martínez, amb DNI 77106808K, llicenciada en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona, especialitat restauració; doctora en Conservació i Restauració per la Universitat Politècnica
de València, i directora de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa.
Sra. Núria Gil Duran, amb DNI 40922463N, doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i
professora de la Universitat Rovira i Virgili.
Sra. Joséphine Matamoros, amb DNI 41560204D, llicenciada en Hispàniques per la Sorbona, en
Filosofia per la Facultat de Vicennes, doctora per la Universitat de Pau et des Pays de l'Adour. Va dirigir
el Museu Puig de Perpinyà i, des de 1986, el Museu d'Art Modern de Ceret. El 1999 va rebre la Creu de
Sant Jordi. ”.
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*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut, no obstant, jo voldria deixar
constància del agraïment a totes les persones que durant aquest primer període van estar formant part
del Consell Assessor del Museu de Tortosa i que per diferents circumstàncies de caràcter personal,
doncs, no hi poden continuar i ara són substituïts. I desitjar-los, al altres, molts encerts i moltíssima sort
i, en tot cas, agrair-los que hagin acceptat un càrrec que, ja els hi avanço, no té cap tipus de
compensació ni retribució.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, simplement perquè volíem destacar que s’ha tingut en
compte la perspectiva de gènere i animem a què en futures decisions, doncs, es continuï tenint aquesta
perspectiva de gènere.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde, sumar-nos a les felicitacions i agraïments
als anteriors membres. I manifestar el nostre vot d’abstenció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, també manifestar l’agraïment a les
persones que fins ara han format part d’aquest Consell Assessor del Museu de Tortosa.
I també en el seu dia, quan es van fer els nomenaments, des del nostre grup vam demanar que es
tingués en compte que seria important que hi hagués una presència important de dones, per tant,
també ens agrada el fet de que siguin aquestes dones les que estiguin en aquest Consell. Però, a l’igual
que l’altra vegada, també ens hagués agradat que abans de fer la proposta directament, se’ns hagués
pogut comunicar al grup, cosa que no s’ha fet, simplement s’ha donat per fet que eren aquestes
persones i, per tant, ens abstindrem, tot i que en cap moment posem en dubte la professionalitat i la
vàlua d’aquestes quatre dones.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltíssimes gràcies. Efectivament, és un luxe poder comptar
amb la incorporació...., perdó, té la paraula el senyor Monclús.
Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Per manifestar la posició d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que és de donar suport. I, tal i com ha fet el senyor alcalde, d’agrair als que ara cessen i
desitjar-los-hi molts encerts a les quatre dones que ara entraran a substituir-los.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, remarcar quatre, que en són cinc
si em compten a la presidenta del Consell Assessor, que és la regidora de Cultura. En tot cas, dir que és
un luxe poder comptar amb la incorporació d’aquestes quatre persones, com en el manteniment de
totes les anteriors i com les altres tres persones que ara cessen.
La veritat és que la tasca –i ho dic en coneixement de causa– és força difícil perquè no estem en una
situació d’abundància de recursos però, en canvi, les iniciatives, les recomanacions i els treballs són
força encertats.
Per tant, agrair, com he dit, als que ara cessen, agrair als que es queden pel treball fet i pel que faran i
també, doncs, remarcar l’encert de les quatre persones que s’han incorporat, que segurament en
podrien ser moltes altres però, en tot cas, aquestes quatre totes tenen una raó de ser força important.

www.tor tosa.cat
- Pàg. 9 / 68 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

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

SERVEIS CENTRALS
07. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Atès que el Consell Executiu del Consorci per a la Normalització Lingüística ha adoptat sengles acords
pels quals s’aproven modificacions dels seus Estatuts per adaptar-los, respectivament, a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Atès l’acord GOV/133/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de determinats
consorcis participats per l’Administració de la Generalitat a través del Departament de Cultura, publicat
al DOGC núm. 6929 de 6.8.2015, entre els quals els del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que el text íntegre de l’esmentada modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística és l’inclòs en l’annex a l’acord abans referit, publicat al DOGC núm. 6929 de 6.8.2015.
Atès que cal que els acords referits siguin ratificats per cadascun dels ens consorciats.
Vist l’expedient per a la ratificació de l’esmentada modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Atès allò que s’estableix en els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en els articles 114.3.d) i 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els articles 160.1 i
312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de
data 26 de gener de 2016.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística quin text
íntegre figura en l’annex a l’acord GOV/133/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova la modificació dels
Estatuts de determinats consorcis participats per l’Administració de la Generalitat a través del
Departament de Cultura, publicat al DOGC núm. 6929 de 6.8.2015.
Segon - Facultar l’alcalde per a realitzar els actes adients a l’execució del present acord.
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Tercer - Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. ”.
*-*-*
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.

08. DICTAMEN D’APROVACIÓ I DE DENEGACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT
MUNICIPAL RELATIVA A DIVERSES OBRES I DE L’ATORGAMENT DE LA CORRESPONENT BONIFICACIÓ EN
LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres, formulades pels contribuents que més endavant es relacionen en els annexos I i II del present
acord.
Vistos els corresponents informes, favorables i desfavorables –aquests darrers motivats per no trobar-se
entre els supòsits de bonificació que determina l’article 7è de la corresponent Ordenança fiscal–,
emesos pels serveis tècnics municipals, la referència dels quals s’inclou en els annexos I i II del present
acord.
Atès allò que disposa l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Atès allò que preveu l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost sobre
construccions, instal.lacions i obres.
Considerant que en les sol·licituds de bonificació informades favorablement, incloses en l’annex I del
present acord, hi concorren les circumstàncies, indicades en l’article 103.2.a) del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, de 26 de gener de 2016.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal.lacions o obres que es
relacionen en l’annex I del present acord.
Segon - Concedir les bonificacions de la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres, als contribuents que es relacionen en l’annex I del present acord.
Tercer - Denegar la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal.lacions o
obres, així com les corresponents bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres als contribuents que es relacionen en l’annex II del present acord, per no trobar-se
en cap dels supòsits previstos en l’article 7è. de l’Ordenança fiscal núm. I-4, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal.lacions i obres.
Quart - Notificar el present acord als contribuents abans relacionats, als efectes adients, indicant-los-hi
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els recursos pertinents.
ANNEX I
NIF

Cognoms i noms

Ubicació de l’obra

% Bonificació

40829614Z

Melendez Plumed, Rosa

Replà, 12

90 I

40027699V

Beguer Oliveres, Vicent

Urbanització Mig Camí, 25

90 I

H43260934

Comunitat Propietaris Berenguer IV, 62-64

Berenguer IV, 62-64

90 I

H43710250

Comunitat Propietaris Rosa - Bisbe Aznar

Rosa - Bisbe Aznar

90 I

ANNEX II
NIF

Cognoms i noms

Ubicació de l’obra

X4461062M

Abdellah Benaddi

Costa dels Capellans, 23 “.

*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema recurrent, reglat i, d’acord
amb la normativa, els tècnics fan l’emissió del corresponent dictamen.
*-*-*
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 GRUPS MUNICIPALS

Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació Sr. Alcalde diu: Passem a l’apartat de propostes dels grups municipals. Aquí, que hi ha
una modificació substancial respecte a l’ordre del dia, en faré alguna referència, senyor secretari,
malgrat ja li he esmentat abans.
La proposta número 9 del Partit Socialistes de Catalunya, la proposta número 10 de Candidatura
d’Unitat Popular Alternativa Ecologista i la proposta número 14 de Movem Tortosa en relació totes elles
a les accions o mobilitzacions en contra del Pla hidrològic de conca i la creació d’un front institucional,
quedarien totes incloses en la proposta del grup municipal de Convergència i Unió i Esquerra
Republicana de Catalunya que figurava a l’ordre del dia com a número 11, i que ara passaria a ser la
número 9.
Aquesta proposta, com després diran els portaveus, és la literal que s’havia presentat i s’incorpora un
altre punt, com ja faran referència els portaveus.
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Per tant, el punt 9è i 10è desapareixen, i també per la mateixa raó de ser el 14è.
A la vegada, el que figurava a l’ordre del dia com a número 12 de l’ordre del dia, que era una proposta
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular Alternativa Ecologista en relació al col·lectiu de
persones amb mobilitat reduïda, ha estat objecte de retirada a expenses de poder consensuar amb el
grup, amb l’equip de Govern i altres grups del plenari, de cara al mes de març, d’una proposta i, per
tant, aquesta queda retirada de l’ordre del dia d’avui.
Finalment, també Movem Tortosa retira la proposta que figurava a l’ordre del dia com a número 15 en
relació al Pla de gestió de districte de la conca fluvial de Catalunya 2016-2021.
Per tant, reordenant l’ordre del dia, com a punt número 9 quedaria la proposta dels diferents grups
municipals entorn el suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla de conca, i després, la 10 seria la
proposta de Candidatura d’Unitat Popular respecte a la retirada de símbols religiosos, que ha estat
modificada substancialment i que després també se’n parlarà. I a partir d’allí, la que figurava en
número 16 de l’ordre del dia serà la 11 i així successivament fins a la 20, que acabarà essent el quinze.
Per tant, anem a iniciar aquesta discussió amb les propostes que han signat pràcticament tots els grups
municipals entorn al suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de conca. Donat que
l’han signat pràcticament tots, i pivota sobre la moció que havia presentat Convergència i Unió, el que
farem és que primer intervindrà...., però farem d’ordre de major a menor i intervindrà primer la portaveu
de Convergència, després d’Esquerra, Movem, Partit Socialista i la CUP , i després farà la intervenció
l’únic grup que no l’ha subscrit. I si ho matem aquí, ho matem aquí; i si hi ha un segon torn, doncs, ja
organitzarem el segon torn. Esperem que ho poguéssim fer tot en un únic torn.
Per tant, cediria la paraula a la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE REBUIG AL PLA
HIDROLÒGIC DE L’EBRE APROVAT PEL GOVERN EN FUNCIONS I PER A LA CREACIÓ D’UN FRONT
INSTITUCIONAL PER A LA DEFENSA DEL TERRITORI.
Ha estat retirada per subsumir-se a la proposta de l’11è. punt de l’Ordre del dia (que actualment passa
a ser el 9è).
*-*-*

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA EN
SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO.
Ha estat retirada per subsumir-se a la proposta de l’11è. punt de l’Ordre del dia (que actualment passa
a ser el 9è).
*-*-*

09. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA A TORTOSA, DE MOVEM TORTOSA, DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA I DE LA
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CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS I
ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE I PER LA CREACIÓ D’UN FRONT
INSTITUCIONAL PER A LA DEFENSA DEL TERRITORI.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals de
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Movem Tortosa, Partit dels Socialistes de
Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista, a la que han estat incorporades les
modificacions proposades i acceptades per tots els grups que la subscriuen :
“ El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total
de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre.
Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre
(Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià). Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de
conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les
al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar
l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del
riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi
desenvolupen.
El 25 de juny de 2015 la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava, amb el vot
favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta
amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels
estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any
normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb
3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el
manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma
d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la conca de
l’Ebre, però no va ser atesa. En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de conca és de 3.100
hm3/anuals (sense diferenciar anys secs o humits) és a dir 5.000 hm3/anuals menys que els proposats
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un
impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico
Nacional.
Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses
d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua. Aquest Pla
fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en 450.000
hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees.
La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de
regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030
al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol
que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans
de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de
conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la
queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre. La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha
demanat en diverses ocasions la creació d’un front institucional des dels partits polítics i les institucions
ebrenques en defensa del territori.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, els grups municipals de
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Movem Tortosa, Partit dels Socialistes de
Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Ecologista proposen al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
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1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Tortosa a l’aprovació definitiva
del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de
2016.
2. Crear un front institucional format pels representants polítics i les institucions ebrenques per tal de
defensar el territori a nivell municipal, tal i com demana la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic de
la conca de l’Ebre, que s’iniciaran amb la gran manifestació del proper diumenge 7 de febrer a
Amposta.
4. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i
entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i
internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
5. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla
hidrològic de conca de l’Ebre a les directives europees d’aigua, aus i hàbitats, i que actuï d’ofici per tal
de que el Govern espanyol modifiqui el contingut del Pla per l’incompliment de les directrius europees
afectades.
6. Exigir el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la Sostenibilitat de
les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al Riu, al Delta i als pobles riberencs.
7. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot estar en
mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos usuaris.
8. Comunicar aquest acord als ajuntaments de les Terres de l’Ebre, a la Plataforma en Defensa de
l’Ebre, al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics
del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, de les Corts i del Senat i a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre. ”.
*-*-*
Intervenció de la Sra. Roigé:
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal de CiU, senyora
Meritxell Roigé i Pedrola: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, començaria celebrant que en un
tema tan important per a la ciutat hem arribat a un acord per presentar una única moció conjunta i, per
tant, retirar la resta, fet que suposarà que, a més a més, a banda de signar-la pràcticament tots grups,
acabi aprovant-se per unanimitat, com ve essent habitual al Ple de l’Ajuntament de Tortosa quan està
en joc la defensa del riu Ebre i del Delta.
Es tracta d’una moció per rebutjar l’enèsim atac del Govern de l’Estat als interessos socials, econòmics
i ambientals de les Terres de l’Ebre. El passat dia 8 de gener un Govern de l’Estat en funcions, com
encara està avui, més de dos mesos després de celebrar-se les eleccions va aprovar, en Consell de
Ministres, un Pla hidrològic de la conca de l’Ebre que inclou un règim de cabals absolutament
insuficient per garantir la sostenibilitat ambiental al tram final de l’Ebre.
Una xifra que suposaria posar en greu crisi al riu Ebre, al seu Delta, i tant des dels aspectes ambientals
com de preservació de la fauna com des del punt de vista econòmic, amb una agricultura, pesca,
aqüicultura que quedaria seriosament amenaçada.
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El Govern del Patit Popular ha fet cas omís a la petició unànime de les institucions de la societat civil del
territori, avalada pel suport incondicional del Govern de la Generalitat, expressat recentment pel
president de la Generalitat –el senyor Carles Puigdemont– i pel conseller de Territori i Sostenibilitat –el
senyor Josep Rull– que basa la seva proposta en l’acord assolit pel Consell de la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre, d’acord amb els criteris d’experts que ens aconsellen un règim de cabals per al tram
final del Delta.
Pocs dies després de que el Govern de la Generalitat comencés a caminar, el conseller de Territori va
visitar de seguida les Terres de l’Ebre, a Tortosa es va reunir amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre la
setmana després, concretament el passat divendres va ser el president qui es va reunir amb la
Plataforma, amb el compromís d’anar fins al final en la defensa de l’Ebre i anunciant com a primer gest,
també, la presentació d’un contenciós contra aquesta decisió del Consell de Ministres.
Després de tants anys de lluita encara no entenem el capteniment del Govern de l’Estat en imposar un
Pla hidrològic en contra de la voluntat de tot un territori que té un país al seu costat amb un Govern al
capdavant.
El proper diumenge tots estarem a Amposta al costat de la gent de la Plataforma en Defensa de l’Ebre
per reclamar un Pla hidrològic respectuós amb el Riu, amb el Delta, que garanteixi el futur del territori,
de la gent que vivim. I animem des d’aquí també a tots els tortosins i tortosines a què ens acompanyin.
Intervenció del Sr. Monclús
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep
Felip Monclús Benet: Gràcies senyor alcalde. Companyes, companys, bona tarda, i gent que està
assistint en aquest Ple.
Bé, al respecte sabem que una directiva europea, la Directiva marc de l’aigua, es va dictar amb
l’objectiu d’evitar que es deterioressin les masses d’aigua i aconseguir el bon estat ecològic dels rius.
Aquesta Directiva reconeix que als rius de la península Ibèrica hi ha una correlació directa entre l’estat
ecològic i l’aigua que baixa –els cabals circulants–, per tant, cal que estiguin determinats un cabals
mínims que són el que se’n diu “cabals ecològics”.
Per tant, els cabals ecològics són una restricció prèvia a tots els usos, a excepció de l’abastament i, per
tant, s’han de respectar abans d’atorgar noves concessions.
Bé, i per contra, el Consell de Ministres espanyol –com ja s’ha dit– el 8 de gener va aprovar dos decrets,
que inclouen 16 plans hidrològics, entre els quals es troba el del Riu nostre, el del riu Ebre. I el
repartiment del cabal del riu Ebre no respon a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del Riu i
el seu Delta, sinó més aviat a criteris polítics, fet que es demostra en un augment de les concessions de
nous regadius: 440.000 hectàrees. Són unes concessions, a més, que són incompatibles amb la
proposta, per tant, dels cabals ecològics aprovada per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre.
El Pla és un frau científic, ambiental i social. S’ha imposat un cabal mínim sense cap base científica ni
social. I et preguntes: home, i per què fa això el Partit Popular? Clar i ras: per mantenir els interessos
d’alguns: hidroelèctriques, corporacions agrícoles, polítics que volen vots...
Esquerra volem un Riu viu. Aquest és un Pla que no respon a les prioritats en matèria de gestió de
l’aigua que té el territori i Esquerra Republicana de Catalunya. En el marc de la construcció d’un nou
país, el Govern ha de tenir competències plenes en la gestió de tots els recursos hídrics del territori i
només la força ens vindrà donada per una Catalunya independent, llavors podrem negociar de tu a tu,
com ho fa Portugal amb Espanya per les aigües dels rius que comparteix. Una raó més, ho repeteixo,
per ser independents.
Què ens queda ara? Tornar a sortir a manifestar-nos el dia 7 a Amposta i portar el conflicte a
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Brussel·les, i que aquesta –Brussel·les– ens doni la raó, ja que el Pla de conca que ha aprovat l’executiu
central contradiu les directrius europees en gestió de l’aigua.
La lluita contra el transvasament, contra la detracció del cabal del Riu no és només una qüestió de
Tortosa i de les Terres de l’Ebre, és una qüestió de país, per això és necessari el suport de les
institucions catalanes i avui també, com altres vegades ho ha fet, el plenari d’aquest Ajuntament.
Per preservar i millorar el futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de
l’Ebre i els seus municipis, el grup municipal d’Esquerra està d’acord amb totes aquestes propostes
d’adopció que s’han entrat com acords a aquesta moció que hem signat majoritàriament els
representants d’aquest plenari.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordan.
No..., em perdonaran els portaveus, va avançant la discussió i no hem significat que com a punt número
7, si no recordo malament, de la moció, s’incorporava el punt número 4 de la moció de la CUP, és per a
que el secretari en tingui constància. És a dir, és tota la mateixa moció però com a punt número 7
s’incorpora el 4 que figurava a la moció de la CUP, i el 7 es converteix en punt número 8. És per
clarificar, jo em pensava que ho incorporaria algú però, en tot cas, ja queda així, senyor secretari.
Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa també ens sumem,
evidentment, a aquest rebuig contundent contra aquest Pla hidrològic de la conca de l’Ebre que ha
impulsat, una vegada més, el Govern de l’Estat amb majoria absoluta del Partit Popular, un Govern en
funcions i que no té en compte totes les necessitats que tota la gent del nostre territori ja sap i que, a
més a més, ha rebutjat totes aquelles al·legacions que les diferents institucions –des dels ajuntaments
o la mateixa Generalitat– hem anat presentant durant aquests últims anys.
Per tant, evidentment, estem en contra d’aquest Pla de conca que, com ja s’ha dit aquí, no preveu un
cabal ecològic suficient per al nostre Riu, amb el què això implica per al nostre Delta, per a les nostres
comarques, en contra del medi natural, en contra de la fauna, en contra de l’agricultura i, en definitiva,
en contra de la societat ebrenca, una societat que necessita desenvolupar-se encara molt més en un
context en el què vivim, on precisament no som un territori dels més rics si ens comparem amb altres
zones tant de Catalunya com del nostre entorn.
En aquest sentit, és evident que des de Movem Tortosa donem suport a la mobilització que aquest
diumenge a la ciutat d’Amposta se celebrarà i que estem convençuts que serà un èxit i, per tant,
evidentment també a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, aquest moviment social que fa tants anys que
treballa per evitar que l’aigua marxi de les nostres comarques.
També, evidentment, ens sumem a la petició de que la Comissió de Medi Ambient europea vetlli per
l’adequació de les diferents directives europees que poden anar a ajudar-nos per evitar que aquest Pla
de conca es tiri endavant.
Però des del nostre grup avui també havíem portat al nostre Ple, tant amb unes esmenes en aquesta
mateixa moció com en una altra moció a banda, un fet que volíem posar al damunt de la taula i que
finalment hem decidit retirar, que és el fet de, també, reclamar que, una vegada més, des de la nostra
ciutat es revisi aquest Pla de gestió de conques de Catalunya, un informe que preveu i que diu que la
ciutat de Barcelona –catalana, la capital del nostre país– necessitarà aigua en els propers anys d’una
conca diferent de la qual forma part i, per tant, entenem, evidentment, que de la nostra.
Hem tret aquesta moció i aquestes esmenes perquè, d’haver fet el debat avui, no hagués prosperat. No
hagués prosperat perquè se’ns ha manifestat per diferents grups que no se’ns hagués votat a favor i,
concretament, el grup d’Esquerra Republicana ens ha demanat que la presentéssim en els propers
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plens i que, de cara a la unitat dels diferents grups polítics a la manifestació del proper diumenge, era
millor que no es fes el debat. Nosaltres acceptem traure del debat aquesta qüestió, tot i que ens sobta
perquè aquesta mateixa moció ha sigut aprovada per la Diputació de Barcelona aquesta setmana, per
Esquerra Republicana però també pel grup de Convergència i Unió. S’ha aprovat també en diferents
ajuntaments del nostre país, per aquests grups polítics. Però entenem que per responsabilitat i per
buscar aquesta unitat de tot l’Ajuntament de Tortosa, avui aquest debat l’aparquem fins als propers
plens, on tornarem a posar-lo damunt la taula, perquè per a nosaltres el fet de l’aigua no és només un
atac de l’Estat central, de l’Estat espanyol contra els interessos de Catalunya, sinó que va molt més
enllà, l’aigua és un bé comú dels més importants que tenim com a societat, un bé que vol moltíssima
gent, que volen moltíssims territoris i dins de Catalunya també hi ha molts interessos, repeteixo, dins de
Catalunya –i prou que ho sabem la majoria de formacions polítiques– hi ha molts interessos per a que
l’aigua també arribi a Barcelona i arribi a altres indrets de Catalunya i, per tant, nosaltres pensem que
també ens hem de posicionar com a ciutat en contra d’això.
Insisteixo, però, que per responsabilitat hem retirat aquests punts i ens sumem a aquesta moció que de
manera concreta parla de rebutjar aquest Pla de conca que ha aprovat el Govern espanyol, que no
preveu el suficient cabal ecològic i que, evidentment, com no podia ser de cap altra manera, des de
Movem Tortosa estarem al costat de la gent el proper diumenge en aquesta mobilització, a la qual
també convidem a tots els tortosins i tortosines a assistir-hi. Moltes gràcies.
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, celebrem també
que haguéssim estat capaços tots el grups o la majoria de grups municipals de l’Ajuntament de Tortosa
d’arribar a un consens per aprovar una moció casi unitàriament.
La revisió del Pla de conca de l’Ebre va superar el seu tràmit el passat 8 de gener de 2016 al ser
aprovat pel Consell Ministres en funcions, sense que s’hagin atès les reclamacions d'augmentar el
cabal mínim i amb el rebuig de quatre de les nou comunitats que rega el riu Ebre: Catalunya, el País
Basc, Navarra i el País Valencià.
El Govern del PP va preferir posposar la decisió que l’obligava a aprovar el Pla al final del 2015 per
evitar que li passés factura en les eleccions del 20 de desembre.
El document estableix per al tram final del riu 3.009 hm3, menys de la meitat del cabal ecològic exigit
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, una decisió que pot posar en perill la
supervivència del Delta, segons han advertit reiteradament científics, ecologistes i la Plataforma en
Defensa de l’Ebre. A més, el Pla preveu prop de 465.000 hectàrees noves de regadius, que s’afegiran a
les 950.000 previstes pel Pla, i 56 nous embassaments.
La proposta vulnera de manera flagrant la Directiva mar europea de l’aigua i és contrària a la Nova
Cultura de l’Aigua, i significa la regressió del Delta i en la seva elaboració, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol, han tingut en compte les al·legacions de diverses
associacions, entitats, partits i institucions. Per aquest motiu volem posar de manifest les greus
conseqüències que pot tenir el nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre com aquest.
Els cabals ambientals que s’hi recullen són insuficients, incrementa els problemes que acumula el delta
de l’Ebre com la regressió del litoral, la subsidència, la falca salina, de qualitat de l’aigua de les dues
badies i, a més a més, pot complicar el combat de les plagues que afecten la biodiversitat del Delta. Tot
i les figures de protecció que incideixen sobre el territori, la continuïtat del Delta no està garantida.
Entenem que, a més, no és una qüestió exclusiva de cabals, es també una qüestió de qualitat de
l’aigua, que és la preocupació central de la Directiva marc de l’aigua i de les polítiques de la Comissió
Europea. Els usos que es volen donar a l’aigua en el Pla hidrològic de conca aprovat, provocarà un
dèficit hídric al existir una insuficiència de recursos per a nous regadius no justificats.
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Estem davant d’un fals debat entre assignació de recursos ambientals o de recursos pels regadius,
quan l’alternativa es optimitzar els recursos hídrics amb l’aplicació de noves tecnologies i inversions per
obtenir un alt rendiment dels cultius que també ha de ser objectiu de les polítiques.
Finalment, algunes inversions previstes en el Pla d’actuacions del Delta i el Riu (PIPDE), proposades per
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, han estat congelades apel·lant al context de crisi
actual i a una presumpta manca de consens social.
La congelació dels projectes aprovats pels anteriors governs de l’Estat i la Generalitat suposa el retorn a
un escenari de desinversió i abandonament de les necessitats històriques ambientals i econòmiques
dels pobles riberencs i costaners, inadmissibles i injust a totes llums.
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030
al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol i
que no van ser acceptades. Per això, la Plataforma en Defensa de l’Ebre ha demanat en diverses
ocasions la creació d’un front institucional des dels partits polítics i les institucions ebrenques en
defensa del territori.
Per això manifestem el nostre rebuig al Govern de l’Estat en quant a l’aprovació del Pla hidrològic de la
conca de l’Ebre que va tenir lloc, l’aprovació, el passat 8 de gener de 2016, i la creació d’un front
institucional i, evidentment, donar suport, com no pot ser d’altra manera, a la Plataforma en Defensa de
l’Ebre en les seves mobilitzacions.
Pensem que aquest és un tema que no pot passar de puntetes perquè és fonamental que hi hagi una
oposició contundent, sinó no se’ns farà cas. Amb el termes que s’ha aprovat el Pla hidrològic de conca
s’amenaça el Delta, el seu ecosistema, també la comunitat que hi viu i estem davant d’un impacte
social i un impacte econòmic molt negatiu.
Davant del que representa una amenaça per a la pervivència del Riu i del Delta no podem ser febles,
sinó que hem de ser contundents i enèrgics.
Així mateix, el Partit Socialista participarà –com ja s’ha dit– activament a la manifestació del proper
diumenge 7, tal i com ho va manifestar en el seu Consell nacional del passat mes de gener. I fa una
crida, fem una crida a la ciutadania a participar i donar suport a les mobilitzacions de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, en defensa del nostre territori. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP, senyor Xavier
Rodríguez Serrano: molt bona tarda.
Tenim un Pla de cuenca del Ebro 2015-2021 que ens presenta l’enèsim intent del Partit Popular per
utilitzar l’aigua com un negoci, com una mercaderia, presentat, a més, a corre-cuita, a l’últim moment
perquè no perquè tingui especial interès en el manteniment del nostre Riu, sinó perquè sinó perdia el
dret a rebre subvencions, aquest és el motiu de la presentació d’aquest Pla de conca.
Per altra banda també, tenim aquest Pla de conca que el que fa és regalar el poder de decisió de què
fer amb aquesta aigua als cacics de l’aigua, que són les comunitats de regants, que no defensen
l’interès del bé comú de l’aigua, sinó que defensen els seus interessos mercantilistes que no tenen en
compte el cabal ecològic que haurien de tenir no només en l’Ebre, sinó el Segre i també les nogueres.
I, per altra banda, tenim un territori com el nostre, on la Plataforma en Defensa de l’Ebre lidera un altre
model d’entendre el que són els rius amb els cabals ecològics en garantir que el Riu sigui un organisme
viu i també garantint, intentant garantir la supervivència del nostre Delta.
Una Plataforma en Defensa de l’Ebre que té un ampli suport a nivell social, també tècnic i, com es pot
constatar aquí, també polític, i que denuncia, per una banda, els interessos que hem dit abans
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mercantilistes de les comunitats de regants, però també els interessos de la gran agroindústria que
veu en l’aigua i en les terres de regadiu un negoci, i també les constructores –no oblidem que aquest
Pla contempla 56 noves infraestructures– les constructores que una vegades més, amb aquest model
que tenim d’economia en la que els diners públics es desvien cap a les empreses privades per generar
beneficis, una vegada més també són unes de les grans afavorides.
I aquí voldríem fer una pausa per fer el nostre reconeixement a les 8 persones, al 8 de Yesa que per
defensar el Riu i per defensar també el seu poble estan pendents d’un judici.
Voldríem fer també dos reflexions. La primera, la manifestació del 7 de febrer a Amposta no és una
manifestació en contra de ningú, ningú ens vol robar l’aigua, Espanya no ens vol robar l’aigua, en tot
cas, l’oligarquia espanyola que defensa uns interessos sí que té interès en aquesta aigua, però no és
una guerra contra el poble d’Espanya i, en tot cas, és una manifestació per recordar el concepte de
Nova Cultura de l’Aigua, per recordar que els rius necessiten un cabal ecològic per estar vius i per
recordar que l’aigua no és un negoci, no és una mercaderia, sinó que és un bé comú que ha d’arribar al
mar per alimentar les aigües del mar i també per garantir la supervivència del delta de l’Ebre.
I una segona reflexió també. Està molt bé aquest front institucional a nivell municipal –de fet és
relativament senzill l’haver-lo aconseguit–, però la nostra lluita, i és el que demanem a la resta de
partits, és assolir que els partits polítics que aquí estan representats tinguin el mateix discurs que tenen
aquí a Tortosa i a les Terres de l’Ebre, que el tinguin a nivell de Catalunya. És important que el senyor
Ros de Lleida tingui el mateix discurs que tenen aquí els socialistes, és important que el Govern de la
Generalitat tingui el mateix discurs que té aquí Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Aquest és el
front institucional que hem de fer, aquesta és la nostra lluita i en aquest sentit la CUP es compromet a
tenir el mateix discurs que tenim aquí a la resta del país, a la resta de Catalunya.
I per altra banda, alertem, en la línia del què comentava el portaveu de Movem Tortosa, el perill també
que hi ha, perquè el mateix de Pla de conca de les conques internes de Catalunya considera que les
conques internes de Catalunya que han d’abastir a l’àrea metropolitana de Barcelona i a la mateixa
Barcelona necessitaran en un futur 190 hm3, és a dir, més o menys el mateix que ja preveia desviar cap
a Barcelona el Pla hidrològic nacional d’Aznar.
I és important que comencem a entendre que vivim en una conca que és seca, que vindran sequeres
perquè és la realitat del clima que tenim, i que hem de construir aquest discurs de que Riu és alguna
cosa més que l’aigua per fer negoci, i que el Riu ha d’arribar fins la mar per mantenir vius els territoris.
I per últim, acabem recordant el punt que s’ha aprovat de la moció de la CUP, el punt 4, que diu que
ratificar, com marca la Directiva Marc de l’Aigua a nivell europeu, que l’aigua sigui i és un patrimoni que
no pot estar en mans d’interessos privats i ser tampoc una eina d’especulació i mercadeig entre falsos
usuaris.
Ens veiem a Amposta el diumenge.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé jo ja avanço d’inici
que estic i estem d’acord amb la moció, com ho vam estar també a l’anterior moció que es va fer el dia
14 de setembre de 2015, que en el fons venia a ser el mateix tema, no?, malgrat que també hi ha
aspectes puntuals i altres de matís en aquestes mocions que han presentat els diferents partits que
m’han precedit que no estem d’acord, però bé, ho estem, obviarem tot això perquè estem d’acord i
defensarem l’esperit que conté la moció.
Per part del grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tortosa, la defensa de la ciutat i del
territori és prioritària, com ho és també la lluita contra el nord, esquerp i espoliador de les Terres de
l’Ebre.
Jo voldria fer una petita reflexió, i acabaré ràpid. Aquesta reflexió la faig des de l’objectivitat i casi cal
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fer-la també des del punt de vista de que jo estic aquí com independent, com regidor independent
representant al Partit Popular, jo crec que és de justícia dir el què vaig a dir. I dir el que vaig a dir,
insisteixo, des del que s’entén per objectivitat, que avui en dia s’ha perdut en molts aspectes però, crec
jo, que en el món de la vida política també s’està perdent cada vegada més, no? Des d’aquest punt de
vista vull ressaltar aspectes curiosos que reflecteixen el que podríem anomenar com la cerimònia de la
confusió i, alhora, entre cometes i utilitzant un terme que no m’agrada molt però reflecteix un poc la
situació, el bullying polític contra el Partit Popular.
Per exemple, tots els partits o la gran majoria de partits aquí presents tenen una responsabilitat que no
volen admetre, no volen reconèixer, que l’amaguen i utilitzen la típica i clàssica tàctica de dir “aquell és
el dolent, nosaltres som els bons”. Bé, això passa fins i tot als col·legis i és així el tema. I per què dic
això? Doncs, jo dic això perquè, per exemple, al 2004, quan va entrar a governar Zapatero, ell
immediatament va derogar el Pla hidrológico nacional que havia proposat Aznar, eh. Es va ficar la
medalla i punt, a partir d’aquí ja no van fer res més per reformar, substituir aquell Pla hidrològic que
teníem, fins que al 2011 entra a governar el senyor Rajoy i resulta que li quedava 1 any per presentar el
Pla hidrològic a Europa, sinó hi ha havia greus i importants sancions, i van aportar allò que havia fet el
PSOE i que no l’havia tocat des del 2004.
Una pregunta al marge del que acabo de dir, una pregunta: quin transvasament ha fet el Partit Popular
a Catalunya? Quin és el transvasament que ha fet el Partit Popular a Catalunya? I és una pregunta que
es contesta fàcilment, l’únic transvasament que s’ha fet, el que coneixem com a mini transvasament no
el va fer el Partit Popular.
Una altra qüestió que hi ha que deixar clara damunt la taula i no ens ha d’avergonyir a ningú, aquí el
que estem és per defensar el territori, defensant en el nostre cas a Tortosa, i estar per defensar el Riu,
defensar el Delta, aquest és el més important. I aquí hem d’estar tots clarets, com estem i en quines
condicions assegudes a la taula de la lluita contra la regressió, la subsidència del Riu i del Delta.
Durant els anys que ha estat governant el tripartit, que va governar el tripartit a Catalunya, és a dir,
PSOE, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, la partida més gran assignada en els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre era per millorar, modificar el canal
Xerta - Càlig dimensionant-lo, diuen, per a que en un moment donat –que encara no– pugui servir per
fer un transvasament cap a les terres valencianes.
Això és el que hi ha i no ens ha d’avergonyir acceptar això. El que no podem fer sempre és dir “el
culpable és aquell, el Partit Popular, i nosaltres som purs, castes i no tenim cap culpa en res”. Admetre
les culpes és una molt sana forma de tirar endavant de la millor forma possible les coses.
Vull sumar aquí que la Generalitat està finalitzant la revisió del Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya en el període 2016-2021, ja que el Ter – Llobregat no té l’aqüífer suficient per
donar aigua a Barcelona i la zona metropolitana, i es planteja que davant d’aquesta manca d’aqüífer
potser tindran que demanar l’aigua del riu Ebre, o del Roine, com també l’estan plantejant.
Llavors, escolti, aquí el PP, que jo sàpiga, no ha fet ni un transvasament de cap tipus. Altra cosa és que
hagi plantejat ara un Pla de conca que no estem, subratllo, no estem d’acord ningú, entre altres coses
pels cabals i per molts altres temes, no?, tot i que el problema dels cabals del Riu –i vostès ho saben–
no és un tema en si el més problemàtic, el problemàtic és que no baixen llims, que no baixa fang i
llavors el Delta no avança, i al no avançar, retrocedeix. I la falta marina puja per damunt de la
plataforma deltaica i va tirant i perdent el que és el Delta. Però bé, això ja són temes tècnics.
En tots aquests temes, el PP –que jo sàpiga, eh, i si algú m’ho pot aclarir, millor que millor– no ha
intervingut de cap de les formes, no?, com altres sí que intervenen, però intervenen inclús manipulant o
condicionant als mitjans de comunicació i també a les masses socials, assenyalant al Partit Popular
com a culpable.
Torno a dir, tot això que jo dic –potser m’equivocaré en la forma d’expressar-me– ho dic des de la
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condició de l’objectivitat i des de la condició d’independent que represento al Partit Popular.
Tindrà, el Partit Popular, a lo millor, alguna culpa, possiblement. Quan es governa sempre...., però igual
culpa o potser més culpa tenen altres partits que han governat i que ara pareix que no han fet res i que
són innocents.
El vot meu, el nostre vot serà positiu a la moció.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, donat que.... Hi ha alguna paraula? És imprescindible....,
no, no, si vostès me la demanen obrim un torn per a tothom, però és que jo, si no és una cosa molt....
No, no, jo li dono, el que passa és que llavors li dono a tots els que ho demanen, que entenc que ho
demanaran tots. Jo, si vostès ho demanen...., bé doncs, obrim un altre torn de paraules, ho farem de
menor a major.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, dos coses. La primera és que és important que baixin
sediments pel Riu, però si no baixa aigua, doncs, la falca marina no la frenen els sediments, sinó que
sense aigua dolça que baixi pel Riu, doncs evidentment, la falca salina puja cap a dalt. A lo millor tenen
vostès alguns altres estudis que ho corroboren, ja els coneixerem.
I en l’altre sentit, és cert el risc que hi ha de que es derivi aigua de la conca de l’Ebre –ja ho hem
comentat abans– a les conques internes de Catalunya per alimentar aquest monstre que cada cop
s’està fent més gran, que és Barcelona i la seva àrea metropolitana. I en aquest sentit, està bé que es
faci una autocrítica per part dels partits que en el seu moment es van plantejar el portar aigua des de
l’Ebre cap a Barcelona, però sobretot per aprendre de la història i que no torni a passar, i allí és el que
nosaltres abans demanàvem, un compromís de que el partits polítics que estan representants aquí
tinguin la capacitat de que el discurs que tenen aquí a les Terres de l’Ebre sigui el mateix que tingui el
seu partit a Barcelona.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, moltes gràcies, més que res perquè ha al·ludit
directament al nostre partit i, per tant, enteníem que volíem posicionar-nos respecte al que ha dit el
senyor Dalmau, que en tertúlies recentment ja li he dit i li tornaré a dir.
Miri, vostè ha dit una cosa i començaré per aquí, diu “quin transvasament hem fet nosaltres?” Cap,
perquè les urnes, gràcies a Déu, no li van deixar, perquè sinó vostès l’haguessin fet, perquè vostès, al
Pla hidrològic de 2001, vostès plantejaven un transvasament que al 2004, la segona mesura del
Govern socialista de Rodríguez Zapatero va modificar, i al 2005 es va aprovar una nova modificació del
Pla hidrològic on treia el transvasament de l’Ebre, no treia el Pla hidrològic, treia el transvasament de
l’Ebre i el substituïa pel seu programa “Agua” amb tota una sèrie d’inversions al territori. Per tant, en
aquest sentit sí que es va fer.
Vostè sempre parla del tema del Pla de conca, 9 comunitats autònomes a les quals vostès en aquell
moment governaven a la majoria de totes, amb molta majoria de totes i, per tant, vostès impedien
constantment que pogués haver-hi un consens. Ara tampoc el tenien i la prova és que 4 de les 9
comunitats autònomes han votat en contra.
I vostè al·ludeix un tema del canal Xerta – Càlig. El canal Xerta – Càlig no existeix. Existeix el canal Xerta
– riu Sénia, i que no és un canal Xerta – Càlig, és un canal de regadiu, estrictament de regadiu. Els
problemes que han hagut, els problemes que han pogut haver per posar-lo en marxa són diferents, però
que no suposa cap transvasament, sinó que és un canal de regadiu. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Ara hem obert un segon i intueixo que un tercer torn, senyor
Dalmau, però tingui en compte que sempre clouran els partits proposants, per tant, aquesta intenció
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benintencionada meva de que féssim una ronda ja se n’ha anat en orris, ja veig que en tindrem tres o
quatre.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, intentaré ser breu davant
les paraules del senyor regidor representant del Partit Popular.
En primer lloc, en relació al tema de que el Delta té aquest problema de regressió, també ja li hem
contestat per aquí que sí, que té un problema perquè no baixa prou aigua, però és que si es fa aquest
Pla de conca encara en baixarà menys, i si baixa menys aigua, evidentment, baixaran menys llims,
menys sediments i, per tant, el problema s’agreujarà. Jo crec que això és “algo” bàsic i que no ha
descobert res vostè avui amb el que ens ha dit aquí.
En segon lloc, també en la línia del que li ha dit el senyor Roig. Vostès, diu, que no han aprovat cap
transvasament, però perquè les urnes els van portar cap a l’oposició, perquè vostès tenien previst tirar
endavant un Pla hidrològic nacional sense sequera, sense sequera, que repartia aigua cap a Barcelona,
cap a València, cap a Múrcia i, fins i tot, cap Almeria.
I crec que això està també molt lligat en tot un model de desenvolupament urbanístic i, fins i tot, amb
un model relacionat amb la corrupció –que aquests dies està de moda pel País Valencià–, on alguna
responsabilitat haurà tingut el Partit Popular.
Dit això, en relació al que diu vostè que tots els partits s’han equivocat i han comès errors en relació al
tema del Riu, jo sí que li tinc que dir que és cert i que en aquest sentit, com a mínim en el cas
d’Iniciativa que jo represento, fem autocrítica de l’episodi que va passar en aquell moment de la
sequera, tot i que la gent d’Iniciativa –i jo vaig ser el primer de les Terres de l’Ebre– ens vam posicionar
a favor de la nostra gent d’aquí, demanant dimissions com mai ningú havia fet, del que estaven fent
alguns dels nostres representants a Barcelona.
Però independentment d’això, també li vull recordar que es van impulsar tota una sèrie
d’infraestructures, començant per unes dessaladores importants o la recuperació d’aqüífers o
polítiques d’aigua que avui crec que no és el moment de parlar-ne, que precisament ens situen ara
millor per evitar el que avui també s’ha dit aquí, i és que la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana té
unes necessitats hídriques importants i que nosaltres el què pensem és que el que s’ha de fer és un
canvi en la política de l’aigua per poder evitar que la nostra aigua vagi cap a aquesta zona.
Per tant, insisteixo que ens hem de posicionar totalment en contra d’aquest Pla de conca i,
paral·lelament, en els propers temps ja farem també debats sobre aquesta situació de la política
d’aigua interna al nostre país.
I remarcar la unitat de cara a la manifestació del diumenge a Amposta, que ara per ara és el primer pas
que crec que tots, de manera conjunta, hem de tirar endavant. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
pensem que avui aquí el que convé, el convé a Tortosa, el que convé a les Terres de l’Ebre i el que
convé al nostre Riu és que tinguéssim una posició unitària, que no comencéssim a fer retrets del què ha
passat i el què no ha pogut passar perquè així no avançarem.
I també, per acabar, voldria deixar clar que la posició d’Esquerra Republicana de Catalunya és contrària
a l’abastament d’aigua a l’àrea metropolitana a través d’un transvasament de l’Ebre. Esquerra és
signant del Compromís del Ter i Esquerra és signant del Pacte social de l’aigua.
Però el que avui ens interessa és el que hem dit abans: defensem el nostre territori, anem el dia 7 i
portem tot això a Europa perquè és a l’únic lloc, juntament de la mà de la Generalitat, que ens podran
donar suport, perquè aquesta Directiva és la que pot barrar aquest pas que, li recordo al senyor
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Dalmau, que cap de les coses que ell ha dit desvirtua els fets acordats el dia 8 de gener, aprovant el Pla
de conca.
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde.
Contestant una mica al senyor Dalmau també, jo crec que el compromís del Govern de la Generalitat ha
quedat molt clar pel que fa a la defensa del riu Ebre, s’ha demostrat i, per tant, és bo que no
confonguéssim a la gent. És evident que hi ha necessitat d’aigua en altres zones, això no ho negarem –tampoc
ho decidirem aquí– però el que sí que està clar que aquesta aigua no serà del riu Ebre.
I a més a més, també hem de ser realistes perquè sabem, i ho sabem tots, que hi ha una necessitat
d’aigua a Barcelona, però dir que aquesta aigua ha de venir de l’Ebre és com dir que no pot dir que no
pot venir d’altres llocs i, per tant, això no serà així. Pot venir d’altres llocs però no té perquè venir de
l’Ebre, cosa que nosaltres defensarem fins al final.
Té raó en que el Pla de conca el va deixar fet el Partit Socialista al seu moment, però vostès tampoc van
canviar cap ratlla del que hi havia. Ho haguessin pogut fer-ho, l’haguessin pogut aprovar d’una altra
manera i avui, ara fa poques setmanes l’han tornat a aprovar d’una forma encara més agreujada.
Per tant –i acabo amb el que ha dit el senyor Monclús– jo crec que avui el que pertoca no és cap tipus
de picabaralles, sinó, en tot cas, dir que avui l’Ajuntament de Tortosa torna a aprovar per unanimitat la
defensa del riu Ebre, està en contra d’aquest Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i que, per tant, el que
hem de fer és no confondre a la gent i anar tots junts el proper diumenge a manifestar-nos en contra
d’aquesta agressió al Delta.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Doncs, per unanimitat..... Jo, senyor Dalmau, no, no, jo li
dono la paraula.... Sí, però jo també he d’insistir en que quan li doni la paraula a vostè, torna a obrir un
altre torn i tornen a intervenir tots els portaveus. Sí, sí, sí, és així, perquè, vull dir, vostè no és el
proposant de la moció, per tant, qui ha d’acabar la discussió són els proposants de la moció, per tant, jo
ara li dono la paraula a vostè, però sàpiga que obri un altre torn i tornarem a donar la paraula a tots els
portaveus.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, gràcies per cedir-me la paraula.
Companyes, companys, bé, jo començaré pel final, pel que ha dit el senyor Monclús: unió, el que fa falta
ara és unió pel Riu, pel territori i tot això, però però però sense culpables, però sense culpables. Això és
important, eh.
Segon, jo voldria també contestar el que deia el senyor Roig, no? en el tema de que ells van fer el Pla
hidrològic del 2005. No van fer res. Em diu que el Pla aquest de conca l’han aprovat 4 comunitats, però
no diu tota la veritat, que de 66 vots que hi havia en jocs, 19 van dir que no i 4 es van abstenir, la resta
van dir que sí. Clar, si sols diem els 4 pareix que, bé, que ho hagin votat un munt de comunitats. De 66
vots, 19 no i 4 abstencions.
I el del canal Xerta – Sénia, home sí, però escolti, que tots som d’aquí. I del Sénia que ve al pantà
d’Ulldecona, el pantà d’Ulldecona ja és confederació Hidrogràfica del Xúquer, i d’allí cap a baix. Home,
per favor, que no som tontos i, a més, ens coneixem el territori, que tots hem nascut aquí, eh, per favor.
O sigui, és que quan ens plantegem les discussions així, més val callar i punt, perquè si no és que has
de dir coses que em saben mal dir-les per vostè.
I l’últim, també jo diria el tema de l’aigua i del fang. Jo no dic res nou, però el Partit Popular ja va molt
de temps va suggerir una solució –que a lo millor no era la bona i tal però la va suggerir– i pareix que no
sigui dolenta, el que implica un cost important, que era ficar com uns dics –i això ho tenen a Holanda–
que permetessin sortir l’aigua dolça i evitessin que entrés l’aigua salada, evitant així que l’aigua salada
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entrés cap a dins. Però això és un fet tècnic, no és una idea, és un fet tècnic que tenen a Holanda i bé,
és un plantejament car, però és un plantejament, no?
Nosaltres, no sé qui ha dit, ha dit “bé, és que el Pla de conca..., no baixarà aigua i això que ens diu”.
Escolti, jo ja he dit que estem en contra d’aquest Pla de conca que s’ha plantejat perquè els cabals són
baixíssims, ara, el problema no sols és que baixi més o menys aigua, el problema és que hi ha uns
embassaments allí dalt que estan retenint els llims, i si baixa molta aigua –el cabal que vostè vulgui–, si
no baixa fang, el Delta fa una regressió, i això li dirà qualsevol tècnic, no ho dic jo que sóc un neòfit en
aquests temes.
Total, jo torno un altre cop al que deia el senyor Monclús: unió pel Riu, pel Delta, pel territori, però sense
culpables.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No sé si el senyor Rodríguez..... Bé, doncs, senyor Dalmau, ha
aconseguit el que no s’havia aconseguit fins ara en aquest Ajuntament que és, sense ser proposant de
la moció, acabar el debat.
*-*-*
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.

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA PER
ADOPTAR MESURES CONCRETES QUE MILLORIN LA MOBILITAT DEL COL·LECTIU DE PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA.
Aquesta proposta ha estat retirada pel grup municipal proposant.
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
El senyor Alcalde diu: Passem a la següent proposta, que seria la que figuraria ja amb el número 10 de
l’ordre del dia.

10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA
DEMANANT LA RETIRADA DELS SÍMBOLS RELIGIOSOS DELS ESPAIS MUNICIPALS.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista, a la que han estat incorporades les modificacions proposades i
acceptades per tots els grups que la subscriuen:
“ «Moros, jueus i cristians,
d'esta vila ciutadans
feu un moment d'atenció
i escolteu esta cançó»
Així comença La Taverna d'Enrico, cançó d'obertura de l'espectacle homònim creat fa vint anys per a la
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Festa del Renaixement per Quico el Cèlio, el Noi, el Mut de les Ferreries. Una cançó que amb el temps ja
no és només dels Quicos, sinó de tothom. Així és com, en poques paraules, s'explica qui conformava
Tortosa, la Ciutat de la Sort, en temps passats.
Des de fa segles, la relació entre religió i poder polític, dit d'una altra manera, entre confessions
religioses i Estat, ha estat un problema social i polític, sovint i a molts indrets del món , pendent de
resoldre. A l'Estat espanyol ja sabem quina va ser la relació entre religió i poder polític durant la
dictadura franquista: el nacionalcatolicisme (situació politico-religiosa amb la qual s’identificava la
condició d’espanyol i de catòlic) va marcar profundament aquesta època tan fosca de la nostra història
recent, de la qual encara ara, en patim les conseqüències. Després de la mort del dictador, en el procés
a la suposada transició democràtica, no es va fer el pas cap a un estat laic, i els acords amb la Santa
Seu van perpetuar la presència , influència i els privilegis de l'església catòlica en la societat espanyola,
en els espais públics, a les escoles, als centres hospitalaris... Tot i que amb el temps s'ha avançat en la
retirada dels símbols religiosos de les institucions públiques, n'hi ha que encara en tenen presents.
Tortosa no n'és una excepció.)
Atès que actualment, la nostra, és una societat clarament marcada per un creixent pluralisme. Si bé és
cert que la nostra societat mai no ha estat homogènia, d'uns anys cap aquí, la diversitat cultural i
religiosa és cada vegada més i més plural. Tortosa ha acollit i acull persones de diferents creences
religioses, poc, molt o gens practicants, persones no creients que no professen cap religió.
Atès que des d'entitats, associacions, moviments socials, partits polítics i des del propi Ajuntament, el
nostre llegat històric i esta diversitat cultural, que òbviament també comporta diversitat religiosa, es viu
com un valor i una oportunitat. Així ho demostren l'existència de diferents entitats que treballen a favor
de la multiculturalitat i la cohesió social i les referències habituals a la diversitat cultural per tal de
promoure la ciutat des de l'àmbit cultural i turístic, la presentació de Tortosa com a ciutat multicultural
de la Mediterrània, com a ciutat que forma part de la ruta de l'Islam i de la Red de Juderías EspañolasCaminos Safarad, tema destacat pel CAT (Centre d'Acollida Turística) de Tortosa, en alguna ocasió, o la
proposta per part del mateix alcalde Ferran Bel en l'anterior legislatura, de crear un Centre
d'Interpretació de les Tres Cultures al Call Jueu.
Atès que al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tortosa hi ha encara símbols religiosos, de la religió
catòlica. Com és si reconeixent com es reconeix la diversitat i pluralitat religiosa de la ciutat, se
mantenen símbols religiosos només d'una de les confessions? Ens estem referint especialment al
Sagrat Cor de Jesús que hi ha just damunt de la porta d'entrada de la sala de Plens de l'Ajuntament de
Tortosa. No pretenem negar ni rebutjar el fet religiós de les persones. Ans al contrari.
Atès que l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que: «Tota persona té dret a la
llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió
o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant
l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus».
Atès que el procés de la independència de Catalunya de l'Estat espanyol no té marxa enrere, i va lligat
inevitablement amb el procés de ruptura amb el règim del 78. Lluny de negar el fet religiós i la diversitat
religiosa, apostem per la laïcitat de les institucions per a així preservar la separació entre els afers
religiosos i els institucionals i polítics, i per fer signes inequívocs que avancen en esta direcció, i els
entenem com una mostra de ruptura amb el règim del 78.
Atès que davant el context social i des del respecte per la diversitat religiosa, entenem que les
institucions públiques i polítiques s'han de regir pel principi de la neutralitat i l'equitat. I d'una manera
especial, els Ajuntaments, ja que per definició els hem de concebre com a la casa del poble, la casa de
totes i tots, des de la qual s'ha de vetllar, governar i administrar tenint en compte els interessos de tota
la població, de totes les persones que l'habiten i la fan possible dia a dia.
Atès que aquesta moció es presenta amb la intenció de millorar la gestió de la diversitat religiosa a
l'espai públic i a les institucions i administracions públiques, i d'avançar a poc a poc cap a la laïcitat,
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proposem al Ple municipal de l'Ajuntament de Tortosa que adopti els següents ACORDS:
Primer. L'Ajuntament de Tortosa es compromet amb l'aconfessionalitat i neutralitat institucional
respecte qualsevol religió, agnosticisme o ateisme, des del respecte a les manifestacions religioses que
es produeixen a la nostra ciutat.
Segon. L'Ajuntament de Tortosa retirarà el Sagrat Cor del Saló de Plens. “
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquí, si em permeten, a veure, jo em penso que li he donat
al senyor secretari la proposta que li havíem donat, però, o sigui, hi havia una proposta inicial, hi ha
hagut una altra contraproposta, que era un proposta pactada per Esquerra Republicana i la CUP, i al
final hi ha una altra proposta que és la que discutirem. Bé doncs, és molt fàcil això, senyor secretari, és
de l’exposició de motius que hi havia a una i a l’altra, desapareix el segon paràgraf i el penúltim; i els
acords queden: el primer com estava redactat, és a dir, l’Ajuntament es compromet amb
l'aconfessionalitat –el primer com estava redactat en la proposta, en la segona proposta, eh– i...., no la
té vostè, senyor secretari? Doncs bé, ja li faré arribar jo i sinó, jo em pensava que li havien passat.
En tot cas, li llegeixo: Primer, l’Ajuntament de Tortosa es compromet amb l’aconfessionalitat i neutralitat
institucional respecte qualsevol religió, agnosticisme o ateisme, des del respecte a les manifestacions
religioses que es produeixen a la nostra ciutat. Aquest és igual.
I el segon punt, que els altres sí que ho tindran, ficava: l’Ajuntament de Tortosa retirarà a les
dependències municipals símbols religiosos.... això no. I, simplement, el segon punt és: l’Ajuntament de
Tortosa retirarà el Sagrat Cor del Saló de Plens. I no hi ha...., jo crec que és això. En tot cas, li donem la
paraula al proposant i després cadascun dels grups farà les seves intervencions.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP, senyor Xavier
Rodríguez Serrano: Molt bona tarda. En primer lloc, com a CUP Alternativa Ecologista dir que ens
hagués agradat no haver de presentar aquesta moció perquè al segle XXI creiem que no era de rebut
que en un Saló de Plens, que és la representació del poder popular a nivell municipal, de la sobirania
popular, no era de rebut que hi haguera o que hi hagués un Sagrat Cor. I que estiguéssim al 2016 i
s’hagi de presentar una moció per eliminar aquesta figura, doncs, ens hagués agradat que no s’hagués
hagut de presentar la moció però, en tot cas, l’hem hagut de presentar perquè sinó el Sagrat Cor encara
continuaria aquí.
Els acords, com s’ha dit, hi ha hagut una reformulació a partir d’un pacte amb Esquerra Republicana de
Catalunya, a la que agraïm el suport a la moció, i que diu, en primer lloc, que l’Ajuntament de Tortosa es
compromet amb l’aconfessionalitat i neutralitat institucional respecte qualsevol religió, agnosticisme o
ateisme, des del respecte a les manifestacions religioses que es produeixen a la nostra ciutat.
I en segon lloc, diu que l’Ajuntament de Tortosa retirarà el Sagrat Cor del Saló de Plens.
Aquests són els acords. Nosaltres anem a fer una exposició en la que considerem que aquesta retirada
respon també al caràcter multicultural de la ciutat, i començaríem amb el començament d’una cançó
que utilitzen els Quicos a la seva representació de La Taverna d’Enrico, al Renaixement, en la que diu
que “Moros, jueus i cristians d’aquesta vila ciutadans, feu un moment d’atenció i escolteu aquesta
cançó”.
Representa com Tortosa al Renaixement era ja una ciutat multicultural i que en els últims anys, amb la
retornada de moltes persones immigrants, en el renàixer del fenomen, doncs Tortosa ha tornat a
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recuperar aquest fenomen multicultural.
Fent un repàs, l’església catòlica i el cristianisme van adquirir molt de poder al llarg de la història,
especialment a partir de l’Edat Mitjana, i fins el dia d’avui molts d’aquests privilegis s’han mantingut,
especialment en una ciutat com Tortosa. Potser el fet de ser seu episcopal és una de les coses que faci
que l’església en aquesta ciutat sigui un poder fàctic, sigui un lobby i això podria explicar, doncs, que
trobem edificis tan voluminosos en la ciutat o que trobem tantes institucions i congregacions religioses,
convents de clausura, escoles privades religioses, fins i tot, dins l’àmbit de l’educació, doncs, és
sorprenent veure com els centres públics –tant de primària com de secundària– pareix que estiguin
posant per a que no molestin als centres concertats.
Però no és un fenomen exclusiu de la ciutat de Tortosa, sinó que també a l’Estat espanyol, i sobretot en
el franquisme, van anar lligats de la mà l’església catòlica, el nacional catolicisme, amb la dictadura
franquista. I només cal recordar el que el bisbe de Tortosa va dir el dia de la inauguració del monument
franquista en el que apel·lava al senyor Franco com el gran dirigent de “la cruzada que salvó al
cristianismo de las garras de los rojos, ateos, etc. ”.
La transició tampoc va suposar una superació d’aquest poder i d’aquesta hegemonia de l’església
perquè en àmbits com l’educatiu, fins i tot el sanitari, l’església va seguir tenint poder i, fins i tot, aquí a
Tortosa aquest municipi ho pateix en un privilegi com, per exemple, no paguen l’IBI dels seus béns
immobles.
Dit això, a nivell ja, doncs, centrant-nos més en Tortosa i en l’actualitat, la diversitat cultural i també
religiosa ha augmentat en els últims anys. Hi ha moltes entitats, associacions. .... Bé, és que escolto
soroll i no puc seguir argumentant.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Com diu? Perdó?
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: No, que estava sentint soroll i no podia seguir argumentant.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ah, bé. Doncs, prego a la sala silenci, si us plau.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: El soroll venia per aquí, disculpi.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per on li venia el soroll, senyor Rodríguez?
Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Per aquí, per aquí, pel seients....
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé doncs, prego a aquests senyors d’aquí que mantinguin
silenci. Pot continuar.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Moltes gràcies.
En tot cas, hi ha moltes entitats, associacions, moviments socials, fins i tot processos comunitaris que
estan fent en la ciutat i que tenen com a base aquest treball multicultural. A nivell també cultural,
turístic la ciutat ha fet una aposta i veu en la multiculturalitat no només un valor per fomentar la
cohesió social sinó, fins i tot, una oportunitat. Podem citar, per exemple, doncs que Tortosa es presenta
com a ciutat multicultural de la Mediterrània, que forma part de la ruta de l’Islam i de la Red de Juderías
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Españolas y Caminos de Sefarad o, fins i tot, durant el mandat anterior es va proposar la creació d’un
centre d’interpretació de les tres cultures al Call Jueu.
El fet de que a l’Ajuntament de Tortosa, el ser un lloc on resideix la sobirania popular, encara
mantingués aquest símbol, ens fa pensar que en aquesta ciutat encara –com dèiem abans– l’església
té massa poder.
Entenem també que estem vivint, a nivell de país, un procés cap a la construcció d’un nou país, un nou
país que hauria de tenir entre les seves bases el separar el fet religiós dels afers institucionals i polítics,
hauríem de construir un Estat que es caracteritzés per la seva laïcitat en les institucions.
Entenem també que un Ajuntament i les administracions públiques haurien de regir-se pel principi de
neutralitat i d’equitat, especialment a nivell de l’Ajuntament. I entenem –el que passa és que ho han
retirat de la moció i de l’exposició de motius– que fins i tot els càrrecs electes, si volen anar a
processons, misses i altres rituals religiosos, ho haurien de fer a títol personal, però no en representació
de la casa de tots i de totes.
En tot cas, entenem que aquesta moció serveix per regularitzar una situació anòmala i ens felicitem o
esperem que compti amb el vistiplau de la resta de partits del consistori.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé,
anem a veure, jo quan vaig llegir aquesta moció el primer que vaig pensar: diré que no i punt, eh. Però
bé, tampoc era el tema. El tema no és defugir situacions, doncs, que no agraden a un.
Miri, vostè té la raó, senyor Rodríguez, tenen la raó perquè la Constitución española en el seu article
16.3 no reconeix cap religió com a oficial, d’acord. Ara bé, si vostè segueix i va llegint, el paràgraf tercer
d’aquest article 16, diu –i tradueixo– “els poders públic tindran en compte les creences religioses de la
societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l’església catòlica i les
demés confessions”. Doncs, ja estem, eh, ja estem, no cal donar més voltes al tema.
Estem d’acord, en principi, que la Constitució espanyola declara que l’Estat espanyol és aconfessional,
és a dir, que no té una religió pròpia, eh. Malgrat tot, aquest principi, desgraciadament no s’ha pogut
desenvolupar mitjançant una llei, és un principi que està a la Constitució i allà està ficat. I és un principi
que no s’ha pogut desenvolupar en una llei, però és que a sobre és una qüestió molt difícil de que
aplegui un consens unitari o un consens majoritari perquè han aparegut, a part de l’església catòlica,
perdó, de la religió catòlica, han aparegut noves religions al nostre Estat.
Bé, ja li he dit amb el que estem d’acord i amb el que estem en desacord.
Una altre punt de reflexió que nosaltres considerem que és important: aquesta moció, el plantejament
que vostè fa d’aquesta moció, per a nosaltres és discriminatori. Per a qui? Per a la religió catòlica i per
als catòlics. Si per vostè sentir-se lliure, l’únic que.... és això, doncs, l’únic que estan fent és coartar la
llibertat dels altres, dels catòlics i de l’església catòlica, és que la llibertat és un concepte ambivalent i
que hi ha que ser molt respectuós amb aquest concepte de llibertat per aconseguir que es dimensioni
per a tots de la mateixa forma.
I això és el que hi ha, senyor Rodríguez. La llibertat és una cosa diferent al que vostès, creiem nosaltres,
que entenen, eh. No és, per a nosaltres, imposar una minoria a la majoria un tema, ni atacs directes a
la representació d’una religió concreta, sigui la que sigui. A vostès –i perdoni’m eh, senyor Rodríguez–
els hi passa com en aquella dita castellana del “perro del hortelano” que ni mengen ni deixen menjar.
Jo crec que tindrien –i no és un consell perquè jo no puc donar consells ni dono consells– tindrien que
fer propostes més valentes per millorar la societat, per millorar l’atur. Jo l’he sentit parlar en aquest Ple
a vostè del tema de l’atur, per millorar el tema de la misèria infantil, de la falta de menjadors, de la
pobresa energètica, jo l’he sentit parlar, això és el que vostès –i ull, no dono cap consell, eh, permeti-ho
sense cap tipus d’egocentrisme, de t’aconsello, no, no,no–. Aquestes són protestes valentes per a la
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societat i no hipòcrites, que són protestes per cridar l’atenció, són propostes populistes, això queda
molt bé, tinc raó, ja veuràs, ens diran que sí, vinga va doncs, tirem cap endavant. No.
Els símbols que a vostè o a vostès els hi molesten, en canvi a uns altres els hi donen coratge i els hi
donen consciència, no? Per tant, respectin i seran respectats. Donin llibertat i tindran llibertat. Però això
de dir “la llibertat és que no facis el que jo et dic que ....”, no.
Un altra reflexió que jo li voldria fer des del principi, que ja li dic que li votarem en contra aquesta moció,
no?, una reflexió és no confondre el que és un estat aconfessional amb un estat laic, això també és
important tenir-ho en compte.
I un altre tema important és que vostès en quant senten església catòlica és que es fiquen nerviosos
“oh, boti, boti, dimoni, dimoni”. No, no. L’església catòlica, a més d’anar a processos i dedicar-se al
culte i a moltes coses d’aquestes que a vostès els hi pareix totalment innecessàries i tal, hi ha molta
gent dins l’església catòlica que es dedica a fer una labor que podem qualificar d’extraordinària. Labor,
treball amb els xiquets, treballs amb els col·lectius de joves, treballs amb altres col·lectius com ho està
fent Càritas o el menjador de la Puríssima. Tot això ho fa l’església catòlica, eh. No van solament a
processons, no van solament en botafumeiro i tirant, no. Fan una feina molt important, molt important
per a la societat. Si no volem entendre això, vostès sols veuen confraries, processons i que l’església
sols....., doncs no.
I per últim, jo li volia recordar, i també a qui ho vulgui escoltar, que la Bíblia ja assenyala que va ser
precisament el cristianisme el primer que va advocar per la llibertat i el primer que va fer saber i
entendre la separació entre l’església i l’Estat. Llegeixis la Bíblia i trobarà aquestes condicions.
Tot això ho dic des d’un bon, diguéssim, rotllo, no?, però nosaltres votem en contra perquè escolti, volen
traure el Sagrat Cor d’aquí, doncs bé, doncs miri, doncs tragui’l. Des d’un punt de vista de la llei, doncs
sí, però no perquè no és un tema de lleis o d’això, són temes d’entendre el que és llibertat, el que és
respecte, d’entendre moltes coses que amb aquesta moció jo crec que vostès ni entenen ni arriben a
veure-ho de lluny, eh, el què vol dir tot això. Perquè, a més, jo és que quan em llegia això m’he apuntat
una sèrie de coses, si comencem a llevar símbols i tal, imagini’s –amb tot els respectes, eh, i per favor,
que ningú em ma interpreti–, el cementiri municipal, uf, doncs tindrà vostè que llevar un munt de creus
allí perquè és un cementiri municipal. I si vostès diuen que l’Ajuntament de Tortosa ha de ser
aconfessional, doncs ja, tirem.
No podrem anar, l’Ajuntament de Tortosa no podrà anar a les processons de la Cinta, la missa de la
Cinta, la missa del Renaixement, a la processo..., no podran perquè clar, això serà un tema que vostès
no ho veuen amb d’això. Inclús es plantejarà el problema de quan els regidors tinguin que prometre o
jurar el càrrec, doncs, de jurar res, tu, perquè això, ep, església catòlica i estem a una corporació
municipal aconfessional, no?
Bé, tot això jo crec, senyor Rodríguez, que s’equivoquen i, per tant, nosaltres votarem –amb tots els
respectes– de forma negativa a la moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors,
senyor Rodríguez, iniciaré el nostre posicionament, del nostre grup, fent referència a l’article 18 de la
Declaració universal del drets humans que vostè molt ha descrit en el seu argumentari. Diu “tota
persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència, i de religió. Aquest dret comporta la llibertat
de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, o en públic o en
privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus.”
Similar també fa l’article 10 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
També em referiré –que s’ha referit el senyor Dalmau– a l’article 3 de la Constitució, i en el article 14è
diu: “Els ciutadans són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”
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L’article 16 de la Constitució diu: “Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i
de les comunitats sense cap més limitació, en les seves manifestacions, que la necessària per al
manteniment de l’ordre públic protegit per la llei”.
El punt 2 diu: “Ningú pot ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o creences”.
I en el 3 diu: “Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences
religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l’església
catòlica i les altres confessions.”
És en aquest sentit que, tal i com diuen el text normatiu, estem davant d’una proposta que vol retirar
del Saló de Plens de l’Ajuntament de Tortosa la figura del Sagrat Cor de Jesús per respecte a la
diversitat religiosa i a la llibertat de creences, i en això estem totalment d’acord, entenent que aquesta
és la casa del poble i que, per tant, tothom s’hi ha de sentir representat igual, amb independència de
les seves creences.
El Partit dels Socialistes de Catalunya sempre ha vetllat i defensat els valors de la solidaritat, la igualtat
i la llibertat en tots els sentits, i així ho ha demostrat defensant la llibertat religiosa com un dret de totes
les persones i valorant la seva contribució social.
Creiem que el debat social al voltant de la idea de laïcitat des de l’esfera pública ha de ser un debat
tranquil, seré i sense prejudicis a priori. Entenem que aquest és el camí per enfortir la convivència –que
no coexistència– en la diversitat, que és un dels reptes als quals s’enfronta Catalunya, com ho fa des de
fa temps també bona part d’Europa. No es tracta, deixem-ho clar, d’encetar cap debat relatiu a la
negació de la religió que forma, sense discussió, part dels drets essencials de les persones i que mereix
especial protecció.
Volem que, des la reflexió sobre la laïcitat, es vertebri una societat en la qual les idees de progrés i
l'emancipació de la persona no derivin de cap credo, sinó de la creació d'un espai públic comú a
tothom. El laïcisme forma part de l'intent de trobar un marc de convivència i referència per a la majoria
d'éssers humans, que estigui basat en l'argumentació racional i en l'acceptació de la necessitat que té
tota persona d’autogovernar la seva pròpia vida i també a través de la religió si ho desitja. Com cadascú
pot fer el que vulgui. A través de la laïcitat defensem els valors com l’antidogmatisme, la tolerància, el
pluralisme, la diferència, el racionalisme o els drets humans.
Volem mantenir un diàleg constant amb totes les confessions religioses, assumint que la catòlica és
molt àmpliament majoritària i que és indestriable de la cultura i de la història del país i de la nostra
societat, perquè identifiquem també que moltes persones viuen el fet religiós des d’una certa distància
amb les jerarquies confessionals, i que moltes altres són alienes al fet religiós. Partint d’aquesta
lectura, creiem que el debat sobre la laïcitat pot constituir una base per a la integració i la convivència
de totes les visions sobre la religió i els seus fets socials i culturals associats, que pot ajudar a la
necessitat que tenen totes les persones de comprendre el seu entorn, sentir-lo com un fet positiu, com
una visió de la societat que ofereixi més certeses i, en definitiva, més sensació de seguretat.
Vostè, en l’argumentari que proposta que aprovéssim, han tret una sèrie de paraules que després,
curiosament, les ha relatat aquí en la seva exposició. I és aquí on nosaltres creiem que el seu
argumentari no va en aquesta línia que acabo de defensar, que defensem des del nostre grup
municipal perquè, lluny d’integrar totes les visions de la religió, associa el fet religió catòlic del seu
argumentari a un aspecte pejoratiu. I aquí no voldria entrar en un debat jo ara, entenent que no és el
lloc i, per tant, ja tindrem ocasió en un altre moment, però sí voldria dir que en canvi vostè fa una visió
de l’església d’una certa manera, però obvia el paper de l’església, per exemple, durant l’època de la
dictadura que va jugar a Catalunya, que va ser l’aixopluc de la lluita antifranquista en defensa de la
cultura catalana al nostre país, i això és així de cert. Per tant, quan diguéssim unes coses també en
podríem dir-ne d’altres.
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O també, com en feia referència el senyor Dalmau, l’església catòlica ha jugat i juga en aquest temps de
crisi un paper important per mig de les seves organitzacions solidàries, com són Càritas i moltes altres
congregacions religioses –aquí a Tortosa també deia el senyor Dalmau la Casa d’Acollida, entre altres–
que fan un paper important i, per tant, aquí intentem situar les coses, com he dit abans, en un debat
serè i sense perjudicis.
Tampoc compartim, el nostre grup municipal, aquesta ruptura que vostès diuen del règim del 78, ja que
cal recordar que és d’aquesta Constitució la que ens permet avui a vostè i a mi està aquí, podent
debatre aquest tipus de qüestions.
I finalment, tampoc entrarem a fer esment del procés de la independència com vostès narren o diuen
en la moció. Entenem que no toca i que és un debat absolutament independent, el tema de si hem de
retirar o no del Saló de Sessions –que és, com dic, la casa del poble– el Sagrat Cor de Jesús, amb el
tema de la independència de Catalunya.
Com hem dit abans, nosaltres defensem un estat laic en què es promogui un pacte de laïcitat a
Catalunya, però reclamem una laïcitat que reconegui que la religió no es reclou a l’esfera privada; que la
creença és personal però també es comparteix en comunitat i que, per tant, es visualitza en l’esfera
pública i s’ha de visualitzar en l’esfera pública, entenem. En aquest espai, que no és monopoli de
l’Estat, la intervenció de l’Administració ha d’anar dirigida a garantir la llibertat religiosa. I és en aquest
sentit que votarem a favor de la retirada del Sagrat Cor de Jesús del Saló de Sessions i, per tant, com a
mesura adequada que pensem. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa
serem bastant breus davant de les intervencions que m’acaben de precedir.
I, bàsicament, dos idees. En primer lloc, és evident que la nostra societat avui en dia és plural i és
diversa des del punt de vista de les creences, existeixen diverses religions. I també existeixen persones,
com també algú ha dit, que no creuen en cap tipus de religió o que s’autoproclamen agnòstiques i que,
per tant, ni afirmen ni neguen l’existència de cap divinitat.
Per tant, la nostra societat és plural des del punt de vista religiós i, per tant, crec que aquest és un fet
evident.
Sobre el tema de la laïcitat, pensem que s’ha de caminar en aquesta direcció i, precisament, fins i tot la
màxima autoritat de l’església catòlica en aquests moments –el Papa Francesc– ha dit això: que cal
caminar cap a la laïcitat, que els diferents estats, que les diferents institucions polítiques, públiques,
han de respectar la diversitat de creences i que no poden fer que hi hagi cap religió, de qualsevol tipus,
que tingui privilegis davant d’una altra.
Per tant, si això mateix ho acaba dient l’actual Papa, pensem que és un fet que posa de relleu la
importància de la pluralitat en aquests moments.
A partir, i respectant, evidentment, les creences de tothom i dels qui no en tenen, des del nostre grup
donarem suport a la moció que ha presentat la CUP. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Puigdomènech
A continuació pren la paraula el Sr. Puigdomènech: Hola, bona tarda.
Bé, davant d’aquesta proposta de la CUP, des d’Esquerra creiem que caldria tenir compte dues
consideracions. Per una banda, l’Ajuntament és la casa de tots els ciutadans. Com a republicans, des
d’Esquerra sempre hem defensat l’aconfessionalitat de les institucions i el laïcisme en els espais
públics. Seguint aquest principi, considerem que un lloc com aquest, el Ple municipal, no s’hauria de
mostrar preferència per una confessió en concret.
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Dit això i per altra banda, també cal tenir en compte que la ciutat i les seves institucions són fruit de la
història. El cristianisme és una de les bases de l’Europa actual i, evidentment, també de Tortosa. La
nostra població té una forta herència cultural cristiana, compartida fins i tot per gent que no és ni tan
sols creient –agnòstics i ateus, també–. És una tradició present a tots els tipus d’edificis, en béns
mobles i immobles, en manifestacions artístiques i culturals, populars, com la mateixa festa major de la
Mare de Déu de la Cinta.
Aquests dos punts de vista –el laïcisme i la tradició– durant els últims dos segles s’han enfrontat moltes
vegades, però també hi ha hagut ocasions en què s’ha arribat a acords. I per això, per Esquerra creiem
que era necessari buscar un acord, diguem-ne, i no buscar una confrontació allà on no n’hi hauria
d’haver. Creiem que la confessionalitat és un punt de trobada que podem compartir tots els que son en
aquesta sala, des de laïcistes fins a cristianodemòcrates i conservadors com el senyor Dalmau que, de
fet, ell mateix ha reivindicat la confessionalitat.
Per aquest motiu, des d’Esquerra vam impulsar, juntament amb la CUP, unes modificacions en
l’exposició de motius, les quals s’han ampliat en les últimes hores. I de fet, senyor Dalmau, vostè que ha
plantejat això com si fos una mena de vinguda de les hordes roges, ha dit que coartava la llibertat i que
no s’havia de confondre l’Estat aconfessional amb l’Estat laic. I en aquesta segona expressió, li recordo
que el primer punt de la proposta de moció que està plantejat actualment, la transaccionada, diu que
l’Ajuntament de Tortosa es compromet amb l’aconfessionalitat i neutralitat institucional respecte
qualsevol religió, agnosticisme o ateisme, des del respecte a les manifestacions religioses que es
produeixen a la nostra ciutat. És pràcticament constitucional aquest punt, per ser clars, no?
I també feia esment a una cita bíblica, que no ha arribat a esmentar, com que ha vingut a dir: al Cèsar
el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu. I en aquest sentit, creiem, des d’Esquerra, que el Sagrat
Cor no correspondria en un espai públic com aquest, sinó que correspondria a l’espai religiós.
Per això, a la pràctica, el que comporta aquest text que es posa a votació és retirar, bàsicament, el
Sagrat Cor de la Sala de Plens. Des d’Esquerra continuarem assistint als actes religiosos on siguem
convidats, de totes les confessions, continuarem participant en processons, en misses de festa major i
de barri i defensarem la Verge de la Cinta com els primers, però això és compatible amb promoure un
espai públic més inclusiu que tingui en compte tant les arrels com la diversitat de la nostra ciutat. Per
això, lògicament, el nostra vot serà favorable a la transacció. Gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, creiem que
portar avui això al plenari és voler debatre i portar al Ple una falsa polèmica, un debat que no existia ni
a la ciutat ni entre els grups que conformem aquest plenari i, per això, creiem que per voler traure el
Sagrat Cor del Saló de Plens no calia una moció, com ja també li havíem dit. Però, en tot cas, suposo
que es necessita gesticular, i més després del què s’ha exposat, quan s’ha exposat el contingut de la
moció.
Fins ara no havia sigut cap problema i, a més a més, la majoria, no la majoria, tots excepte el partit
proposant han format part de governs municipals anteriors i mai havia molestat el Sagrat Cor. I, per
tant, avui el que porten, el que ens estan dient és una cosa que entenem que no hi havia absolutament
cap problema.
Com he dit, segurament no calia una moció per traure el Sagrat Cor però, en tot cas, seguim sense
compartir el que ens consta a l’exposició de motius. Vostès ens han parlat –també s’ha dit– d’una
església només lligada a una dictadura franquista i obviem, oblidem intencionadament, segurament,
perquè estic segura que vostè ho coneix que va haver-hi una església que estava lluitant per les
llibertats del nostre país, una església catalana, com avui encara continua i segueix existint.
I ens diu que aquí a Tortosa no paguen l’IBI. Aquí a Tortosa ni a cap puesto, perquè això és una
normativa i, per tant, no ho podem decidir en aquest Ajuntament qui paga o qui deixa de pagar.
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I, per cert, anem a tots els actes que ens convida l’església i les diferents activitats que pugui tenir des
de l’església catòlica, però no només a aquestes. Evidentment, aquestes són la majoria, però assistim
també –i hem assistit– els membres que estem aquí del Govern a actes que han celebrat el col·lectiu
musulmà o l’església evangèlica o l’església ortodoxa en les seves diferents branques. I hem anat, hem
assistit, com assistim a tots.
Evidentment, som d’una tradició catòlica que no podem ni oblidar ni, entenem, que haguem de renegar
i que, en tot cas, continuarem assistint allà on se’ns convidi i on se’ns demani, com sempre hem fet
aquest Govern municipal.
Vostès ens van presentar una moció, que finalment han canviat, on se’ns deia que havíem de traure
tots els símbols religiosos ubicats en dependències municipals. Nosaltres ja li hem dit també abans,
anteriorment, però també dir-li o recordar-li, de dir què és el que volien vostès en un principi, què fèiem,
a més del Sagrat Cor, què fèiem amb els sants, quin criteri seguíem, no?, què fèiem amb Rosa Maria
Moles o amb Enric d’Ossó. O què fèiem amb les capelletes que tenim situades en espais públics a la
ciutat, com és al barri de Santa Clara –que n’hi ha bastantes– o al carrer de la Rosa. O què fèiem amb
una ermita que és municipal, propietat de l’Ajuntament de Tortosa, que és l’ermita del Coll de l’Alba i
amb tots els seus símbols que hi té allí. En tot cas, al final –per posar algun dels exemples–, finalment
només es tracta del Sagrat Cor i d’una exposició de motius que no respon a la realitat.
Nosaltres sempre que tenim temes d’aquest tipus hem donat llibertat de vot als nostres regidors i així
ho volem fer també en aquest grup i, per tant, demanarem que la votació sigui un a un, individual i
puguem tots mostrar el què realment volem en aquest sentit, perquè entenem que correspon a cadascú
decidir el què ha de fer, no als grups municipals. Gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Gràcies. Un a un, simplement la farem a mà alçada, si els hi
sembla, i no farem un per un, sinó que cadascú voti el que cregui convenient.
Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: En primer lloc, agrair als grups municipals que han
recolzat aquesta moció.
Dir que sembla ser que les persones del PP entenen que la llibertat i el respecte s’acaben quan no
coincideix amb el pensament únic que tenen del seu concepte de societat. Però nosaltres simplement
hem demanat que es retiri un símbol que no representa a tota la ciutadania, però com que no coincideix
amb el seu model de societat, doncs, consideren que ja és una falta de llibertat i de respecte.
Nosaltres reconeixem la tasca assistencial que fa l’església a partir de Càritas i altres entitats, però
nosaltres creiem que aquesta tasca li correspon a l’Estat i que, a més, caldria superar aquest model
assistencialista que es basa en la caritat per generar un altre model assistencialista que empoderi a les
persones i que dignifiqui i no les presenti com a víctimes d’un sistema que és pervers, com és el
capitalisme.
En tercer lloc, s’ha parlat també de que només hem parlat del paper que va tenir l’església durant la
dictadura franquista com aliada del règim. En tot cas, per si alguns es volen sentir així més contents, us
reconeixerem que puntualment en alguns llocs l’església va col·laborar, però d’aquí a equiparar el paper
que l’església va tenir durant el franquisme, les dos vessants, doncs, creiem que no és objectiu.
Esperem que si resulta que s’aprova la moció que al proper Ple ja no estigui present el Sagrat Cor, com
a compromís que s’adquireix en aquesta moció.
No compartim el que s’ha dit de que era generar una falsa polèmica perquè, de fet, pel que aquí s’ha
sentit, la major part dels regidors i regidores estan d’acord en la seva retirada, no entenem perquè es
qualifica de falsa polèmica i, de fet, molta gent ens ha fet arribar també que la primera vegada que van
entrar en aquest Saló de Plens es van quedar sorpresos de poder observar aquesta figura.
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Quan hem parlat de l’IBI, evidentment –i si se me vol mal interpretar o no m’he expressat bé–, però
evidentment, som conscients de que no és una cosa exclusiva de Tortosa i que forma part del que a la
transició –que abans s’ha dit que no es van concedir privilegis a l’església– doncs, a la transició es va
pactar amb la Santa Seu el fet de que l’IBI no es pagués, no només a Tortosa, sinó a la resta de l’Estat.
En tot cas, celebrem que, pel que sembla, s’aprovi aquesta moció i suggerim que es facin fotos perquè
sembla ser que al proper Ple ja no estarà el Sagrat Cor al Saló de Plens.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Si no hi ha cap altra intervenció, que espero
que..., bé, el que vostès vulguin, però crec que ja està el debat.
Ara procediríem a la votació i, per tant, els hi demanaria que aixequessin el braç per fer un ràpid
recompte de vots a favor, vots en contra i abstencions.
*-*-*
Abans de sotmetre la proposta a votació, a iniciativa de tots els grups municipals es proposa efectuar-la
nominalment, aprovant-ho el Ple fer-ho així per unanimitat.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació nominal, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dotze vots
a favor corresponents als regidors i regidores: senyor Xavier Rodríguez Serrano (CUP-AET-PA), senyor
Alfredo Ferré Fandos (CiU), senyor Josep Felip Monclús Benet (ERC-AM), senyor Marc Puigdomènech
Ramió (ERC-AM), senyor Marià Martínez Hierro (ERC-AM), senyora Maria Jesús Viña Ariño (ERC-AM),
senyor Jordi Jordan Farnós (MT-E), senyora Cristina Bel Salvadó (MT-E), senyora Cinta Galiana Llasat (MTE), senyor Enric Roig Montagut (PSC-CP), senyora Dolors Bel Guerrero (PSC-CP) i senyor Manel de la
Vega Carrera (PSC-CP); quatre vots en contra corresponents a la regidora i regidors: senyora Anna
Algueró Caballé (CiU), senyor Emili Lehmann Molés (CiU), senyor Joaquim del Pino Homedes (CiU) i
senyor Xavier Dalmau Salvia (PP); i quatre abstencions corresponents als regidors i regidores: senyor
Ferran Bel Acensi (CiU), senyora Meritxell Roigé Pedrola (CiU), senyor Domingo Tomàs Audí (CiU) i
senyora Dolors Queralt Moreso (CiU).

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS
CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE.
Ha estat retirada per subsumir-se a la proposta de l’11è. punt de l’Ordre del dia (que actualment passa
a ser el 9è).

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER REVISAR EL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE
CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA 2016-2021 (PGDCFC).
Aquesta proposta ha estat retirada pel grup municipal proposant.
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11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS I POLÍTIQUES
LOCALS D’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA A LA CIUTAT.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa - Entesa:
“ Arrel de la mort de l’Alan, un jove rubinenc transsexual de 17 anys que es va treure la vida el passat
mes de desembre, el problema del bullying –o assetjament escolar- ha tornat a sortir a la llum pública i
els febles o inexistents mecanismes per detectar-lo i abordar-lo s’han posat a debat. De fet, es tracta
d’un problema sovint invisible, ja que les víctimes de l’assetjament acostumen patir-lo en solitud i silenci
sense explicar-ho al professorat o la família, i en el cas d’explicar-lo, no sempre reben el recolzament
d’aquests.
Atès que segons dades de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB) més del 50% dels menors LGBT pateix assetjament escolar i aquestes xifres són lleugerament
superiors respecte quatre anys enrere.
Atès que dels joves LGBTI que pateixen assetjament escolar, un 43 % ha pensat alguna vegada en
suïcidar-se, un 35 % ha preparat algun detall de suïcidi i un 17 % ha intentat suïcidar-se en alguna
ocasió.
Atès que per a l’eradicació d’aquesta xacra cal la implicació del conjunt de la comunitat educativa
entesa en el seu sentit més ampli: professorat, direccions de centres d’ensenyament, alumnat, pares i
mares i administracions públiques.
Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància
i la adolescència.
Atès que el passat 18 d’octubre va entrar en vigor la Llei 11/2014 del 10 d’octubre, l’anomenada Llei
contra l'homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta Llei es un compendi de normatives i
disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar l'homofòbia, la transfòbia i garantir els drets
de les persones LGTBI.
Atès que aquesta Llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a comportaments i
accions de caire homòfob. Atès que la Llei en els seus articles 5, 6, 10 i 11 mandata a les
administracions públiques de Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.
Atès que l’objectiu de la Llei es establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la
igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.
Atès el compromís de l’Ajuntament de Tortosa amb la defensa dels drets i llibertats de les persones
LGTBI.
Per tot això, el grup de Movem Tortosa, proposa els següents ACORDS:
Primer - Instar a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar els reglaments pertinents per aplicar les
lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini els recursos suficients per
tal que puguin desenvolupar-se de manera efectiva.
Segon - Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les
entitats LGBTI, a fer una diagnosi de l’assetjament escolar a Catalunya i dissenyar i implementar una
política pública que eradiqui aquesta problemàtica, amb especial atenció en els casos derivats de
l’orientació sexual i identitat de gènere.
Tercer - Desenvolupar un Pla d’actuació local LGBTI per al reconeixement de les diversitats sexuals i de
gènere, que tingui com un dels seus objectius la prevenció de l’assetjament als centres educatius,
espais de lleure educatiu i espais juvenils de la ciutat. Protocol·litzant les accions que es considerin
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sempre que es tinguin en compte els assessoraments i aportacions de les entitats referents en aquesta
matèria.
Quart - Fer divulgació de l’aprovació de la Llei contra l’homofòbia als mitjans públics de difusió de
l’Ajuntament com el butlletí, la web municipal o Ràdio Tortosa així com incorporar un bàner al web de la
corporació amb un enllaç amb la informació sobre la nova Llei amb l’objectiu de difondre’n els
continguts entre la població.
Cinquè - Instar a la coordinació i col·laboració institucional en matèria de polítiques LGBTI i lluitar contra
l’assetjament entre els governs de la Generalitat de Catalunya, les diputacions i els consells comarcals.
Sisè - Traslladar els presents acords a les conselleries d’Ensenyament, Justícia i de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als presidents de les diputacions, a la Presidència del Consell
Comarcal del Baix Ebre i a les entitats LGBTI del territori. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnos: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa hem cregut oportú
presentar aquesta proposta, aquesta moció per a que aquí a la nostra ciutat –com estan fent altres
ciutats a nivell del país– comencéssim a implantar polítiques per eradicar l’assetjament escolar en
general, homofòbia i la transfòbia, que pensem que és un dels problemes que també patim com a
societat.
En aquest sentit, hem de recordar que durant aquests últims dies va sortir la notícia o va passar un
esdeveniment molt trist, i és que un jove de 17 anys es va traure la vida a l’àrea metropolitana de
Barcelona, concretament a la ciutat de Rubí, pel fet de la seva condició sexual, pel fet del bullying o
l’assetjament escolar que patia des de feia molt de temps pels companys de l’escola.
Un fet que va trasbalsar la ciutat de Rubí, va trasbalsar aquella societat i que ha fet que aquesta
problemàtica, una vegada més, es posi de manifest al conjunt de la societat del nostre país.
En aquest sentit, hi ha diverses dades que vostès tenen aquí reflectides a la moció que els hi hem
presentat com, per exemple, les que ens ha fet arribar la Federació Estatal del Col·lectiu Gai i Lesbià a
nivell de l’Estat espanyol, on diu que més del 50% de persones menors d’aquest col·lectiu pateixen
assetjament escolar i que això, aquestes dades, en lloc de disminuir, sembla ser que van augmentant.
Passa una mica el mateix que amb la política de la igualtat de les dones, que en el col·lectiu més jove,
en lloc de anar disminuint la discriminació cap a la dona, el que està passant és que augmentant.
En aquest sentit, aquestes dades aprofundeixen una mica més i de totes aquestes persones, aquests
joves que s’han sentit assetjats a l’escola per la seva sexualitat, se’ns informa que un 43% ha pensat
alguna vegada en treure’s la vida, que un 35% alguna vegada ha preparat ha preparat, fins i tot, algun
detall per a ja suïcidar-se directament, i el 17% ho ha intentat. Per tant, dades alarmants que són del
conjunt de l’Estat però que afecten, evidentment, a totes les ciutats i a tots els pobles, com la nostra
ciutat de Tortosa.
En aquest sentit, pensem, des de Movem Tortosa, que per evitar qualsevol desgràcia d’aquest tipus i
per garantir la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes, el que cal és la implicació de la comunitat
educativa, la implicació de moltíssima gent que hi forma part d’aquest comunitat, com és el professorat,
les direccions dels centres d’ensenyament, l’alumnat, les AMPE’s i, evidentment, les administracions
públiques, com és el nostre Ajuntament.
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Paral·lelament a aquesta situació d’assetjament escolar, ara fa poc també aquí a Catalunya, gràcies al
Parlament va entrar en vigor l’anomenada Llei contra l’homofòbia, una Llei pionera a nivell d’Europa, on
les diferents administracions públiques el que han de fer és tota una sèrie de polítiques per anar
acabant amb aquesta homofòbia i transfòbia, i en aquesta Llei s’estableix un règim d’infraccions i
sancions per fer front a tots els comportaments homòfobs que existeixen a la nostra societat.
Tot i així, és evident que encara queda molt camí per recórrer i, per tant, pensem que la nostra ciutat ha
de posar fil a l’agulla i treballar en aquesta línia. Per això, des de Movem Tortosa hem portat al Ple els
següents acords:
El primer seria instar a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar tots els reglaments pertinents per
poder aplicar aquesta Llei de l’homofòbia, que destini, per tant, tots els recursos suficients per poder-la
desenvolupar-se de manera efectiva.
En segon lloc, també volem que l’Ajuntament insti a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat,
conjuntament amb totes les entitats del col·lectiu LGTB, a fer una diagnosi de l’assetjament escolar a
nivell del nostre país i a poder dissenyar i implementar una política pública que eradiqui aquesta
problemàtica i, evidentment, amb especial atenció a l’orientació sexual i la identitat de gènere.
Després, i més a nivell local, el que proposem és desenvolupar un Pla d’actuació local LGTB d’acord i
amb la col·laboració amb les diferents entitats que existeixen al nostre territori, precisament per poder
tirar endavant tota una sèrie d’accions per anar podent eradicar aquesta homofòbia.
I en un quart punt, també el que demanem és que l’Ajuntament faci divulgació de l’aprovació de la Llei
contra l’homofòbia que va aprovar el Parlament, com estan fent també molts ajuntaments. Aquesta
difusió, que és una de les qüestions que la mateixa Llei diu que són les administracions
públiques –entre les quals, els ajuntaments– les que han de fer difusió d’aquesta Llei, del que
significa, de les infraccions i de tot el que preveu, el que pensem és que s’hauria de fer a través dels
mitjans de difusió pública del nostre Ajuntament, com són el Butlletí Digital, la pàgina web o els mitjans
de comunicació públics com Ràdio Tortosa que és la ràdio del nostre Ajuntament.
També proposem, de manera concreta, que s’incorpori una bàner a la web de la corporació, amb tota la
informació d’aquesta Llei, perquè insistim que és una de les coses que la mateixa Llei diu, que són les
administracions públiques que han de tirar endavant, com els ajuntaments.
I finalment, el que demanem és que es coordini millor, tant el que és la Generalitat, les diputacions i els
consells comarcals com a administracions per poder anar implementant aquestes polítiques
d’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia.
Per tant, són aquests punts, més allà del sisè que és el tradicional, que és comunicar-ho a totes les
administracions pertinents i, evidentment, a les entitats LGTB que existeixen al nostre territori,
sotmetem a votació aquesta proposta a la resta de grups.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, la
nostra posició serà favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, dir que al 2014, a l’octubre, al Parlament de Catalunya
es va votar aquesta Llei històrica, amb els vots de casi tots els partits excepte el PP i Unió Democràtica
de Catalunya, que van votar en contra d’aquesta Llei i que, a més de reconèixer el dret de les persones
del col·lectiu LGTBI, anava més enllà perquè instava a les administracions a ser un agent actiu, a no
limitar-se simplement a defensar els drets d’aquestes persones, sinó també a prevenir les actituds
discriminatòries amb l’homofòbia, la transfòbia, la lesbofòbia i la bifòbia, i a més, informar de quines
sancions es poden establir i penalitzar aquestes actituds discriminatòries. Ens felicitem de que el
Parlament de Catalunya apostés per aquesta Llei, una Llei que, a més, a nivell del Parlament Europeu,
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doncs, en diverses resolucions també se sent recolzada o que, fins i tot, aquí en aquest Ajuntament al
mes de juny, quan el senyor Jordi Trilla va fer una conferència, doncs, amb el suport explícit de l’alcalde
que va manifestar també la seva sensibilitat envers el tema.
Tenim una de les lleis més avançades del món en matèria de defensa del col·lectiu LGTBI i va establir el
termini d’un any per a que es comencés a desplegar i a desenvolupar mitjançant reglaments i recursos.
Pel mig han passat unes eleccions, han passat també una llarga negociació, però entenem que després
de 16 mesos ja és el moment de començar a exigir a les administracions que compleixen la Llei, que
comencin a destinar recursos a la seva aplicació.
Constatem aquest més del 50% d’alumnat LGTB que pateix l’assetjament escolar. Com a docent, a
més, reafirmo aquesta visió i, fins i tot, jo hagués dit que era més alta. Per tant, tenim en l’educació la
millor eina per prevenir aquests prejudicis en matèria sexual i que obeeixen a una societat on el
masclisme patriarcal està en tots els àmbits de la nostra societat.
I cal superar allò de les lleis escrites al paper, que estan molt bé però cal donar-los recursos, sinó les
lleis no serviran per a res. I aquí tenim la sort de tenir, per una banda, un alcalde –i no ho dubtem, no
ho dubtem– sensibilitzat amb el tema i, a més, una associació, el col·lectiu LGTBI de les Terres de l’Ebre
que ha demostrat una gran capacitat organitzativa d’activitats, que té un missatge també potent i que
estem segurs de que té moltes propostes que es podrien assumir des de l’Ajuntament per treballar
aquest tema. De fet, ja hi ha ajuntaments –com s’ha dit– a nivell de Catalunya, per exemple a Sabadell,
on s’han fet càpsules per difondre missatges de les opcions que hi ha per denunciar aquests
assetjaments, però també sobre intentar normalitzar i que es vegi com una cosa normal les diferents
orientacions sexuals. Es fan tallers també a les escoles. Hi ha ajuntaments que han signat o s’han
compromès a firmar convenis de col·laboració amb l’organisme coordinador de la Generalitat i també
amb l’Observatori Català conta l’Homofòbia. S’utilitzen diversos canals també per informar de que no es
poden tolerar aquestes actituds –com ja s’ha demanat aquí també–.
I demanem que des de l’Ajuntament se sigui actiu, l’Administració local sigui un agent actiu i que es
faciliti la formació pertinent a la Policia Local per a que sigui capaç de detectar aquests casos, per a que
es vehiculin protocols d’actuació per prevenir o actuar en cas de que existeixi la discriminació per
orientació sexual. I animem a que es facin tallers també a les escoles perquè, per molt que digui la Llei
que es formarà als docents, els docents no estem preparats, no estem formats en aquest aspecte i algú
haurà de destinar recursos per aquesta formació, perquè sinó –tornem a dir– per molt bé que estigui la
Llei, no servirà de res i nosaltres creiem que és a nivell de l’escola, on estan tots els futurs ciutadans i
ciutadanes, on es podrà evolucionar cap aquesta tolerància.
Parlin amb el col·lectiu LGTBI i busquin activitats per prevenir aquestes actituds. I tinguem clar que una
Llei no és el final de res, sinó que és el començament, i que la realitat del carrer és una realitat que és
molt dura en certs aspectes i aquest és un d’ells. Per això nosaltres, evidentment, votarem a favor
d’aquesta moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, evidentment, vagi per endavant que votarem que sí a la moció presentada pel grup municipal
de Movem, en la línia de les mocions que el nostre grup ha presentat en els darrers anys en aquest
plenari.
El mar normatiu, com la Declaració Universal dels Drets Humans o Constitució, evidentment, fan palès
que no pot haver discriminació per qualsevol tipus de naixement, raça, sexe, religió o opinió. I
concretament el nostre Estatut d’Autonomia, en el seu article 40, diu molt clar que els poders públics
han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, nacionalitat, sexe,
raça, religió, condició social o orientació sexual; i també han de promoure l’eradicació del racisme, de
l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la
igualtat i la dignitat de les persones.
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Evidentment, amb aquests articles o aquest resum que acabo de llegir, la moció presentada queda
totalment justificada, però per desgràcia al nostre país, al segle XXI, encara hi ha ciutadans i
ciutadanes, encara hi ha persones que són perseguides i que són discriminades per la seua condició
sexual. Així de trist, així de senzill i, a la vegada, així d’indignant, no?
Evidentment, la nostra realitat social ha canviat en els últims anys. La societat i les lleis han anat,
lentament però, reconeixent les diferents orientacions sexuals de les persones i els seus drets. Però
hem de donar un pas més.
A casa nostra, els nostres conciutadans, els nostres fills, filles, familiars, companys i amics continuen
essent discriminats per haver optat legítimament per una o altra opció sexual.
Tots i totes som iguals davant la Llei. Totes i tots tenim els mateixos drets i aquesta és la garantia
bàsica d'una societat democràtica i per això no es acceptable cap mena de discriminació, cap atac a
una persona per la seua condició sexual. Cap ni un.
Lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, tenen tot el dret, com qualsevol altre ciutadà i ciutadana, a
viure en pau i a fruir de la seva condició de ciutadà, amb tots els drets i tots els deures que això implica.
No volem més bullying ni a l’escola ni enlloc. Prou actes d’assetjament i violència de cap mena i en
especial per orientació sexual i/o identitat de gènere. Volem una escola que eduqui en la diversitat,
integradora, on es desenvolupin programes específics contra el bullying i l’assetjament escolar que
poden patir les persones del col·lectiu LGTB des de la infantesa fins a l’adolescència i joventut.
Que s’apliqui la Llei contra la lgtbfòbia, aprovada en el Parlament de Catalunya a l’octubre de 2014
–com ja s’ha dit aquí–, i que es destinin els recursos que siguin necessaris per al seu complet
desenvolupament.
Nosaltres, el nostre grup, el nostre partit treballarem i col·laborarem per mantenir els drets aconseguits
per la nostra societat amb tants anys de lluita, així com per recuperar tot allò que les injustes retallades
que molts governs han fet allà on han dut a terme.
Per tot això, i com ja he dit al principi, el nostre vot, evidentment, serà favorable a la moció presentada.
Intervenció de la Sra. Viña
A continuació pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, l’assetjament
escolar és una xacra a la nostra societat que cal corregir, i quan afecta al col·lectiu LGBTI ens ha de
merèixer una atenció especial per la situació de desprotecció en què encara es troben.
Des d’Esquerra Republicana s’ha tingut sempre una especial cap als col·lectius més vulnerables. I quan
hem tingut responsabilitats de Govern, s’han prioritzat lleis que han procurat corregir aquestes
lamentables situacions.
L’any 2010, des de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania, la consellera d’Esquerra Republicana,
Carme Capdevila, va promoure la Llei dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, i voldria
destacar dos articles que van directament relacionats amb la problemàtica que exposa aquesta moció.
No els llegiré íntegrament, només voldria remarcar els punts més destacats:
L’article 8 es refereix a la protecció contra els maltractaments i ens diu que qualsevol infant o
adolescents ha de ser protegit de qualsevol forma de maltractament, que inclou el maltractament físic i
psicològic; i els poders públics han de desenvolupar actuacions per prevenir, tant a l’àmbit individual
com a l’àmbit social, les formes més habituals de maltractament que es donin en els diferents indrets i
entorns sociodemogràfics.
L’article 9 ens parla de la no discriminació. Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i
eliminar qualsevol discriminació a infants o adolescents per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió
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política o d’una altra índole; i els poders públics han d’identificar d’una manera activa els infants o els
adolescents que, individualment o en grup, requereixen s’adoptin mesures protectores.
Només amb l’aplicació d’aquests dos articles evitaríem moltes situacions d’assetjament que poden
derivar en situacions dramàtiques com la que descriu aquesta moció.
A pesar de que podem celebrar que a Catalunya tenim Llei de drets per al col·lectiu LGTBI, i a pesar de
que segueixen també havent avenços en l’àmbit internacional, queda molt camí per recórrer, ja que es
continuen produint casos greus i preocupants.
Per tots aquests motius i perquè creiem necessari el desplegament d’ambdues lleis i que es garanteixi
el seu compliment, donarem suport als acords que es proposen en aquesta moció i, per tant, el nostre
vot serà favorable.
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com ja s’ha
exposat, l’última víctima del bullying vinculada a la condició de transsexual ha estat un cop molt dur,
que ens ha commogut a tots i ens ha de fer pensar com a societat què ha passat, per què ha passat i
com és que ha passat sense que hagin saltat totes les alarmes abans d’un desenllaç tan trist.
El Parlament de Catalunya, amb el suport del Govern –com s’ha dit– va aprovar a l’anterior legislatura
una Llei contra l’homofòbia amb l’objectiu d’eradicar l’homofòbia, la transfòbia i de garantir els drets
del col·lectiu LGTBI. I, evidentment, des d’aquí li donem també tot el suport i en aquest sentit estem
treballant des de l’Ajuntament de Tortosa.
En aquest sentit, des del Punt Jove s’han impulsat campanyes de conscienciació a les escoles i instituts
del municipi per tal de treballar amb els infants i adolescents actituds de tolerància i respecte cap a
aquest col·lectius. S’estan oferint als instituts de la ciutat, concretament, un taller anomenat de
“diversitat sexual i prevenció de l’assetjament LGTBI i fòbic”. I també es fa formacions a professionals
en sectors de la salut, ensenyament i joventut per a que puguin impartir tallers a l’ESO.
Finalment, també s’ha estat treballant en un projecte anomenat “tutor entre iguals” de formació dels
alumnes de primer cicle de l’ESO per a que puguin ajudar a companys de cursos inferiors amb possibles
problemàtiques.
També des del nostre grup municipal de Convergència vam signar el compromís LGTBebre que preveu
el desplegament d’un seguit d’iniciatives de polítiques actives a favor d’aquest col·lectiu, en contra de la
discriminació. I també, el passat any, com a compromís d’aquest Govern municipal vam organitzar per
primera vegada una conferència, que tindrà continuïtat cada any, amb motiu del Dia Mundial de l’Orgull
LGTBI, amb l’objectiu declarat de treballar activament per defensar i promoure actituds en favor de la
tolerància envers aquest col·lectiu.
Per tant, evidentment, aquesta moció comptarà amb el nostre suport.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, agrair a tots els grups
municipals que hagin entès que aquesta problemàtica és important i que cal abordar-la i, per tant, és
necessari actuar per a que entre tots construïm una ciutat millor.
Algunes precisions. M’agradaria dir, en relació, per exemple, al que ha dit la senyora Roigé, totes les
actuacions que ha fet l’Ajuntament en aquest sentit està molt bé durant aquests últims mesos, però
recordar que les primeres actuacions fa molts anys que es van fer en una primera conferència
institucional que jo mateix vaig organitzar a l’auditori Felip Pedrell o en una presentació d’un llibre per
part de la regidoria de Joventut en aquell moment, o també es va penjar per primera vegada la bandera
de l’arc iris a les escalinates del nostre Ajuntament en un moment molt més complicat, on el que hi
havia era la discussió sobre el matrimoni, però que ara, per sort, aquest tema ja no es discuteix i el que

www.tor tosa.cat
- Pàg. 41 / 68 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

cal –i em sembla molt bé– és continuar treballant en aquesta línia.
També al senyor representant de la CUP donar-li la raó en què és absolutament necessari que, més
enllà de l’aprovació de la Llei – a l’igual que ho ha dit la representant d’Esquerra Republicana–, per part
del Parlament de Catalunya el que cal és insistir en què hi hagin tots els recursos suficients per part de
la Generalitat per poder aplicar totes aquestes polítiques i que, tot i aplicar-les, no ens garanteix
tampoc que l’homofòbia s’acabi, però que hem de treballar en aquesta línia.
I finalment, per tancar el debat, insistir en la necessitat de tirar endavant aquest Pla d’actuació a nivell
local, a nivell del nostre Ajuntament per al reconeixement de les diverses sexualitats, i fer-ho també
amb la col·laboració –com la mateixa moció indica– de l’Associació LGTBebre, que és l’Associació que
existeix aquí al nostre territori i que està fent una bona feina des dels últims temps.
Per tant, res més i agrair el vot favorable de tots els grups municipals.
*-*-*
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 MOVEM TORTOSA PER EXIGIR AL GOVERN DE LA GENERALITAT LA
REVERSIÓ DE LES RETALLADES EN SANITAT A LES TERRES DE L’EBRE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa - Entesa:
“ La sanitat és un dret social conquerit per molts països europeus, entre els quals Catalunya, partir de
mitjans del segle XX. Aquest dret és un dels pilars fonamentals de l’anomenat estat del benestar que ha
de garantir la igualtat entre la ciutadania.
En els darrers anys, les polítiques d’austeritat impulsades arreu, també pel Govern de la Generalitat,
han provocat el desmantellament de la sanitat pública del nostre país, amb una destrucció mantinguda
i sistemàtica dels recursos sanitaris públics.
Les conseqüències d’aquestes polítiques a les Terres de l’Ebre es pateixen molt a l’hospital de
referència de l’ICS al nostre territori, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta atès la reducció de personal,
l’externalització de serveis, el tancament de llits, el col·lapse d’urgències, entre molts d’altres aspectes.
Tanmateix, les retallades sanitàries, atès la informació que se’ns ha facilitat des de la Junta de Personal
de Primària de l’Institut Català de la Salut a les Terres de l’Ebre, van molt més enllà d’aquest Hospital i
afecten a molts altres serveis sanitaris del territori que afecten tant a Tortosa com a moltes altres
poblacions de l’Ebre.
En aquest sentit, segons un document fet arribar aquest Ajuntament, per part de l’esmentada Junta de
Personal, s’han suprimit places i equips de metges/metgesses, infermers/res en diferents serveis com
a la ABS Deltebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Tortosa Est, Tortosa Oest, Amposta, Alcanar- Sant Carles de
la Ràpita, l’Ametlla de Mar, entre d’altres (veure annex).
Atès que en aquests moments s’ha conformat un nou Govern de la Generalitat de Catalunya, amb una
voluntat més social, i amb un nou conseller de Sanitat.
Atès que la Junta de Personal de Primària de les Terres de l’Ebre ens ha fet saber de totes aquestes
retallades en tants serveis públics del sistema sanitari del nostre territori.
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Atès que Tortosa, com a capital de les Terres de l’Ebre, ha de treballar per la defensa del benestar de
tots els ciutadans i ciutadanes del territori.
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents acords:
1 - Instar al Govern de la Generalitat a revisar la política de retallades en matèria de sanitat pública al
nostre territori.
2 - Instar al Govern de la Generalitat a revertir, en el pressupost del 2016, una part considerable de les
retallades en sanitat a les Terres de l’Ebre a partir de la relació anteriorment exposada.
3 - Instar al Govern de la Generalitat a complir els acords presos el mes de juny de 2015 pel Parlament
de Catalunya, a través del quals, es reclamava la recuperació de la Gerència Territorial de Sanitat a les
Terres de l’Ebre.
4 - Comunicar aquests acords als diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a la Junta de Sanitat de Primària de les Terres de l’Ebre i a la Plataforma per la Sanitat
Pública de les Terres de l’Ebre.
ANNEX RETALLADES SANITAT TERRES DE L’EBRE, SEGONS JUNTA PERSONAL PRIMÀRIA TE.
ABS DELTEBRE.
1 Plaça de metge/essa i 2 infermers/eres a l’Atenció Primària i Atenció Continuada.
ABS TERRA ALTA.
1 Plaça de metge/metgessa a Prat de Compte.
1 Plaça de metge/metgessa de reforç i 1 infermer/era a Gandesa.
1 Equip (metge/essa i infermer/a) d’assistència a domicilis a Terra Alta.
ABS RIBERA D’EBRE.
1 Plaça de metge/essa d’Assistència Avançada.
ABS TORTOSA EST.
Tres equips sencers (metges/esses i infermers/eres corresponents).
ABS TORTOSA OEST.
1 Administratiu CAP Baix Ebre.
1 Plaça metge/essa a Paüls.
A Roquetes no es cobreixen les hores de reducció de jornada d’un metge/essa fet que provoca que un
sol metge en divendres tarda hagi de cobrir Roquetes, EMD Jesús, Raval de Crist, Mas de Barberans, els
Reguers, i Alfara de Carles.
Eliminació de bona part del servei de guàrdia (CUAP) a Xerta – Paüls – Benifallet.
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ABS AMPOSTA.
1 Plaça de metge/essa i 1 infermer/a d’Atenció Continuada a Sant Jaume d’Enveja.
1 Plaça d’administratiu a Sant Jaume d’Enveja.
1 Plaça d’administratiu i zelador a Santa Bàrbara.
2 Places de metges/esses, 1 d’infermer/era i 1 d’administratiu a Amposta.
ABS ALCANAR – SANT CARLES DE LA RÀPITA.
1 Equip sencer de les guàrdies de diumenge a la Ràpita.
1 Plaça de metge/essa, infermer/a i administratiu al CAP de la Ràpita.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, presentem aquesta moció atès que les retallades
en sanitat són una realitat, desgraciadament, important en el nostre territori en els últims anys i atès
que, ara ja sí, tenim un Govern de la Generalitat que des del nostre grup, en el seu dia, vam dir que era
necessari per poder treballar a nivell de Catalunya i que hi hagués un mínim d’estabilitat política.
Un Govern que ha manifestat en reiterades ocasions que vol fer un gir social i que, per tant, entenem
des del nostre grup que fer un gir social vol dir apostar també per la sanitat i, evidentment, per la
sanitat pública.
Paral·lelament, hem de recordar que durant aquests últims anys s’han anat aplicant a Catalunya les
polítiques d’austeritat. Polítiques d’austeritat que han produït les retallades més grans de la història en
sanitat, en educació, com s’han anat, per cert, a altres comunitat autònomes. M’agradaria recordar
Madrid, que és la capital de l’Estat i que està governada també pel Partit Popular, ha aplicat totes
aquestes retallades que entenem que són un exemple de tota una sèrie d’interessos que el que volen
és disminuir la sanitat pública, tant a Catalunya com a diferents indrets de l’Estat espanyol.
Davant d’aquesta situació, la Junta de Personal de Primària ens ha fet arribar al nostre grup i a
l’Ajuntament, a través d’un escrit, tota una sèrie de retallades que s’han produït aquí al nostre territori,
que van més enllà de les retallades més conegudes, que són les que ha patit l’Hospital Verge de la
Cinta, l’Hospital de referència en l’Institut Català de Salut a les Terres de l’Ebre.
Aquestes retallades, per tant, estan més enfocades als ambulatoris, els CAP’s i tots els serveis sanitaris
públics que hi ha a les nostres Terres i que afecten a la nostra mateixa ciutat de Tortosa, però també
afecten a molts altres municipis de les nostres comarques, amb les retallades de diferents equips i
places de metges, metgesses, infermers, infermeres i administratius.
A partir d’aquí, hem entès o hem cregut oportú des de Movem Tortosa, que aquest Ajuntament, davant
d’aquesta realitat de les diferents retallades en sanitat que afecten a la nostra ciutat i al nostre territori,
davant d’aquest nou Govern de la Generalitat que s’ha constituït i que diu que ha de ser més social, ens
pronunciéssim una vegada més –o per primera vegada perquè en el seu dia, quan es van presentar les
mocions contra les retallades no van ser mai aprovades pel grup de Convergència i Unió– els següents
acords de cara a demanar i a reivindicar que el Govern de la Generalitat, en primer lloc, revisi la política
de retallades en matèria de sanitat pública al nostre territori.
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En segon lloc, que de cara a revertir aquestes retallades, en els propers pressupostos de la Generalitat
del 2016, el Govern de la Generalitat tingui en compte que s’hauria de revertir una bona part –no
posem una quantitat exacta, sinó que diem una bona part– d’aquestes retallades dels ambulatoris de
les nostres comarques.
I després també hem volgut incloure un altre element que a hores d’ara no s’ha produït i que es va
aprovar al Parlament de Catalunya, que és que la Generalitat de Catalunya, complint precisament
l’acord del juny del 2015 pel Parlament de Catalunya, es torni a recuperar la gerència territorial a les
Terres de l’Ebre de sanitat, perquè ens aquests moments està recentralitzada al Camp de Tarragona i,
per tant, que pensem que ha de ser una eina de descentralització del Govern del nostre país i de
reconeixement a les nostres Terres.
Per tant, demanem que l’Ajuntament es posicioni en aquesta línia i que, evidentment, si s’acorda es
comuniqui a la Generalitat aquest acord, si s’aprova, perdó, i també a la Junta de Sanitat Primària i a
les diferents plataformes en sanitat pública que existeixen al nostre territori. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé
nosaltres, igual com vam fer en el Ple del 3 d’octubre de 2011 davant d’una moció popular que va
presentar o va llegir, millor dit, la senyora Maria José Codonyer Rodríguez sobre un tema que és
pràcticament el mateix, vam votar a favor i en aquest també ens posicionem a favor de la moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Des de la CUP Alternativa Ecologista compartim la
preocupació per la realitat de la sanitat pública catalana i, per tant, també a les Terres de l’Ebre.
Com ja s’ha dit, en els últims anys es van produir les majors retallades de la història de Catalunya en el
tema sanitari i també educatiu, i es va prioritzar, per exemple, pagar el deute a la banca mafiosa abans
que invertir en sanitat.
I, a més, aquestes retallades han tingut una incidència més gran a les Terres de l’Ebre perquè és un
territori més extens i amb poca població, i això fa que les conseqüències siguin més cares aquí al nostre
territori.
I posant l’exemple també de les ambulàncies, per exemple, en els últims anys s’ha retallat dos vegades
el servei, augmenten les distàncies, hi ha poques ambulàncies per donar el servei i la setmana
passada, per exemple, no direm que va ser culpa de que l’ambulància no arribés al lloc però quan va
arribar, amb una persona que tenia un dolor al pit, doncs, aquesta persona ja havia mort.
Aquest empitjorament del servei, doncs, suposa una pèrdua de la salut dels ebrencs i de les ebrenques,
especialment, per exemple, en el sistema de llistes, que cada vegada és més llarg. Fins i tot, no et
posen de seguida a les llistes d’espera, sinó que has de passar un temps fins que t’inclouen, per
emmascarar les persones que estan apuntades. Posaré un exemple: a principi de l’any passat em van
trucar per a dir-me que “s’ha de fer vostè una radiografia”, i jo ja no recordava ni el perquè m’havia de
fer aquesta radiografia, perquè feia tant de temps que l’havia sol·licitada que el dolor havia
desaparegut. O hi ha persones que han de continuar treballant amb dolors articulars o d’esquena, no
tenen el diagnòstic o tenen el diagnòstic però no poden fer l’actuació per reparar aquest dolor perquè el
temps que transcorre des de que sol·liciten l’atenció fins que la reben és molt llarg.
Demanem que reflexionin, a les persones que tenen actualment el poder al Govern de Catalunya, de
quin sentit té que la sanitat s’hagi convertit en una qüestió de segon ordre, i esperem que aquesta
realitat canviï amb el nou Govern. Nosaltres tenim els nostres dubtes.
Demanem també al Govern d’aquesta ciutat, a Convergència i Unió i també als seus socis d’Esquerra
Republicana, que siguin valents i valentes per defensar els nostres drets com a tortosins i tortosines a
tenir una salut pública i que ho facin també al Parlament i als mitjans que considerin més convenients.
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Ens diuen que la caixa està buida, que no es poden invertir diners en educació, però resulta que veiem
que moltes vegades els diners es prioritzen o no es volen recuperar altres impostos com el de
successions que podrien permetre més inversió social, com en sanitat.
I demanem també que no es digui que aquestes retallades no posen en perill la salut de la població
perquè, fins i tot, el Col·legi de Metges de Catalunya, a partir de comunicats i rodes de premsa, més
d’una vegada ha alertat que les retallades estan provocant directament morts.
Coincidim en la moció, votarem a favor, però també volíem fer una sèrie de puntualitzacions. Trobem
massa general la moció i creiem que hem de proposar accions concretes per exigir que aquestes es
comencin a aplicar, i des de la CUP ens oferim per formar una taula en la que també estiguin
representats altres agents socials, en la que es concretin quines són les demandes prioritàries que hem
de tenir a nivell de territori; i que es faci un calendari de l’aplicació d’aquestes mesures més urgents,
amb la participació dels professionals de la sanitat pública.
En segon lloc, també trobem a faltar que no es parli de la privatització que està patint la sanitat pública
i la necessitat de demanar que la Generalitat aturi les privatitzacions de serveis amb l’ICS, tant a
l’Hospital Verge de la Cinta com als CAP’s. I també que es reverteixin aquells serveis que han estat
privatitzats com, per exemple, els de raigs X de l’Hospital Verge de la Cinta.
En tercer lloc, la CUP insistim a més en defensar un sistema sanitari que sigui públic però que, a més,
es gestioni de manera directa i transparent perquè tenim massa casos de corrupció vinculats, o de
presumpta corrupció vinculats al model de gestió semipública que també en aquestes Terres coneixem
molt bé, però que avui no entrarem en el tema, no se’m posi ja...., tranquil, no entrarem en el tema avui,
ja parlarem un altre dia.
I una petició, que volem pensar que és un lapsus. No parlin d’externalitzacions, no acceptin el
llenguatge de la dreta, del model neoliberal, parlin de privatitzacions. Ells han canviat el concepte
“privatització” per “externalització” perquè saben que la societat no vol privatitzacions i emmascaren
les privatitzacions. Parlem de privatitzacions, diguem les coses com són i no parlin d’externalització,
aquest és el llenguatge d’aquells que volen retallar els nostres drets en educació o en sanitat.
Compartim també la necessitat de descentralitzar la gestió de l’ICS i qui millor, a més, que els
professionals de les Terres de l’Ebre per decidir com s’ha de gestionar l’ICS, però no a qualsevol preu.
L’ICS s’ha de descentralitzar, s’ha de gestionar des del territori, però que això no sigui una porta oberta
per a les privatitzacions, perquè això és el que es va vendre també en el Consorci Sanitari de Lleida, en
el que es parlava de descentralitzar, de donar autonomia al territori, però darrera s’obria la porta a que
el capital privat controlés la sanitat pública. I hem trobat a faltar també que es fes una menció negativa
a la possibilitat d’instal·lar un consorci a les Terres de l’Ebre.
Tornem a fer l’oferta d’instar a fer una taula en la que es concretin, de manera concreta i en un
calendari, les prioritats a les Terres de l’Ebre i que es traslladin aquestes peticions al Parlament. Ens
oferim i també oferim a Movem Tortosa el que constituïm aquesta taula, igual que a altres agents.
Per això nosaltres, evidentment, votarem a favor d’aquesta moció.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Només deixar-li
constància que no em fico nerviós per casi res i, en tot cas, de parlar de la sanitat municipal i de la
sanitat pública a Tortosa, mai.
Jo casi els convidaria que en parléssim aquí al Ple, avui no, evidentment, no és el moment, però que
tinguin qualsevol iniciativa per parlar-ne aquí al Ple públicament i que tots poguéssim contrastar les
nostres opinions.
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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, tal i
com hem fet en altres mocions que hem donat suport a qüestions relacionades amb la sanitat pública i
en altres mocions que hem anat presentant el nostre grup, la darrera, crec recordar, referent al sistema,
al tema del servei de les ambulàncies.
Des de la creació, ara fa 30 anys, el model de sanitat pública al nostre país ha estat un model de
reconegut èxit internacional. Un sistema solidari, on cadascú aporta segons la seva capacitat i rep
segons la seva necessitat; equitatiu, perquè garanteix l’accés universal i ho fa en condicions d’igualtat i
qualitat; i eficaç, perquè totes les seves activitats estan dirigides a optimitzar i fer el millor ús possible
dels recursos.
A dia d’avui, però, la situació és molt preocupant. Les continues agressions dels governs de
Convergència i Unió i del Partit Popular, creiem que han utilitzat una vegada més com a excusa per
retallar en serveis socials i introduir la privatització en el model sanitari –un sistema dual d’accés als
serveis de salut–, ens condueixen a una situació de greu risc de deteriorament del sistema públic de
salut a Catalunya. Augmenten les llistes d’espera quirúrgiques, les llistes per a visites a especialistees i
també per a proves diagnòstiques.
El pressupost del Departament de Salut s’ha reduït un 14% des de 2010 fins a 2015, 1.400 milions
d’euros.
Les retallades en infraestructures sanitàries col·lapsen els serveis sanitaris: tancament de llits
d’hospitalització, reducció del servei d’ambulàncies que, com molt bé ha dit el senyor Rodríguez, ha
provocat, lamentablement, el què ha provocat en els darrers dies; la presentació d’expedients de
regulació d’ocupació en hospitals de referència, com l’Hospital de Sant Pau, un intent que està damunt
la taula de privatització de l’Hospital Clínic i tancament de plantes hospitalàries com, per exemple, al
Verge de la Cinta.
Privatització dels centres d’atenció primària –els CAP’s–, fins ara gestionats per consorcis públics,
fundacions i entitats de base associativa, per donar entrada a empreses privades que tenen com a
objectiu, al nostre entendre, el benefici econòmic i no tenen l’experiència en el sector de la salut en
alguns casos.
Menys professionals i en pitjors condicions. Uns professionals als que cal agrair el seu esforç i
dedicació, tot i les condicions en què es troben, per fer de la nostra una sanitat el més bona possible i
estar al servei dels ciutadans i ciutadanes.
Problemes d’accés als medicaments derivats de l’impagament a les farmàcies, sumat a la imposició de
taxes i copagaments, que ha conduït el sector a una situació de col·lapse i a un perill de desproveïment
real que pot tenir greus conseqüències sobre la salut dels ciutadans.
En estat, els socialistes, peça clau per establir les bases del nostre sistema sanitari. I ens declarem
hereus d’aquells qui, com el nostre company Ernest Lluch, van construir i desenvolupar un model
sanitari equitatiu que ha estat, alhora, fonamental per a la nostra ciutadania i reconegut
internacionalment.
Reivindiquem la feina feta des dels governs de Pasqual Maragall i José Montilla en defensa de la sanitat
pública, i hem de recordar que durant els anys dels nostres governs vam finançar i estendre per tot el
país una atenció pública de qualitat, demostrant la nostra vocació de defensa del sistema sanitari
públic.
A més a més els governs de Convergència i Unió, recolzat d’Esquerra Republicana, han engegat una
política de laminació progressiva i constant del caràcter públic del sistema sanitari. Serem i som
especialment bel·ligerants contra qualsevol acció política encaminada a desconstruir o privatitzar allò
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que tants esforços ha costat de posar en marxa i que és patrimoni públic de la nostra societat, així com
també ens oposarem a les posicions de caire populista que posin en perill altres propostes poc realistes
que arrisquin la seva sostenibilitat.
És ara la Generalitat de Catalunya qui té la competència exclusiva sobre sanitat, per tant, és una
qüestió de prioritats. Les necessitats sanitàries de la població augmenten, també a causa de
l’envelliment, i fins ara el Govern català s’ha dedicat a desmantellar el model de sanitat pública a
Catalunya i ha passat de puntetes per un dels problemes més importants per a la ciutadania. Està en
joc la vida, evidentment, i la qualitat de vida de moltes persones i, per tant, és necessari un canvi
d’orientació, al nostre entendre, del Govern de la Generalitat, com molt bé demana la moció.
Per tot l’ exposat, i tal i com ja he dit, votarem a favor de la moció presentada.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, Esquerra Republicana de Catalunya, el grup municipal a
Tortosa, davant d’aquesta moció voldríem fer dos reflexions.
Primera. Una reflexió seria econòmica, de diners, de la pela, perquè vivim –de moment– en un Estat
que es diu Espanya, i Espanya té un enorme problema de dèficit, Espanya deu el 100% del producte
interior brut, d’allò que genera, o sigui, d’alguna manera hauríem de baixar la persiana de l’Estat, no
donar cap servei durant 1 any per poder pagar el que devem. I Europa obliga a disminuir el sostre de
dèficit, el màxim que et pots empenyorar, des del 2014, bé, abans, però al 2014 era del 5,8%, i això
governi qui governi. I per complir el que mana Brussel·les, Espanya ha de reduir el dèficit entre 17.000 o
18.000 milions d’euros, i això vol dir retallar. Ens ve d’Espanya. A no ser –i tant de bo sigui així– que
millori l’economia, es controli el frau fiscal o que també s’augmentin els impostos, o sigui, aquest és el
panorama que tenim.
El dèficit fiscal de l’Estat espanyol, el Govern del PP el fa reduir de manera heterogènia. Les comunitats
autònomes l’han de reduir molt i l’Estat poc. A Catalunya ens marca un sostre de dèficit cada vegada, o
sigui, de poder-nos empenyorar, cada vegada més baix i ha anat baixant del 2, 1,7, i ara ens diuen el
0,7%, mentre –com he dit abans– l’Estat el redueix molt poc.
Aquesta manera tan arbitrària d’actuar suposa que no podem fer front a les necessitats dels nostres
ciutadans. El gasto en els serveis que actualment dóna la Generalitat més les inversions que fa, o sigui,
els serveis que té compromesos més les inversions que fa, apuja a 24.000 milions d’euros, i ens
n’envien 20.000 milions d’euros. Trobem un dèficit, fent la resta, de 4.000 milions i estem segurs que la
gent de Catalunya mereix més diners perquè paga molt i en necessita més per tenir uns serveis dignes,
com la moció proposta.
També hem de pensar que el 90% dels impostos dels catalans els recapta l’Estat i ens transfereix els
20.000 milions, però els catalans en generem molts, moltíssims més dels que ens envien. I dels diners
que ens envien, casi bé –d’aquests 20.000 milions–, casi bé el 90% –el 89%– són finalistes, o sigui, no
pots decidir: per pagar l’ensenyament, benestar social i la sanitat. I, a més, l’Estat pren decisions
incrementant la cartera de serveis, o sigui, els nous serveis que hem de donar, però no transfereix els
recursos que van associats amb això que et diu que has de fer aquest altre servei. Ficaré un exemple
amb el de la Llei de la dependència, i concretament en la salut o en la sanitat, el tractament de
l’hepatitis C, que saben que és un tractament tan efectiu, que va tan bé, que cura pràcticament a
tothom, s’ha de fer però no t’envien els diners perquè és un tractament molt car i no t’envien els diners
per donar-lo.
Fa 4 dies que tenim Govern. Un Govern que ha de fer uns nous pressupostos –i ho dic perquè parlo de
diners– o prorrogar els que tenim si la CUP no els hi dóna suport. En resum, parlant de diners, els
pressupostos no seran els que els ciutadans de Catalunya es mereixen i necessitem perquè gairebé el
total del pressupost de la Generalitat el decideix el Govern d’Espanya. L’Estat decideix els diners que
van a Catalunya.
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Segona reflexió que vull fer, del moment en què estem, del moment actual. Fa 4 dies que tenim un
Govern. Fa 3 dies que tenim anomenat un nou conseller de Salut. Fa 2 dies que s’estan anomenant els
secretaris de Departament, els directors generals, encara no tenim director de Serveis Territorials a
Terres de l’Ebre; em consta que serà una persona de l’ofici, del territori i coneixedora de les necessitats
que tenim i que moltes són les que apunten en aquesta moció. En resum, el què els hi demano és que
deixin treballar a aquest nou equip.
Els hi demano que, al menys, els hi donin 100 dies de gràcia per veure el què faran. Ja casi els hi puc
avançar que la Gerència Territorial tornarà de Tarragona a les Terres de l’Ebre, però els hi demano que
es pugui acomodar les millores sanitàries que els ebrencs ens mereixem als pressupostos que tindrem.
Una demostració més de que ens cal la independència i com més prompte millor.
Per tot això, perquè demano i penso que aquesta moció és oportunista, el nostre posicionament en
aquests moments és desfavorable.
Intervenció de la Sra. Roigé
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, com sempre
hem dit, evidentment, ningú vol perdre cap servei, però de vegades la racionalitat i, sobretot, la manca
de recursos econòmics obliga a prendre decisions difícils. A Catalunya, per exemple, senyor Roig, per fer
front al deute deixat per algú, perquè sinó ens hagués col·lapsat el sistema. Per tant, ja pot anar
reivindicat al senyor Montilla, però moltes de les coses que ens passen avui és pel senyor Montilla, per
tant, també que algú ho recordi.
Vull recordar també que a Catalunya, diferents d’altres comunitats autònomes que s’han comentat
anteriorment, no s’ha exclòs a ningú de la sanitat pública. I també vull recordar que el servei de
radiologia –que també s’ha esmentat– és, evidentment, 100% públic en aquest Ajuntament i com li han
dit també l’alcalde, en qualsevol moment podem parlar de la sanitat pública al municipi de Tortosa.
I, evidentment, continuem reclamant millores, també la Gerència de les Terres de l’Ebre, que esperem
que en les properes setmanes puguin tenir bones notícies.
Del llista, per això, que ens aporta no tot és possible per diferents circumstàncies, també per
racionalitat, tot i dir-li també que en alguns casos no respon a la realitat, com ens ha fet arribar, com el
fet de que hi ha alguna afirmació incorrecta pel que fa al servei de metge d’assistència avançada, que
es continua mantenint a l’ABS de la Ribera d’Ebre, per exemple, del llista que aporta. O també quan ens
parla d’alguns administratius que s’han suprimit i que no ha estat suprimit pel propi Govern de la
Generalitat, sinó perquè els ajuntaments –que en aquell cas se’n feien càrrec– han deixat de prestar
aquest servei.
Per tant, els recursos són limitats però, en tot cas, es veurà al proper pressupost fins on es pot arribar,
amb la voluntat d’arribar a tenir el màxim possible.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Per cloure té la paraula... Sí? Sí, per al·lusions, però en
principi ha de parlar el senyor Jordan i després els qui hagin al·ludit.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, primer que res agrair,
evidentment, als diferents grups municipals que han entès la nostra moció i que l’han votat
favorablement. I, ja d’entrada, lamentar el vot d’Esquerra Republicana i de Convergència i Unió que
avui, avui, han demostrat realment el què fan i el què voten. Però ara m’hi referiré.
En relació al que ha comentat el senyor Rodríguez de la CUP, més enllà d’agrair-li el vot favorable, dir-li
que hem entrat aquestes propostes bastant concretes relacionades amb primària perquè era una de les
coses que ens havia fet arribar la Junta de Primària, no a mi, sinó a tots els regidors a través del
Registre i, per tant, respon a això. Podríem haver parlat d’altres qüestions –com vostè aquí indicava–
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però hem fet una moció relacionada amb primària a partir de la iniciativa de la Junta de Primària de
personal de les Terres de l’Ebre.
Sí que hem afegit el tema de la Gerència territorial perquè és un tema que ja s’havia aprovat al
Parlament de Catalunya i que, tot i haver-se aprovat, l’anterior Govern no ho va tirar endavant i pensem
que l’actual Govern sí que ho hauria de tirar endavant, i era un debat que ja també havíem portat en
aquest Ple i, per tant, pensàvem que era important reforçar, ja que al Parlament de Catalunya s’havia
tirat endavant.
Totalment d’acord amb el fet de que les retallades en aquest àmbit afecten molt més a territoris com el
nostre, menys poblats, també amb una població més envellida, amb la dispersió entre els diferents
municipis –els 52 pobles de les nostres Terres de l’Ebre– i també, evidentment, afegir-nos al tema que
també ha comentat el senyor Roig sobre la reducció de les ambulàncies que, com ja es va debatre en el
seu dia, no ho hem volgut incorporar perquè pensàvem que no calia reiterar qüestions que ja s’han
comentat.
En segon lloc, al senyor Monclús d’Esquerra Republicana, se’ns acusa de que som oportunistes. Jo li
diria que som responsables. Responsables i coherents en allò que diem i en allò que fem, i li recordaria
que vostè mateix en aquest Ple, farà cosa d’un any o any i mig, va aprovar una moció en aquesta línia,
en aquell cas sobre les retallades a l’Hospital Verge de la Cinta. I suposo que el fet de que ara el seu
partit ja directament estigui governant a la Generalitat, fa que no vulgui assumir el què vostè mateix
defensava fa un any i pico, eh. Perquè fa un any i pico la situació econòmica era la mateixa, fa un any i
pico el frau fiscal era el mateix, fa un ai pico els impostos eren els mateixos.
Sí que coincideixo i me n’alegro que ja no hagi posat al damunt de la taula que l’única sortida per evitar
les retallades en sanitat és la independència de Catalunya, l’única, l’única. És l’única? Doncs, reitero,
reitero que crec que està equivocat perquè va més enllà de la independència o no de Catalunya, que és
un tema que els catalans hem de decidir, sinó que va més enllà en relació amb les polítiques de
privatització i també amb tota la situació econòmica. Li recordo que ara fa poquet, fa una setmana, ha
sortit un informe d’Oxfam a nivell de Catalunya del creixement espectacular i barroer, al meu entendre,
de les grans fortunes, dels multimilionaris que acumulen riquesa com mai i que precisament a
Catalunya i a l’Estat espanyol és un dels indrets on paguen menys impostos, i potser això faria que, si
paguessin una miqueta més, tinguéssim, la resta de la població, recursos per tirar endavant altres
polítiques.
Sí, sí, però a Catalunya és on precisament han crescut més els multimilionaris que a la resta de l’Estat
espanyol, a l’igual que el tema del frau fiscal.
I al final, el que nosaltres li demanem al nou Govern és algo que pensem que com a ciutat se li ha de
demanar, a l’igual que qualsevol altra qüestió, i és que aquest territori estigui ben atès des del punt de
vista de la sanitat pública i que compleixi allò que va dir el Parlament, que va aprovar el Parlament, que
era que es creés una Gerència territorial.
Després també em volia referir al fet de la moció i dels pressupostos. Ho hem deixat d’una manera
totalment oberta. Hem dit que el què demanem és que de cara al 2016 la Generalitat, en la mesura
d’allò que pugui, tiri endavant la reversió d’aquestes retallades. No hem volgut concretar precisament
per a que hi hagi possibilitat de que el Govern, que diu que és social o que serà un Govern social, canviï
de polítiques. I ara vostès, tant Convergència com Esquerra, que diuen que tenim un nou president i un
nou Govern a Catalunya que serà social, aquí a Tortosa diuen que, de moment, de demanar la reversió
de les retallades en absolut i que, per tant, jo entenc que o enganyen aquí o enganyen allà, perquè és
evident que aquest Govern no serà social pel que vostès acaben de dir.
En tot cas, lamento una vegada més que Tortosa no es pugui pronunciar com a ciutat a favor d’una
sanitat pública que reclami públicament a la Generalitat de Catalunya totes aquestes reversions en
retallades. I vull recordar també de què estem parlant. La senyora Roigé m’ha precisat que hi havia dos
places que actualment no són així. Jo avui he parlat amb membres de la Junta de Personal precisament
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per demanar si estava tot..., si hi havia hagut algun canvi, m’han dit que no però, de totes maneres,
entre una o dos places de totes les que ara citaré, crec que hi ha marge de maniobra per revertir-les
perquè en són bastantes i a tots els pobles. I les vull dir perquè penso que la gent s’ho mereix i
necessita saber-ho.
En el cas de l’ABS de Deltebre manca una plaça de metge, dos places d’infermeria d’Atenció Primària. A
la Terra Alta, una plaça de metge a Prat de Compte, una plaça de metgessa de reforç i un infermer a
Gandesa, i també un equip de metgessa i infermer d’assistència a domicilis a la Terra Alta. A la Ribera
d’Ebre una plaça de metge d’Assistència Avançada. A Tortosa Est, tres equips sencers de metges i
metgesses i infermers i infermeres corresponents. A Tortosa Oest, un administratiu, una plaça de metge
a Paüls, i també a Roquetes hi ha un tema concret de que no es cobreix una reducció de jornada d’un
metge que fa que alguns dies una persona sola hagi de cobrir un munt de municipis o poblacions com
Roquetes, Alfara de Carles, Mas de Barberans, el Raval de Crist de Roquetes i l’EMD de Jesús i els
Reguers que formen part de Tortosa.
En el cas de l’ABS Amposta, també a Sant Jaume, s’ha reduït una plaça de metge, un infermer, també
una plaça d’administratiu. A Santa Bàrbara exactament el mateix. I a la ciutat d’Amposta dos places de
metges, un infermer i un altre administratiu.
Finalment, a Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, un equip sencer de guàrdies i una altra plaça de metge i
infermer i administratiu al CAP de la Ràpita.
Per tant, estem parlant de moltíssimes places que, al final, això el que fan és que es vagi en detriment
de la sanitat pública al nostre territori, perquè totes aquestes retallades són a banda de les que s’han
produït a l’Hospital Verge de la Cinta, com a Hospital principal del nostre país.
Dit això, el que nosaltres farem, i atès que veig que s’haurà de negociar entre la CUP, Esquerra
Republicana i Convergència en els propers pressupostos a nivell de la Generalitat, ja els informem que
presentarem, a través del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot, una moció concreta reclamant
la reversió d’aquestes retallades de manera concreta per a que els seus partits, a nivell de Catalunya,
es mullin i les puguin votar a favor, com en el seu dia van fer amb la Gerència de les Terres de l’Ebre i
que de moment, tot i que van votar a favor, no l’han tirat endavant i no l’han complit, anant en contra
d’un acord del Parlament. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Breument, reiterar si es vol entrar ara en una discussió
que reiterem que els serveis de raigs X de l’Hospital Verge de la Cinta han estat privatitzats.
I demanaria que no es generin falses expectatives en el tema de la independència perquè tindrem una
sanitat de qualitat o no, no per ser un país independent, sinó segons en quin criteri es governi. Si
decidim que la sanitat és un dret i que ha de tenir accés tothom, com a país independent que serem
tindrem una bona sanitat. I si tenim persones com l’antic conseller, Boi Ruíz, o altres semblants en el
Departament de Sanitat, doncs, entendrem la sanitat com un negoci i, per molta independència que
tinguem, no tindrem un bon sistema sanitari públic.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde gràcies. Per al·lusions, senyora Roigé, miri,
suposo que ja feia dies que no m’ho deia això: que tota la culpa i els mals d’aquesta ciutat, d’aquest
país, d’aquesta comarca, de tot arreu és dels socialistes, dels que portem rabo i banyetes. I clar, vull dir,
després de 23 anys de pujolisme, després de “tot el deute és culpa Govern Montilla, del Govern de
progrés de Catalunya”, després de que el president Mas se n’ha anat doblant el deute que va deixar el
senyor Montilla, després de que el senyor Montilla –el seu Govern– va fer una estimació positiva a les
Terres de l’Ebre, només vull recordar una obra: radioteràpia a Jesús, fet en un Govern del president
Montilla i com a consellera la senyora Marina Geli, la qual vostès ara compten a les seves files i està
treballant amb l’actual conseller, el senyor Comín.
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Per tant, coincideixo amb el que diu el senyor Rodríguez en tant en quant les polítiques també les fan
les persones. I en aquest sentit, quan les polítiques s’encaminen per un cert..., intenten encaminar-se
cap una certa línia, doncs, jo penso que és aquí, i espero i desitjo que el senyor Comín tingui la
sensibilitat social de la seva companya com va tenir, la senyora Geli, i realment es puguin solucionar els
problemes que té la sanitat pública. Moltes gràcies.
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: En tot cas recordar, reiterar que no s’ha privatitzat el servei de
raigs, en tot cas no sé perquè ho diu però bé, en tot cas no és cert.
I si parlem de sanitat pública i de Tortosa, el que podem dir és que ningú havia fet pública tanta sanitat
com hem fet aquest Govern, amb el cas, per exemple, la Clínica Terres de l’Ebre que ha passat de
privada a pública i, per tant, el que fem és una aposta claríssima per la sanitat pública.
Dir-li que la senyora Geli, si forma part de les nostres files segurament serà per algo, ha degut veure la
llum i, per tant, deu d’estar allà on pertoca.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, més enllà de si veiem
la llum o no, el que sí que veuen els ciutadans són les retallades que s’estan produint en sanitat. I no
només les veu, sinó que les viu, amb unes llistes d’espera que, com també s’ha dit avui aquí,
provoquen, fins i tot, situacions molt greus i, fins i tot, provoquen casos en què les persones han acabat
morint perquè no s’està atenent a les persones com toca en un país que volem ser o diem que som del
primer món.
Reitero que avui és una oportunitat absolutament perduda per part de l’Ajuntament de Tortosa i gràcies
als vots de Convergència i Unió però també d’Esquerra Republicana, que no vol demanar que la
Generalitat reverteixi les retallades en sanitat al nostre territori, perquè els vots són els que són i avui
vostès voten en contra de reclamar això.
La nostra moció era una moció absolutament possibilista, en el sentit de que estava prou oberta per a
que fos la Generalitat que intentés començar a caminar cap a la reversió de les retallades. A més a
més, insisteixo, que ja es va aprovar al Parlament de Catalunya que la Gerència territorial tornés a les
Terres de l’Ebre després de que vostès la recentralitzessin a Tarragona i no s’ha complert l’acord del
Parlament del nostre país –que això també demostra el respecte que tenen cap al Parlament– i, per
tant, necessitem que torni aquí aquesta Gerència.
I, insisteixo, que més enllà d’aquesta oportunitat perduda, el que farem serà presentar aquesta mateixa
moció al Parlament de Catalunya per a que allí també es pugui debatre i que els diferents partits, inclús
la CUP que ha donat suport a la investidura del president, puguin dir la seva.
I també, evidentment, tot això acaba demostrant que, més enllà de les gesticulacions de que el Govern
de Catalunya és social, pel que sembla deu de ser tan social que de moment a Tortosa Esquerra
Republicana i Convergència no volen demanar-li la fi, encara que sigui poc a poc, de les retallades en
sanitat. 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 (3), PSC-CP (3), CUPAET-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (8) i ERC-AM (4).
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13 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA
DE SUPORT AL REFERÈNDUM QUE CONVOCARÀ AL FEBRER L’ALUMNAT DE LES UNIVERSITATS DELS
PAÏSOS CATALANS PER REBUTJAR EL MODEL DE GRAU 3+.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Ecologista:
“ Exposició de motius: l’estudiantat, com a principal afectat per l’aplicació del Decret que instaura el
model del 3+2, i no havent tingut resposta les seues demandes dins les institucions educatives
universitàries, utilitzarà el referèndum com a eina democràtica per reobrir el debat sobre la qüestió.
Atès que la universitat pública es caracteritza per la seva manca de diàleg entre col·lectius universitaris
a l’hora de prendre decisions que n’afecten tota la comunitat.
Atès que en els darrers anys s’han imposat reformes acadèmiques, augments de taxes i d’altres
qüestions, evitant el debat polític i ometent la opinió d’una part important del sector educatiu.
Atès que les institucions universitàries no han escoltat les demandes de l'alumnat prenent decisions
vinculants sense la seua participació real.
Atès que l’estudiantat conforma la part més nombrosa de la comunitat educativa i és el principal afectat
per la reforma de manera directa.
Atès que actualment ens trobem en un escenari en què es començarà a aplicar el model del 3+2,
englobat en el Decreto de Flexibilización del Sistema Universitario Espanyol, que pretén transformar el
model universitari i augmentar encara més la dificultat d’accés a l’educació.
Atès que el moviment estudiantil es proposa organitzar un referèndum entre l’alumnat que permetrà
saber quin és el posicionament d’este respecte el sistema de 3+2.
Atès que el referèndum pretén esdevenir una eina democràtica amb els objectius de generar un debat
sa al voltant de la qüestió i que les institucions acaten el mandat ciutadà que s’hi manifeste.
Per tots aquests motius, els grup municipal de CUP-AE, proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer - Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la proposta de realització d’un
referèndum sobre el 3+2 entre l’alumnat de les universitats públiques.
Segon - Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a obrir un procés participatiu de debat entorn
l’aplicació del 3+2 que compte amb la representació estudiantil corresponent.
Tercer – Transmetre este acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
sol·licitar que este òrgan el faça arribar als equips de govern de les universitats públiques de la seva
competència.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Rodríguez
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP, senyor Xavier
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Rodríguez Serrano: Som conscients que ja a l’anterior Ple vam parlar d’aquest tema, una moció que va
presentar el PSC, però el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ens va enviar la petició expressa, a
més, a la CUP Alternativa Ecologista de Tortosa de que la presentéssim perquè volien rebre el suport
d’aquest Ajuntament en el tema del referèndum, que entenem que és un.
Per tant, faré una exposició breu. Destacarà que el que ara es coneix com a “grau” és el que abans era
una carrera universitària. Fins ara, fins l’any passat, en 4 anys es podia tenir el títol i després qui volia
feia un màster. I amb el nou decret, aprovat pel Partit Popular, s’han de fer 3 anys del que era l’antiga
carrera, del grau, i 2 anys obligatòriament de màster. Això significa que el cost per a una família pot
passar, tranquil·lament, de 8000 a 14000€ perquè els màsters són molt més cars. Per exemple, un
crèdit d’un màster pot costar 60€, mentre que el d’un grau està al voltant dels 20€.
Entre els motius que exposen els estudiants i les estudiants per celebrar aquest referèndum és que no
han trobat en la universitat pública cap mena d’intent de dialogar sobre l’aplicació d’aquest decret i,
evidentment, en les decisions com per exemple l’augment de les taxes ni se’ls ha consultat. Les
institucions universitàries en cap moment han escoltat les demandes de l’alumnat, tot i que és el
col·lectiu més nombrós de l’àmbit universitari.
El col·lectiu universitari l’únic que ha trobat possible és convocar aquest referèndum per a que, al
menys, es pugui sentir la seva veu i intentar que des del rectorat se’ls escolti, i des del diferents
governs, per a que no s’apliqui aquest decret o es produeixi una reversió d’aquest decret.
I en tot cas, el que demanen –i en això ja acabo– és que es manifesti el Ple, que doni suport, i l’adhesió
de l’Ajuntament de Tortosa, a la proposta de realització d’aquest referèndum sobre el 3 + 2 entre
l’alumnat de les universitats públiques, que al mes de febrer també es farà aquí a Tortosa. Instar el
Govern de la Generalitat de Catalunya a obrir un procés participatiu de debat entorn l’aplicació del 3+2
que compti amb la representació estudiantil corresponent. I en tercer lloc, transmetre aquest acord al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar
als equips de Govern de les universitats públiques de la seva competència.
Aquestes són les peticions encaminades a demanar una educació pública que sigui gratuïta i que sigui
per a tot el món.
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, el nostre posicionament és contrari a la moció.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, tal i com molt bé ha dit el senyor Rodríguez, el passat Ple vam aconseguir aprovar una moció
que va presentar el nostre grup municipal per reclamar que s’ajorni l'aplicació del Reial decret sobre
ensenyaments oficials de grau i màster, aprovat pel Govern espanyol, que consisteix en cursar graus de
3 anys combinant-los amb dos anys més de màster.
Tal i com vam argumentar en el passat plenari, entenem que una reforma d’aquesta envergadura
necessàriament hauria de fer-se des del màxim consens amb universitats, comunitats universitàries i
administracions autonòmiques, fet que no s’ha produït, sinó tot el contrari. La majoria de sindicats,
associacions i entitats estudiantils s’ha posicionat en contra d’aquesta reforma assenyalant que
encarirà el preu dels estudis, com molt bé ha dit el senyor Rodríguez.
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 del 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 més l’ensenyament superior.
Per tant entenem que el fet de que els estudiants vulguin organitzar un referèndum per conèixer el seu
posicionament sobre aquest Decret que hauria d’establir ponts de diàleg al voltant del tema.
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Per tot allò exposat, com he dit al principi i com dic ara, el nostre vot serà sí a la moció presentada.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
donarem suport a aquesta moció, ja ho vam fer en la mateixa que van presentar sobre aquesta
temàtica ara fa poc. Estem totalment d’acord sobre el referèndum i sobre el dret a decidir sobre
moltíssimes coses i, per tant, també sobre aquesta qüestió que és important. Ja s’ha dit aquí, no
reiteraré, que es vol fer un canvi en l’educació pública, on hi hagin 3 anys de grau o, per a que la gent
ens entengui, de carrera, però després obligatòriament 2 anys de màster, que al final acaben essent 5
anys i amb uns preus molt més elevats dels que hi ha en aquests moments, perquè els màsters són
molt més cars.
Tot això va en la línia del que comentaven abans també de la sanitat pública, però en aquest cas en
l’educació pública, i és que cada vegada menys ciutadans tenen dret a l’educació. L’educació s’està
privatitzant perquè cada vegada moltíssima gent hi pot accedir menys. Jo mateix, com a professor, ho
estic veient cada any amb més alumnes que no poden accedir a la universitat per una qüestió
econòmica, això passa aquí a les nostres comarques. I, per tant, pensem que s’ha de revertir també
aquesta situació i recuperar l’educació com un dret social, públic per a tothom.

[EN AQUEST MOMENT EL SR. XAVIER RODRÍGUEZ i LA SRA. CINTA GALIANA ABANDONEN LA SESSIÓ
PLENÀRIA]
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. El model de grau 3 + 2 naix d’un
Decret estatal que el que fa és encarir –ja s’ha dit ara, no? – indirectament l’educació universitària.
Doncs, obliga els alumnes a que el que abans era la carrera de 4 o 5 anys, sigui de 3 anys i es tingui
que, via màster –2 anys–, es pugui acabar. Això no passa en totes les carreres, per exemple, medicina
són 6 anys i després, via MIR l’especialització 4 o 5 anys –depèn de l’especialitat que es fa– però que
ve retribuïda pel treball a l’Hospital o a l’Atenció Primària, en funció de l’especialització que fan.
Bé, d’aquesta manera, davant uns graus que ja de per si són cars, més cars que fa uns anys, s’agreuja
el problema obligant els estudiants a assumir més costos que moltes famílies –també s’ha dit– no es
poden permetre, i menys encara en el temps de crisi actual.
Des del nostre punt de vista, és una mostra més –i potser seré reiteratiu– que el que ens cal és tenir la
paella pel mànec i que sigui Catalunya que legisli d’acord amb els interessos de la seva ciutadania.
Per aquest motius creiem adequat que es reflexioni al voltant d’aquest Decret, i estem contents de que
la CUP vulgui, a través d’aquesta moció, donar suport a un procés participatiu per la via del referèndum,
cosa que trobem a faltar en un procés participatiu via referèndum que portarà a terme l’Ajuntament de
Tortosa per demanar l’opinió a la ciutadania.
Per tant, la nostra posició és favorable a la moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, compartim el
sentit de la moció, ja vam expressar el nostre rebuig a aquest Decret el passat Ple i, per tant, comptarà
amb el nostre suport.
Només una CUP, tot i que ara no es troba el que ha presentat la moció, però en tot cas que......, deixemho aquí, ja li..., era el fet de que s’ha tramés al Departament d’Ensenyament i no pertocaria al
Departament d’Ensenyament, sinó al Departament d’Empresa i Coneixement, que és qui té les
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competències en universitats.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Ens t robem en una situació peculiar perquè
el proposant ha abandonat el Ple i, per tant, senyor secretari, hem de procedir a la votació. Com que
s’aprovarà, aprovarà sense el vot del proposant, que constarà com a abstenció. Però, en tot cas, donem
per aprovada la moció amb els regidors que hi hagi en aquests moments a la sala. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb disset
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC (4), MT
(3) i PSC (3); un vot en contra corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP; i dos
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT (1) i CUP (1).

14 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT ALS
TREBALLADORS I TREBALLADORES D’ERCROS I ALTRES EMPRESES QUÍMIQUES DEL TERRITORI
AFECTATS PER LA VOLUNTAT DE TANCAMENT DE LES MATEIXES.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que les Terres de l’Ebre, així com les comarques de Tarragona són de les més afectades per l’atur
a Catalunya, i que les últimes dades de l’atur hi xifren en 68.000 les persones aturades a finals de l’any
2015.
Atès que davant d’aquestes dades el tancament d’empreses en l’àmbit de les Terres de l’Ebre i de les
comarques de Tarragona és altament preocupant, perquè significa agreujar la seva situació laboral i
econòmica.
Atès l’anunci fa uns mesos del tancament de la planta de MDI de l’empresa Covestro (abans Bayer),
amb la pèrdua de 120 llocs de treball directes, va suposar el perill de que això pogués comportar la
destrucció de llocs de treball d’altres empreses relacionades amb l’activitat de Covestro.
Atès que, en aquest sentit, el passat 20 de gener, Ercros, empresa proveïdora del clor que utilitza
Covestro en els seus processos productius, va anunciar que degut aquest tancament, reduiria la seva
producció de clor en un 55%, el que suposa, a efectes pràctics reduir al 100% la capacitat de producció
de clor a Flix (Ribera d’Ebre) i el 70% a Vilaseca (Tarragonès).
Atès que aquesta reducció de la producció suposarà l’acomiadament d’entre 150 i 200 treballadors,
dels quals gairebé un centenar afecten a la planta de Flix, i que s’afegeixen als que es van veure
afectats per ERO’s anteriors a Ercros.
Atès que aquestes mesures faran que l’afectació vagi molt més enllà dels treballadors d'Ercros
repercutint sobre les empreses auxiliars en un nombre no menor de 900 treballadors acomiadats més.
Atès que, tot i que anunciada, aquesta mesura demostra una vegada més la manca absoluta de
sensibilitat social de l’empresa en no avaluar les conseqüències d'una mesura d'aquest tipus en un
municipi de 4.000 habitants situat en una comarca d'interior com la Ribera d'Ebre, on tindrà un efecte
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multiplicador devastador que, a la pràctica, suposarà condemnar el teixit econòmic i social de Flix i els
pobles de l’entorn a un decadència sense pal·liatius, donada la manca d'alternatives.
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. L’Ajuntament de Tortosa expressa la seva solidaritat amb els treballadors i treballadores de
l’empresa Ercros així com amb els d’altres empreses químiques, auxiliars i de proveïdors afectades, així
com la seva preocupació per la voluntat d'aquestes empreses de tancar les plantes situades a les
Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona, atesa la importància que la seva activitat dins del sector químic
suposa per a l’economia del territori.
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que doni suport a les negociacions que estan
duent a terme els representants sindicals del territori i els comitès d’empresa davant el risc de pèrdua
de 200 llocs de treball en el cas d’Ercros i de 120 llocs de treball en el cas de Covestro i dels
aproximadament 900 llocs de treball d’empreses auxiliars i proveïdors.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a:
a. Mediar entre les empreses i els representants dels treballadors per tal d’explorar totes les
possibilitats per mantenir els llocs de treball de les plantes afectades.
b. Crear una taula de diàleg formada per les diferents institucions amb competències sobre la matèria
(agents socials, sindicats i administracions amb competències en indústria i treball) per tal de que
iniciïn de manera urgent i immediata les accions necessàries per iniciar un pla que garanteixi el futur
laboral de Flix, la Ribera d'Ebre i les comarques tarragonines.
QUART. Traslladar aquest acord, de manera telemàtica, a Ercros, al seu comitè d’empresa, als sindicats,
al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, als ajuntaments de la comarca de la Ribera d’Ebre, a la
Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, al Conseller d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya. ”.
*-*-*
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, les Terres de
l’Ebre, així com les comarques de Tarragona, són les més afectades per l’atur a Catalunya. I en les
últimes xifres de l’atur es xifren en 68.000 les persones aturades fins l’any 2015.
Davant d’aquestes dades, el tancament d’empreses en l’àmbit de Terres de l’Ebre i ....
[EN AQUEST MOMENT EL SR. XAVIER RODRÍGUEZ ES REINCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA]
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Demanaria als regidors que els deixessin passar, no cal....
Senyor Rodríguez, si guardem les formes i s’aixequen els seus companys, com fan els altres i pot entrar
i sortir sense cap problema. Té la paraula el senyor Roig.
Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: No volia molestar.
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Intervenció del Sr. Roig
Continua exposant la proposta el senyor Roig: Davant d’aquestes dades, el tancament d’empreses en
l’àmbit de Terres de l’Ebre i comarques de Tarragona és altament preocupant, perquè significa agreujar
la seva situació laboral i econòmica.
Fa uns mesos es va anunciar el tancament d’una planta de l’empresa Covestro (abans Bayer), amb la
pèrdua de 120 llocs de treball directes, que va posar en perill que això pogués comportar la destrucció
de llocs de treball d’altres empreses relacionades amb la seva activitat.
En aquest sentit, el passat 20 de gener, Ercros, empresa proveïdora del clor que utilitza Covestro, va
anunciar que, degut aquest tancament, reduiria la seva producció de clor en un 55%, el que suposa a
efectes pràctics reduir el 100% de la capacitat de producció de clor a Flix –a la Ribera d’Ebre– i el 70%
a Vilaseca – al Tarragonès–.
Aquesta reducció de la producció suposarà l’acomiadament d’entre 150 i 200 treballadors, dels quals
gairebé un centenar afecten a la planta de Flix, que s’afegeixen als que es van veure afectats per ERO
en anys anteriors. Aquestes mesures faran que l’afectació vagi molt més enllà dels treballadors
d'Ercros, repercutint sobre les empreses auxiliars en un nombre no menor de 900 treballadors
acomiadats més.
Tot i que anunciada, aquesta mesura demostra una vegada més, al nostre entendre, la manca absoluta
de sensibilitat de l’empresa en no avaluar les conseqüències d'una mesura d'aquest tipus en un
municipi de 4.000 habitants situat en una comarca d'interior com la Ribera d'Ebre, on tindrà un efecte
multiplicador devastador que, a la pràctica, suposarà condemnar el teixit econòmic i social de Flix i els
pobles de l’entorn a un decadència sense pal·liatius, donada la manca d'alternatives.
Per això el nostre grup proposta una moció, que l’Ajuntament de Tortosa expressi la seva solidaritat
amb els treballadors i treballadores de l’empresa Ercros, així com amb les altres empreses químiques i
auxiliars i de proveïdors afectades, així com la seva preocupació per la voluntat d'aquesta empresa de
tancar les plantes situades a Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, atesa la importància que la seva
activitat dins del sector químic suposa per a l’economia del territori.
Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que doni suport a les negociacions que estan duent a
terme els representants sindicals del territori i els comitès d’empresa davant el risc de pèrdua de 200
llocs de treball en el cas d’Ercros i 120 llocs de treball en el cas de Covestro i dels aproximadament 900
llocs de treball d’empreses auxiliars.
Instar també el Govern de la Generalitat a “mediar” entre les empreses i els representants dels
treballadors per tal d’explorar totes les possibilitats per mantenir els llocs de treball a les plantes
afectades.
Crear també una taula de diàleg formada per les diferents institucions amb competències sobre la
matèria –agents socials, sindicats, administracions amb competències en indústria i treball– per tal de
que iniciïn de manera urgent i immediata les accions necessàries per iniciar un pla que garanteixi el
futur laboral a Flix, a la Ribera d'Ebre, i a les comarques tarragonines. Manifestar al Govern espanyol el
rebuig de l’Ajuntament de Tortosa a l’aprovació d’aquestes mesures.
Nosaltres defensem que caldrà impulsar un pla d’industrialització a les comarques del sud de
Catalunya, i molt més concretament de les Terres de l’Ebre, i una situació com aquesta no farà més que
empitjorar les coses.
A més, la setmana passada el secretari d’Hisenda, el senyor Lluís Salvadó, va anunciar que la
Generalitat cobraria finalment els 48 milions d’euros per l’impost sobre les centrals nuclears, i
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demanem que aquests 48 milions d’euros es puguin invertir a les comarques tarragonines, i més
concretament a la Ribera d’Ebre i Baix Camp.
Davant del que representa una amenaça per a la pervivència de llocs de treball i el nostre territori no
podem ser febles, sinó que hem de ser contundents i enèrgics. Moltes gràcies.
[EN AQUEST MOMENT LA SRA. CINTA GALIANA ES REINCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA]
Intervenció del Sr. Dalmau
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: la nostra postura és favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Tot el nostre suport a la moció i a les persones
treballadores de Flix que veuran com es queden sense treballa.
I des de la CUP Alternativa Ecologista voldríem també insistir en un altre aspecte del que ha passat amb
l’electroquímica de Flix que, per normativa europea, havia d’estar obligada a partir del 2017 a adaptar
el seu sistema de producció. Havia de fer una inversió econòmica per passar de produir, a partir
d’excedents de mercuri, a una nova tecnologia de membrana que era més costosa i que calia invertir.
Durant dècades, aquesta empresa s’ha dedicar a contaminar l’ambient atmosfèric, però també
l’embasament de Flix, i fins i tot també amb mercuri, metalls pesants com el cadmi també, compostos
organoclorats i, fins i tot, productes radioactius com l’urani 238, el radi 226 o el plom 210.
Fins i tot, l’Audiència Provincial de Tarragona a l’any 2003 ja va condemnar a l’empresa Ercros per
delicte continuat contra el medi ambient, causant importants perills per a la salut humana i la vida
animal i vegetal. Tot i això, quan es demana a l’empresa que faci una inversió que respecti el medi
ambient, el que diu és que se’n va, deixant en l’estacada a tot un poble, a famílies i, a més, amb la
contaminació del medi ambient, que va més enllà de l’atmosfera i el riu, perquè també afecta al subsòl
on està instal·lada l’empresa.
La doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marta Pujades, ha estimat que l’empresa hauria
d’haver revertit en la societat flixenca entre 400 i 500 milions d’euros per contaminar el medi ambient,
però també pels efectes nocius que ha tingut en la salut de les persones de Flix.
El mateix alcalde de Flix, Marc Mur, va dir que aquests directius d’Ercros són uns empresaris sense
escrúpols, sense entranyes i per als quals la gent de Flix només són números.
I és que això és el que passa quan es deixa el territori en mans del gran capital, d’empreses
multinacionals, que se’ls hi donen totes les avantatges per a que s’instal·lin, que es facilita i es rebaixen
les condicions laborals, que fins i tot s’eximeixen alguns impostos, però que quan els hi dóna la gana,
després d’haver contaminat, marxen sense reparar els danys que deixen al medi ambient i sense
valorar que darrera es queden famílies, pobles i persones treballadores.
Per això sempre, des de la CUP Alternativa Ecologista hem insistit en què cal apostar per un altre model
productiu, més basat en cooperatives petites per estimular les energies renovables i verdes i per
potenciar el sector primari, perquè aquesta gent no marxarà, perquè a més ells tindran cura del nostre
entorn i perquè, a més, com que formen part d’ell el “cuidaran”.
Ja ens ha passat amb les nuclears, ens ha passat també amb el Castor, que contaminen, se’n van i ens
toca després a nosaltres pagar.
Tot el nostre suport als treballadors i treballadores, també a aquesta moció i esperar també a que
aprenguéssim aquesta lliçó de la història perquè els pobles sense memòria caminen sense rumb cap al futur.
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Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem
Tortosa donarem suport a aquesta moció per tot el que s’ha expressat per part del portaveu i els
diferents portaveus que m’han precedit.
M’agradaria començar dient que aquest divendres mateix vam estar parlant, des de la nostra formació
política, directament a Flix amb el Comitè d’Empresa, amb tots els treballadors afectats novament per
aquesta situació que viu aquesta important empresa de Flix i que, malauradament, amb tot el que està
succeint acaba afectant a Flix i a tot el que és la Ribera d’Ebre i, per tant, el nord de les nostres
comarques de l’Ebre.
També m’agradaria recordar, ja que s’ha parlat de la contaminació que ha tirat endavant aquesta
empresa, que el primer conseller de la Generalitat que va denunciar aquesta contaminació va ser el
conseller Salvador Milà i que precisament gràcies a partir d’aquella denúncia que alguns lobbys van
atacar de manera ferotge per fer pública una cosa que moltíssima gent sabia, es va començar a tirar
endavant tota aquesta descontaminació que s’està produint en aquests moments al davant de la planta
de la població de Flix.
Més enllà d’això, i centrant-nos en la moció, ens sembla molt bé que l’Ajuntament de Tortosa, com a
capital de les Terres de l’Ebre, com a capital solidària del territori doni el recolzament als treballadors i
treballadores d’aquesta empresa de Flix. També ens sembla important que la Generalitat de Catalunya,
com a Govern del nostre país, intercedeixi entre aquesta empresa i els diferents representants dels
treballadors per intentar buscar que l’acord sigui el millor possible davant d’aquesta realitat –també ho
hem dit ara mateix– d’una empresa que, sense escrúpols, el que vol és simplement fer negocis, fer
números i sense tenir en compte la realitat d’aquests treballadors.
I finalment, també una altra reflexió, que no està en la moció però que pensem que és important, i és
que després d’aquesta experiència d’aquesta empresa i també del monocultiu de les nuclears, el que
és important és buscar un nou horitzó, un nou futur amb una economia més productiva, més
diversificada a les Terres de l’Ebre en general, però en particular a la Ribera d’Ebre, que ha viscut
massa lligada, precisament, a aquestes instal·lacions.
I, tornem a insistir, que per a això és absolutament necessari que el Pla estratègic de les Terres de
l’Ebre, un Pla estratègic que s’ha anat perfilant durant aquests últims anys i que també hi ha hagut molt
polèmica i que també ho hem portat a aquest Ple, sigui d’una vegada per totes un instrument vàlid per
poder rellançar l’economia de les Terres de l’Ebre que, malauradament, és una economia que té encara
moltes mancances, sobretot si la comparem a la resta del país.
Per tant, votarem favorablement. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Jo recordo que quan va tancar la Lear Corporation –abans la
Mai– des de la Secretaria d’Indústria del Govern de la Generalitat vam aconseguir que des d’Europa, via
Madrid, es fes un Pla de reindustrialització per a les Terres de l’Ebre. Van ser 11,1 milions d’euros, era
el juliol del 2010 quan la Comissió de Seguiment d’Iniciatives del Govern per a les Terres de l’Ebre
–estava integrada per representants del Govern, recordo que va venir el conseller Huguet en aquell
moment–, i es van reunir amb els agents econòmics i socials del territori i es van destinar 1,2 milions
d’euros a la comarca de la Ribera d’Ebre. Per què? Perquè es veia a venir.
Fa temps que es veia a venir que Ercros tancaria a Flix. Anava afluixant poc a poc, acomiadant gent i els
pitjors auguris, anunciats al llarg de l’últim any, s’han acabat complint en forma de sentència
pràcticament irreversible.
Per tant, l’empresa tancarà aquestes instal·lacions i s’estima que la problemàtica a Flix es traduirà entre
80 i 100 acomiadaments, entre 80 i 100 famílies. Per tot això, des d’Esquerra Republicana de
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Catalunya donem suport als treballadors afectats, a les seves famílies i a la moció que el Partit
Socialista presenta a aprovació en aquest Ple.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Només per manifestar que el nostre
vot serà favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, moltes gràcies a tots els grups, i
podem estar satisfets com a Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de la capital de les Terres de l’Ebre
d’haver donat suport a una moció que se solidaritza amb els treballadors i treballadores que estan en
risc de perdre la feina a la comarca de la Ribera, concretament a Flix.
L’important també és, en el discurs de tots els portaveus, un alè d’esperança en tant en quant sabrem
trobar les fórmules per les quals trobar solucions a aquesta situació de crisi econòmica greu que
provocarà aquest cessament.
I també em posat de palès la manca de sensibilitat de l’empresa que quan ha exprimit tot el que ha
pogut, després ho ha deixat anar.
Per tant, reitero l’agraïment i espero que sabéssim trobar entre tots la solució. 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.

15 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER APLICAR
DESCOMPTES EN LA TAXA D’ESCOMBRARIES A AQUELLES PERSONES QUE MÉS RECICLEN ELS
RESIDUS.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el reciclatge ajuda a evitar malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el
consum de primera matèria prima, per reduir ús d’energia, per reduir contaminació atmosfèrica i
contaminació de l’aigua reduint la necessitat de disposició del rebuig “convencional”, i per rebaixar
emissions de gas hivernacle en comparació amb la producció.
Atès que la gestió i el tractament dels residus urbans suposa elevats costos ambientals, socials i
econòmics amb els models predominants actualment.
Atès que segons els estudis existents, si observem la bossa tipus d’una llar catalana, veurem que més
del 70% dels residus que generem es poden reutilitzar, reciclar o compostar sense problemes, i que per
tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora.
Atès que la mitjana catalana de recollida selectiva se situa al voltant del 40%, una xifra molt pobra que
posa en qüestió un sistema de gestió de residus que a dia d’avui és un dels serveis públics municipals
on s’hi destinen més recursos econòmics.
Atès que les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus i d’envasos van
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encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que difícilment s’arriben a assolir.
Atès que des de les institucions públiques s’han de posar a l’abast de la ciutadania tots els mitjans
possibles i necessaris per a afavorir la pràctica del reciclatge i la recollida selectiva de residus.
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 per a la Sostenibilitat i impulsat per la Comissió Europea).
Atès que la deixalleria municipal, ubicada al Polígon Industrial Baix Ebre, és un servei públic que
s’ofereix als particulars per tal de recollir i emmagatzemar aquells residus municipals que no són
objecte de recollida domiciliària, és a dir, residus municipals especials i voluminosos, com ara envasos,
llaunes, aerosols, cables elèctrics, radiografies, làmpades fluorescents, bateries de cotxe, piles, piles
botó, ferralla electrònica, pintures, tèxtils, ferralla, paper i cartró, envasos de vidre, olis vegetals, olis
minerals, dissolvents, objectes voluminosos, fusta, pneumàtics, vidre pla, restes de poda, runes,
plàstics i electrodomèstics.
Atès que tot i això el seu ús no és molt conegut per la majoria dels ciutadans i ciutadanes i per tant
caldria impulsar la seva utilització amb campanyes de difusió i sensibilització.
Atès que existeixen experiències a altres municipis que han posat en marxa campanyes de
conscienciació pioneres en les que s’han implantat sistemes que comporten bonificacions en la taxa de
recollida d’escombraries proporcionals a la quantitat de residus que es reciclen o es gestionen a través
de les deixalleries.
Atès que aquest tipus d’iniciatives en la gestió dels residus fan que els municipis siguin energèticament
més sostenibles i que això els reverteixi un estalvi en les seves despeses a mitjà i llarg termini perquè
destinin aquesta inversió a prestar bonificacions i millors serveis als ciutadans.
Atès que l’Ajuntament ha de portar a terme campanyes de conscienciació ciutadana, amb l’objectiu de
sensibilitzar i informar la població sobre els avantatges i beneficis de l’ús dels contenidors de reciclatge
i de la deixalleria.
Atès que l’Ajuntament ha de desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus, recuperar i
reciclar el màxim de residus d’envasos i sensibilitzar a la població i als agents comercials i econòmics
per contribuir a aquests objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos i
el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables
Atès que aquesta mesura estava recollida a la proposta núm. 621 del programa electoral del PSC que
contempla afavorir l’estratègia 4R: Reducció, Reutilització, Reciclatge i Recompra, per tal d’aconseguir
la màxima eficàcia en la recollida de residus incentivant el reciclatge i aplicant bonificacions i incentius
a les persones que així ho facin.
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:
ÚNIC. Estudiar l’aplicació de bonificacions a la taxa de recollida d’escombraries en funció del volum de
residus reciclats o lliurats a la deixalleria per part dels ciutadans a través d’una campanya del tipus “Si
més recicles, menys pagues”, que contemplés aquelles mesures i consideracions resultants del treball
dels tècnics municipals i que, entre d’altres, podrien incloure els termes següents:
1. Els usuaris de la deixalleria rebrien una targeta on s’acumularien punts cada cop que en fessin ús.
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2. A mode d’exemple es podrien aplicar bonificacions a la taxa de recollida d’escombraries per haver
utilitzat 4 o més vegades en el mateix any la deixalleria segons els següents barems:
-

De 4 a 6 usos, bonificació del 10%.
De 7 a 12 usos, bonificació del 15%.
Més de 12 usos, bonificació del 20%.

3. Les aportacions que es fessin durant l’any repercutirien en la bonificació de l’exercici següent i no
serien acumulatives.
4. Com exemple podrien ser residus bonificables:
-

Oli de cuina, amb un mínim d’1 litre.
Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.) amb un mínim d’1 m3.
Grans electrodomèstics amb un mínim d’1 unitat.
Altres (petits electrodomèstics, fluorescents...) amb un mínim de 2 unitats.
Bateries de cotxe amb mínim d’1 unitat.
Piles amb un mínim de 10 unitats.
Tòners amb un mínim de 2 unitats.
Residus especials (dissolvents, pintures, etc.) amb un mínim d’1 litre.
Altres a determinar. “
*-*-*

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 passat Ple vam
presentar una moció en favor de la lluita contra el canvi climàtic, a resultes de la Conferència del Clima
de París, i vam aconseguir el suport del Ple perquè Tortosa s’adhereix al Nou Pacte Integrat d’Alcaldes i
Alcaldesses del Clima i l’Energia i adquireixi així el compromís de donar suport a l’aplicació dels nous
objectius generals pel clima i l’energia per al 2030.
Ara és el moment de continuar treballant pel medi ambient i demostrar que duem a terme accions
tangibles en aquest aspecte. En aquest sentit, entenem que els ajuntaments han de desenvolupar
actuacions encaminades a reduir, recuperar i reciclar el màxim de residus i sensibilitzar a la població
per contribuir a aquests objectius de prevenció de contaminació i d’evitar l’esgotament de recursos i el
canvi climàtic, tot potenciant la distribució i un consum responsables.
La gestió i el tractament dels residus urbans suposa elevats costos ambientals, socials i econòmics
amb els models predominants actualment. Per això, presentem esta moció per tal de fer una proposta
senzilla però que potenciï el reciclatge i l‘ús de la deixalleria aplicant descomptes en la taxa
d’escombraries a aquelles persones que reciclen els seu residus.
Aquesta mesura estava recollida en la proposta número 621 del programa electoral del PSC a les
eleccions municipals, que contemplava afavorir l’estratègia 4R: Reducció, Reutilització, Reciclatge i
Recompra, per tal d’aconseguir la màxima eficàcia en la recollida de residus, incentivant el reciclatge i
aplicant bonificacions i incentius a les persones que així ho facin.
La mitjana catalana de recollida selectiva se situa al voltant del 40%, una xifra molt pobra que posa en
qüestió un sistema de gestió de residus que avui en dia és un dels serveis públics municipals on s’hi
destinen més recursos econòmics.
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Des de les institucions públiques s’han de posar a l’abast de la ciutadania tots els mitjans possibles,
entenem, i necessaris per a afavorir la pràctica del reciclatge i la recollida selectiva de residus.
La deixalleria municipal, ubicada al Polígon Industrial Baix Ebre, és un servei públic que s’ofereix als
particulars per tal de recollir i emmagatzemar aquells residus municipals que no són objecte de
recollida domiciliària, i tot i que funciona, considerem que podria optimitzar-se més la seva utilització.
Per aquest motiu proposem incentivar l’ús de la deixalleria i el reciclatge proposant estudiar l’aplicació
de bonificacions a la taxa de recollida d’escombraries en funció del volum de residus reciclats o lliurats
a la deixalleria per part dels ciutadans a través d’una campanya del tipus “Si més recicles, menys
pagues”, que contemplés aquelles mesures i consideracions resultants del treball dels tècnics.
Existeixen experiències a altres municipis que han posat en marxa aquestes campanyes de
conscienciació pioneres en les que s’han implantat sistemes que comporten bonificacions en la taxa de
recollida d’escombraries proporcionals a la quantitat de residus que es reciclen o que es gestionen a
través de les deixalleries. És una pràctica habitual en altres municipis que entenem que pot incentivar
l’ús de la deixalleria i contribueix a la correcta gestió dels residus i suposa un benefici per a les
persones que reciclen.
Per això proposem estudiar l’aplicació de bonificacions a la taxa de recollida d’escombraries en funció
del volum de residus reciclats o lliurats a la deixalleria per part dels ciutadans a través d’una campanya
del tipus “Si més recicles, menys pagues”, que contemplés aquelles mesures i consideracions, com dic,
resultants del treball de tècnics i que, entre d’altres, podrien incloure temes com que els usuaris de la
deixalleria rebrien una targeta on s’acumularien punts cada vegada que es fes ús.
A mode d’exemple es podrien aplicar bonificacions a la taxa de recollida per haver utilitzat 4 o més
vegades i en funció dels percentatge de la utilització, com fer un percentatge de reducció.
Les aportacions que es fessin durant l’any repercutirien en la bonificació de l’exercici de l’any següent i,
com per exemple, tots els tipus de residus d’oli de cuina, voluminosos com mobles, grans
electrodomèstics, petits, bateries de cotxe, piles, fixant unes quantitats, o tots aquells que els tècnics
creguin oportú.
Per tant, entenem que el reciclatge ajuda a evitar el malbaratament de materials potencialment útils,
per reduir el consum de primera matèria prima, per reduir l’ús d’energia i per reduir la contaminació
atmosfèrica i la contaminació de l’aigua, reduint la necessitat de disposició del rebuig convencional i
per rebaixar emissions de gas hivernacle en comparació amb la producció.
Per això, entenem que és una proposta en positiu que posem a consideració del plenari d’avui per tal de
que poguéssim aplicar aquest tipus de mesures i potenciar el reciclatge entre els tortosins i tortosines.
Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: El nostre posicionament és favorable a la moció.
Intervenció del Sr. Rodríguez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Valorem positivament la proposta perquè, a més, en aquells
llocs on s’ha desenvolupat ha afavorit una major utilització de les deixalleries i, per tant, creiem que
això està bé i que fomentar el seu ús, doncs, avança cap a menys contaminació del medi ambient, el
nostre entorn.
En tot cas, creiem que més important que el reciclatge, és reduir el consum i la reutilització. I nosaltres
haguéssim fet algun matís com, per exemple, premiar, perquè potser hi ha gent que no deixa tantes
coses a la deixalleria però, precisament, perquè no es tan consumidora i, per tant, aquest primer punt
hauria de ser també, fins i tot, més important, i haguéssim optat per un altre model en el que s’hagués
donat un 1% de reducció per cada producte que s’aportés a la deixalleria.
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En tot cas, també recordem que a l’Agenda 21 ja es preveia plans d’ocupació amb dues persones per a
que informés a la població de millorar l’educació ambiental i la recollida.
I, al mateix temps, per altres pobles o ciutats on s’ha aplicat aquest model de targetes s’incloïa també
als usuaris comercials, les empreses, per premiar-les també per usar la deixalleria. També s’intentava
que la partida per a que no previngués de manera...., o sigui, que l’Ajuntament no tingués una major
partida destinada a la que havia previngut, que es destinessin uns diners a repartir entre les persones
usuàries d’aquestes targetes.
I considerem, tornem a reiterar, que és una proposta interessant que des de l’equip de Govern ens
agradaria que feren seva per afavorir l’ús de la deixalleria.
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa
donarem suport a aquesta moció, a aquesta proposta del Partit Socialista perquè entenem que tota
aquella política que sigui favorable al reciclatge i sigui factible pensem que és positiva per a la ciutat,
per al medi ambient. També ho hem pogut relacionar, com ha dit el proposant, amb la cimera del Canvi
Climàtic a París celebrada ara fa poc i, per tant, pensem que és una bona idea.
A més a més, en el punt s’està parlant d’estudiar-la i, per tant, no d’aplicar-la directament, sinó que ens
puguem seure tothom, que poguéssim fer les diferents observacions, que poguéssim veure exactament
de quina manera, com s’aplica.
I també, també m’agradaria reflectir que això és un programa que s’està tirant endavant també ja en
altres ciutats, en altres municipis i, per tant, és una experiència que existeix i que pensem que seria bo
que, com a mínim, estudiéssim la possibilitat de fer-la realitat a Tortosa, a la nostra ciutat.
Ens sembla bé, per tant, aquesta proposta de bonificar la taxa d’escombraries a aquelles persones que
siguin més responsables a l’hora de reciclar. Aquí s’ha dit els diferents elements que avui en dia es
poden reciclar en les diferents deixalleries –que jo penso que també és important que es pugui fer
difusió al respecte–, des del olis de cuina, des dels elements voluminosos com són mobles, matalassos,
cadires, des de grans electrodomèstics, des de bateries de cotxe, des de piles i diferents residus
especials, que pensem –i aprofito per fer pedagogia– que és absolutament necessari que la gent avui
en dia siguem conscients de que cal portar-los a les deixalleries i d’aquesta manera col·laborem a tenir
una societat, un planeta molt més acurat i, sobretot, no només per a nosaltres sinó per a les futures
generacions i que, per tant, és absolutament responsabilitat de tots.
Per tant, donarem suport a aquesta moció. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: En la proposta que presenta el Partit Socialista de
Catalunya, en aquest tema trobem que és totalment benintencionada i no en tenim cap dubte, vull dir,
no en tenim cap dubte.
Ara bé, si ens fixem en el detall i ens plantegem com portar això que vostès proposen a la pràctica,
creiem que resulta d’aplicació inviable. Per tant, estudiar què es pot fer crec que seria bo.
També seria bo poder veure com es premia a la gent que menys consumeix, també seria bo, perquè
faria falta reciclar menys. Però, de fet, ja ho he dit, portar-ho a la pràctica creiem que, tal i com ho han
posat, és d’aplicació inviable i, de fet, potser per això el mateix text posa exemples sense desenvoluparlos massa.
Per resumir, compartint la necessitat d’impulsar el reciclatge i l’ús de la deixalleria i que és un deure
que compartim tots els ciutadans, el nostre posicionament és desfavorable per considerar-la una
proposta, en aquests moments, inviable.
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Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde.
No entrarem tampoc, senyor Roig, en la bona intencionalitat de la proposta, però sí que creiem que hi
ha, hi veig bastant desconeixement de com funciona i com es recicla i perquè es recicla i d’on es trau
l’estalvi, perquè no té sentit el que ens estan demanant i ara li explicaré.
Reciclar més i pagar menys seria raonable per a les persones que reciclen les fraccions de selectiva, és
a dir, paper, cartró, envasos, orgànica, vidre, però no ho contemplem, òbviament, per les dificultats que
tindria de comptar-ho, és impossible poder comptar el que cadascú està reciclant.
Per tant, dir que s’ha de pagar menys per portar una cosa a la deixalleria, com ara voluminosos o tòners
o grans electrodomèstics o residus especials no té cap sentit perquè això ja és obligatori, és a dir, la
gent no pot deixar-ho a un contenidor que trobi pel carrer, no ho pot deixar on sigui, això és obligatori
portar-ho a la deixalleria. Per tant, no podem premiar a aquells que estan complint el que marca la
normativa aquí i a tot arreu perquè, evidentment, això s’ha de portar a la deixalleria, no es pot deixar a
qualsevol lloc.
Genera estalvi no portar a un abocador i, per tant, reduir les tones de fracció –com hem dit– de
recollida selectiva, és a dir, orgànica, poder tenir més reciclatge, més fracció en recollides de vidre,
d’envasos, etc., això sí que reduiria les tones que portaria i, per tant, reduiria l’estalvi. Però el fet de
premiar a aquells que porten més –que, a més a més, són aquells que consumeixen més– ho
acabaríem pagant entre tots perquè no ens reduiria l’estalvi, sinó que hauríem de traure-ho del que
generem.
Per tant, quan la gent més recicla sí que es produeix estalvi, quan la gent ho porta a la deixalleria no es
produeix estalvi, sinó que es fa el que pertoca per llei i per normativa. Per tant, no podem acceptar una
moció que demana premiar aquelles coses que són obligatòries a la ciutat perquè és evident que no es
poden deixar, com vostè suposo que entenen i saben, un electrodomèstic en un contenidor, sinó que
obligatòriament, cadascú té l’obligació de portar-ho a la deixalleria.
Per tant, evidentment, com no té cap tipus de sentit, no podem compartir aquesta moció.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, gràcies.
Agraeixo, agraïm, el nostre grup agraeix el vot dels grups municipals que han donat suport a la moció.
Agraïm també als que no l’han donat dient que és una proposta benintencionada, perquè ho és, és una
proposta molt benintencionada que s’aplica en molts altres municipis com Mataró, Granollers, Platja
d’Aro, l’Ametlla del Vallès, Vinaròs, Benicarló, Morella. Per tant, si en altres municipis es fa i funciona i
realment la gent està satisfeta de poder fer aquesta acció, no entenem perquè aquí no podem ni tan
sols estudiar-la, perquè com molt bé ha dit el senyor Jordan, està plantejada allò de dir, bé, és una
proposta, ens podem seure, estudiem-ho a veure si funciona, per fer un ús raonable.
I miri, senyora Roigé, vostè diu: és que la gent, és obligació. Sí, sí, però el carrer està ple de mobles
moltes vegades, el carrer està ple de mobles i és així. I la gent al final deixa els mobles al carrer, la gent
tira l’oli per l’aigüera en comptes de portar-ho al mercat i la gent, per tant, no acaba de fer tot allò que
desitjaríem i, per tant, aquestes mesures –encara que petites i benintencionades, com vostès diuen– el
que fan és educar, que és el que tenim que fer.
Tortosa continua –ja ho hem dit moltes vegades– estant molt deixada i entenem que no donem una
bona imatge. I aquestes mesures pensem que contribuirien a una millor imatge.
En qualsevol cas, reitero el nostre agraïment als grups que ens han donat el seu suport. Moltes gràcies.
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*-*-*
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 PSC-CP (3), MT-E (3), CUPAET-PA (1) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups
municipals de CiU (8) i ERC-AM (4).

PART DE CONTROL
16 - 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:
- 56/2015, de 21 de desembre de 2015.
- 57/2015, de 28 de desembre de 2015.
- 1/2016, de 04 de gener de 2016.
- 2/2016, d’11 de gener de 2016.
- 3/2016, de 18 de gener de 2016.
b) Resolucions de l’Alcaldia
- De la 2744/2015 a la 3011/2015
El consistori en queda assabentat.
17 - INFORMES DE L’ALCALDIA.
No n’hi ha.
18- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
*-*-*
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. RODRÍGUEZ
Tot seguit pren la paraula el senyor Rodríguez: El primer seria un prec i dos preguntes, les faig seguides?
Bé, el primer prec seria que li demanaria que no em torni a faltar el respecte com ha fet abans quan li
he indicat que me molestava, sense saber exactament qui però estava sentint un soroll, i crec que no és
propi d’un alcalde el fer el comentari que ha fet. Li demano que no ho torni a fer perquè vostè està
representant a la ciutat en la cadira en la que està i no considero adequada aquesta actitud per a
l’alcalde de la ciutat. Aquest és el prec.
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Les preguntes són: la primera, en la Comissió Informativa de Serveis a les persones, la regidora ens va
informar, li vam preguntar i ens va informar que en alguns casos puntuals l’empresa subministradora
d’energia elèctrica havia fet talls a famílies perquè no havien pogut pagar el rebut, que l’Ajuntament
s’havia posat en contacte amb l’empresa i que havia restablert el servei. Però, en tot cas, recordem que
la Llei catalana que es va aprovar –la Llei 24/2015– diu que les empreses no poden tallar els
subministraments sense haver trucat prèviament als serveis socials, i, en tot cas, preguntem quines
accions es prendran des de l’Alcaldia per a que això no torni a passar, essent conscients de que
aquestes empreses tenen un poder molt gran i moltes vegades, fins i tot, no són, no tenen la voluntat
de complir la Llei si va en contra dels seus interessos.
I dir-li també que, si decideix fer alguna acció de denúncia, doncs, la CUP Alternativa Ecologista se
sumaria i es posaria al costat de l’equip de Govern. Aquesta és la primera pregunta, si han decidit fer
alguna cosa al respecte.
Seguidament el Sr. Alcalde diu: I la segona ?
Continua el Sr. Rodríguez: La segona és, com es va dir, com s’ha parlat aquí al Ple i també per la
premsa, es van substituir 15.000 comptadors a les diferents llars de Tortosa –comptadors de l’aigua– i
eren uns comptadors que eren de llautó. Nosaltres voldríem saber què s’ha fet amb aquests
comptadors, si per una banda, o bé s’han venut a altres llocs per a que s’utilitzin, o si s’han reciclat
–entenem que si s’han reciclat, el llautó és una matèria que es paguen diners pel seu ús, si es va a
algun lloc en el que es reutilitza, hem calculat que fins i tot es podien haver ingressat entre uns 4.000 i
8.000€, uns diners que podríem ser per al municipi– o si directament s’han portat a un abocador.
Voldríem saber què s’ha fet amb aquests......
A continuació respon el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Respecte al prec jo no li faré cap altra qüestió ni
entraré en el seu joc. Vostè digui el que cregui que ha de dir, jo actuaré com he de dir. Jo també li podria
dir que vostè ha faltat el respecte en algun moment al Ple i no ho faré. Per tant, vostè fa el prec, jo el
recepciono i no hi ha més discussió, perquè segurament que és el que vol.
En quant al tema de que si hi ha alguna empresa subministradora d’energia elèctrica que ha fet talls. Jo
no sé a quina empresa es refereix, jo parlaré amb la regidora de Serveis Socials i, en tot cas, si s’han
restituït, bé estigui, i serà per la intervenció de l’Ajuntament i de Serveis Socials.
En tot cas, és veritat que la Llei preveu que no s’hagi de fer. Nosaltres ho ficarem en coneixement de
l’autoritat competent que supervisa i regula a aquestes empreses subministradores, una vegada
haguéssim detectat quina d’aquesta empreses, perquè sap que n’hi ha varies subministrant el servei
d’energia elèctrica al municipi de Tortosa –vàries vol dir moltes, no n’hi ha ni una ni dos ni tres, n’hi ha
moltes–. I en tot cas, si s’ha de presentar una denúncia, entenem que ho haurà de fer primer, haurà
d’actuar administrativament qui li correspon que és, en aquest cas, la Generalitat la que tutela aquest
tipus de servei.
I respecte als comptadors de l’aigua, no ho sé. Li preguntarem, traslladarem la pregunta a l’Empresa de
Serveis Públics. Jo tampoc no en tinc coneixement i quan ho sabéssim, doncs, ja li farem saber.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i quinze
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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