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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
12 / 2016

ASSISTENTS
Tortosa, essent les divuit hores del dia sis de juny
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 SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO
GALIANA LLASAT, CINTA
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP
del PINO HOMEDES, JOAQUIM
QUERALT MORESO, DOLORS
ROIG MONTAGUT, ENRIC
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC
de la VEGA CARRERA, MANEL
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS
Secretari accidental:
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI
Han excusat la seva assistència:
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER

ORDRE DEL DIA
SECRETARIA
01 - Aprovació, si s'escau, de les següents actes:
−
−
−

Ordinària 01/2016, de 4 de gener.
Ordinària 02/2016, d’1 de febrer.
Extraordinària 03/2016, de 12 de febrer.
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SERVEIS A LES PERSONES
02 – Dictamen de proposta d’acord de separació de l’Ajuntament de Tortosa del Consorci Xarxa de
Teatres Públics de Catalunya.
SERVEIS CENTRALS
03 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’organització i
funcionament de la Junta de Coordinació de l’Acció de Govern amb els pobles del municipi.
ESPAI PÚBLIC
04 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de les tarifes que s’han d’aplicar a l’inici del nou
contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de passatgers, adjudicat per la Junta de Govern
Local del dia 9 de maig de 2016.
05 – Dictamen de proposta d’acord de reconeixement de l’associació de voluntaris de Protecció Civil de
Tortosa com a associació vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de Protecció Civil i al plans de
Protecció Civil de Tortosa.
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
06 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per demanar que se cedeixi un
espai a l’edifici del Carrilet a l’Associació de Jubilats i Jubilades i de Gent Gran del barri del Temple.
07 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per impulsar un casal d’avis al barri del Temple.
08 - Proposta del grup municipal Movem Tortosa per crear plans d’ocupació per fer front a l’atur i a la
millora de la ciutat.
09 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya de suport a una llei d’aprofitament
dels excedents alimentaris.
10 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per sumar-se a la xarxa de ciutats
lliures del tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinats a la prostitució.
11 - Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya en relació al servei de manteniment
del cementiri municipal.
PART DE CONTROL
12 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions de
l’Alcaldia:
a) Extractes Junta de Govern Local:
- 18/2016, de 25 d’abril
- 19/2016, de 02 de maig
- 20/2016, de 09 de maig
- 21/2016, de 17 de maig
- 22/2016, de 23 de maig
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b) Resolucions de l’Alcaldia:
- De la 455/2016 a la 706/2016
13 - Informes de l’Alcaldia.
14 - 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, LES SEGÜENTS ACTES:
−
−
−

Ordinària 01/2016, de 4 de gener.
Ordinària 02/2016, d’1 de febrer.
Extraordinària 03/2016, de 12 de febrer.
*-*-*

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

SERVEIS A LES PERSONES
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD DE SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA DEL CONSORCI
XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ L'Ajuntament de Tortosa, en la sessió del Ple de data 13 de març de 1989, va acordar:
- Manifestar la voluntat de prendre part com a membre fundador, juntament amb altres municipis de
Catalunya, del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya.
- Aprovar inicialment els Estatuts reguladors, així com seguir la seva tramitació.
- Nomenar els representants de l'Ajuntament al Consorci.
Aquest és un Consorci format per diversos municipis de Catalunya, sense ànim de lucre, i amb la
finalitat primordial de promoure activitats teatrals i d'arts escèniques, dins del territori de Catalunya.
Apareix al Registre del Sector Públic Local de Catalunya amb el codi oficial estadístic 9801690004, i
amb el NIF P5801907F.
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Des de fa més de 15 anys es troba inactiu, i no té cap tipus de funcionament ni activitat. Tampoc consta
a l'arxiu de les oficines de Cultura cap documentació, amb registre d'entrada dels 10 últims anys, ni
existeix operativa comptable relacionada amb el Consorci.
Els ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Tremp, Reus, Llinars del Vallès i
Figueres han notificat a l'Ajuntament de Tortosa els respectius acords d'aprovació de la separació del
Consorci Xarxa de Teatres Públics de Catalunya.
L'article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), estableix que qualsevol ens consorciat podrà separar-se d'un consorci formulant
el preavís en els terminis que assenyalin els seus Estatuts i estant al corrent del compliment de les
obligacions anteriors, tot i garantint el compliment dels que hi hagi pendents.
En aquest sentit, l'article 25.3 dels Estatuts del Consorci preveu que la separació d'un ens consorciat es
podrà realitzar amb un preavís al president del Consell, amb un any d'antelació, estant al corrent dels
compromisos anteriors i garantint la liquidació de les obligacions aprovades fins el moment de la
separació.
D'altra banda, els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa, regulen les causes, procediment i efectes de l'exercici
del dret de separació d'un ens consorciat. Concretament, l'article 12.1 estableix que els membres d'un
consorci es podran separar en qualsevol moment, sempre que no s'hagués assenyalat un termini de
durada d'aquest.
L'article 4 dels Estatuts del Consorci Xarxa de Teatres Públics de Catalunya, preveu que aquest es
constitueix per temps indefinit.
Per tant, en aplicació de l'esmentat article 12.1, de la Llei 15/2014, la separació no requereix cap
preavís i pot fer-se efectiva en qualsevol moment.
L'article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el ROAS, estableix que l'òrgan
competent per aprovar la separació de les entitats locals d'un consorci és el Ple de l'Ajuntament, amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació.
La Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió de data 24 de maig de 2016, ha
dictaminat favorablement la proposta de separació de l'Ajuntament de Tortosa del Consorci.
Per tot l'exposat, al Ple de l'Ajuntament de Tortosa proposo l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la separació de l'Ajuntament de Tortosa del Consorci Xarxa de Teatres Públics de
Catalunya, amb codi d'inscripció al Registre d'Ens Locals núm. 9801690004 i NIF P5801907F.
Segon. Instar al conjunt d'ens consorciats a la dissolució i liquidació del Consorci, atesa la seva
inactivitat des de fa molts anys.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci i al conjunt d'ens consorciats. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: És un tema conegut i dictaminat. És un consorci
no operatiu des de fa molts anys i, per tant, es tracta de regularitzar la situació.
*-*-*
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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.

SERVEIS CENTRALS
03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN AMB ELS
POBLES DEL MUNICIPI.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’expedient instruït per aprovar la modificació de l’article 4 del Reglament d’organització i
funcionament de la Junta de Coordinació de l’Acció de Govern amb els Pobles del Municipi, pel que fa a
la seva composició.
Atès allò establert pels articles 4 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, així com pels articles 62, 63, 113 i 154 i següents 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.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 2 de
juny de 2016.
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Aprovar inicialment la modificació de l’article 4 del Reglament d’organització i funcionament de
la Junta de Coordinació de l’Acció de Govern amb els Pobles del Municipi, quin nou text íntegre és el
següent:
“Article 4. Composició
La Junta de Coordinació de l’Acció del Govern Municipal amb els Pobles del Municipi tindrà la següent
composició:
President/a: Il·lm. Sr. Alcalde - president de l’Ajuntament de Tortosa.
Vicepresident/a primer/a: El/la regidor/a que l’alcalde - president designi.
Vicepresident/a segon/a: El/la regidor/a que l’alcalde - president designi.
Vocals: El/la president/a de l’EMD de Jesús
El/la president/a de l’EMD de Campredó.
El/la president/a de l’EMD de Bítem.
El/la representant personal de l’alcalde en el poble dels Reguers.
El/la representant personal de l’alcalde en el poble de Vinallop.
Secretari/a: El funcionari/a que nomeni la Junta de Coordinació a proposta del seu president.
També podran assistir a la Junta per assessorament d’aquesta, amb veu però sense vot, els senyors
secretari/a, interventor/a i tresorer/a.”
Segon - Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial al tràmit d’informació pública, mitjançant edicte a
fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament publicar al BOP de Tarragona i al DOGC per un període
de trenta dies des del següent al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició al BOPT o al DOGC,
durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Transcorregut l’esmentat període sense que s’hagin formulat al·legacions, aquest acord d’aprovació
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inicial esdevindrà d’aprovat definitivament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre de la modificació del reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al BOPT.
També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOPT en què es publica el text íntegre. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies, és
per manifestar l’abstenció del nostre grup.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, es també per manifestar la nostra abstenció.
*-*-*
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); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP.

ESPAI PÚBLIC
04 - PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL D’APROVACIÓ DE LES TARIFES QUE S’HAN D’APLICAR A L’INICI DEL
NOU CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE PASSATGERS, ADJUDICAT
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE MAIG DE 2016.
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient sobre la instrucció d’un procediment
d’aprovació de les tarifes per al nou contracte de servei públic de transport col·lectiu urbà de passatgers
adjudicat per la Junta de Govern Local el dia 9 de maig de 2016.
Vist el Decret d’Alcaldia 1228/2016, d’incoació de l’expedient d’aprovació de les tarifes que s’han
d’aplicar a l’inici del nou contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de passatgers adjudicat
per la Junta de Govern Local el dia 9 de maig de 2016
Vista la proposta de la regidora de Mobilitat i Medi Ambient d’aprovar les tarifes que s’han d’aplicar a
l’inici del nou contracte del servei i que els seus imports corresponen als que es detallen en l’estudi de
viabilitat econòmic financera incorporat en els plecs aprovats pel Ple municipal en sessió de data 30 de
novembre de 2015.
Vist l’informe del cap de la Unitat de Mobilitat sobre la proposta d’aprovació de les tarifes que s’han
d’aplicar a l’inici del contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de passatgers, de data 11 de
maig en el exposa que:
Atesos els acords adoptats pel Ple municipal, en sessió de data 30 de novembre de 2015, relatius a:
a) Aprovació del canvi en la modalitat de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers,
dintre de la forma de gestió indirecta, de gestió interessada a concessió.
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b) Aprovació de l'estudi de viabilitat econòmic - financera de la concessió del referit servei públic.
c) Aprovació del plec de clàusules jurídico-administratives particulars i les corresponents prescripcions
tècniques que havien de regir la contractació de la gestió d'aquell.
Atesa la convocatòria de licitació publicada en el DOGC número 7048, de data 29 de gener de 2016 i
en el BOP de Tarragona número 21, de data 2 de febrer de 2016.
Vistes les actuacions efectuades per la mesa de contractació que van finalitzar amb la declaració de
l’oferta més avantatjosa en la licitació, la formulada per l'empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES,
SA (HIFE).
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de maig de 2016, va acordar l’adjudicació d’aquest
contracte del servei de transport col·lectiu urbà de passatgers, amb dictamen previ de la Comissió d’Espai
Públic en sessió del dia 9 de maig de 2016, a l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA (HIFE).
Atesa la voluntat decidida d’aquest Govern municipal de fomentar l’ús del transport públic urbà, afegida
a la circumstància de la conjuntura econòmica general, s’ha cregut convenient fixar uns preus dels
bitllets adequats a l’esmentada circumstància amb una visió especial per als jubilats, pensionistes,
majors de 65 anys i per als estudiants.
Atès que en l’estudi de viabilitat econòmic financera, s’ha fet d’acord amb aquestes tarifes reduïdes i
que així consten en el conjunt dels plecs d’aquest contracte nou.
Atès que l’entrada en funcionament del nou contracte s’ha de fer amb les noves tarifes establertes en
l’estudi de viabilitat econòmic financera i que, per fer-ho, cal que aquestes es publiquen en el butlletí
oficial de la província previ acord de Ple municipal.
Atès que les vigents tarifes del transport les va aprovar el Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària
del dia 30 de novembre de 2015, essent el contingut d’aquest acord el següent:
“16 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE MANTENIMENT DE LES TARIFES DEL TRANSPORT
COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS PER A L‘ANY 2016 FINS L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU
CONTRACTE DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS.”
Atès l’interès d’aquesta corporació municipal envers a la millora de la mobilitat sostenible i el foment
del transport públic, que es tradueix en la implantació d’aquestes noves tarifes,
Atès que les tarifes que recull l’estudi de viabilitat econòmic financera incorporat en els plecs que han
de regir el contracte de la gestió de servei públic de transport col·lectiu urbà de passatgers i que s’han
d’aplicar a l’inici d’aquest nou contracte, sense l’IVA, són les següents:

TIPOLOGIA DE BITLLETS

PREU SENSE IVA

Bitllet senzill

0,90€

Targeta multiviatge ( 10 viatges )

7,72€

Estudiants amb carnet

0,545€

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda inferior a 1,5 IRSC.
(Màxim 250 viatges any.)

0,36€

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda superior a 1,5 IRSC.
(Màxim 150 viatges any)

0,63€
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Un cop aplicat l’IVA corresponent que és el 10% i prenent com a regla general l’arrodoniment una sola
vegada durant l’actualització de la tarifa i per excés a un múltiple de cinc cèntims d’euro, regla emprada en
el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que regula sistemes d’actualització, resulta la disposició de les
següents tarifes per a l’inici d’aquest nou contracte
TIPOLOGIA DE BITLLETS

PREU AMB IVA I AMB
L’ARRODONIMENT

Bitllet senzill

1,00€

Targeta multiviatge (10 viatges)

8,50€

Estudiants amb carnet

0,60€

Jubilats, pensionistes o( persones majors de 65 anys amb nivell renda inferior a 1,5 IRSC.
(Màxim 250 viatges any.)

0,40€

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda superior a 1,5 IRSC.
(Màxim 150 viatges any.)

0,70€

Atès que l’aplicació de les tarifes s’ha de fer amb el suport de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
Atès que aquestes tarifes s’han d’aplicar en el moment d’iniciar el nou contracte de servei de transport
col·lectiu urbà de viatgers, adjudicat per la Junta de Govern Local el dia 9 de maig de 2016.
Atès el dictamen favorable que ha emès al respecte la Comissió Informativa d’Espai Públic de data 25
de maig de 2016.
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció d’aquest ACORD:
Primer - Aprovar les noves tarifes del servei del transport col·lectiu urbà de viatgers adjudicat per la
Junta de Govern Local el dia 9 de maig de 2016 i que s’han d’aplicar a l’entrada en funcionament
d’aquest nou contracte, les quals queden establertes de la següent manera:
TIPOLOGIA DE BITLLETS

PREU AMB IVA I AMB
L’ARRODONIMENT

Bitllet senzill

1,00€

Targeta multiviatge ( 10 viatges )

8,50€

Estudiants amb carnet

0,60€

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda inferior a 1,5 IRSC.
(Màxim 250 viatges any.)

0,40€

Jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys amb nivell renda superior a 1,5 IRSC.
(Màxim 150 viatges any)

0,70€

Segon - Per determinar quina tarifa s’ha d’aplicar en el cas de jubilats, pensionistes i persones majors
de 65 anys, es calcularà mitjançant la seva declaració de renda o certificat d’imputacions de renda
emès per l’Agència Tributària. En el supòsit de declaració de renda conjunta, el nivell de renda
s’obtindrà de dividir la suma dels rendiments bruts pel nombre de membres que figuren en la
declaració.
Tercer - Establir les següents condicions en els aspectes tarifaris de jubilats, pensionistes i persones
majors de 65 anys i estudiants.
a) Com a requisit comú per a tots els col·lectius, caldrà acreditar l’empadronament o residència
efectiva en el municipi de Tortosa.
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b) Pel que fa als estudiants, caldrà que acreditin la seva condició mitjançant una còpia de la matrícula
anual o certificat de matrícula d’algun dels centres d’ensenyament de Tortosa. Aquest sistema
s’aplicarà durant els dies lectius del curs escolar.
c) Cada estudiant disposarà d’un carnet personal i intransferible amb una durada igual al curs escolar.
Amb la seva presentació, la persona beneficiària podrà utilitzar el transport subvencionat
d’aquestes línies únicament durant els dies lectius del curs escolar.
d) Cada jubilat, pensionista o persona major de 65 anys que compleixi els requisits abans esmentats,
disposarà, a més de l’acreditació personal que emetrà l’Ajuntament, d’una targeta recarregables
personalitzada i intransferible que emet l’empresa concessionària del servei, d’acord amb el que
disposen els Plecs del contracte del servei públic del transport col·lectiu urbà, aprovat en Ple del dia
30 de novembre de 2015.
Aquesta targeta permetrà recarregar fins a 250 viatges anuals per a aquelles persones amb un
nivell de renda inferior a 1,5 vegades IRSC o índex que el substitueixi, i fins a 150 viatges per a la
resta que superi aquest nivell. Amb la presentació de la targeta, la persona beneficiària podrà
utilitzar aquestes línies.
e) Pel que fa als jubilats, pensionistes o persones majors de 65 anys, la bonificació es farà efectiva
mitjançant un saldo disponible a la targeta recarregable a partir del qual podran obtenir el títol de
viatge. Una vegada exhaurit el saldo, hauran d’adquirir el títol d’acord amb la tarifa general.
Quart - Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya de les noves tarifes aprovades.
Cinquè - Donar trasllat a l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA, de les noves tarifes
aprovades i al Servei d’Acció Social d’aquest Ajuntament
Sisè - Publicar en el Butlletí Oficial de la Província aquestes noves tarifes aprovades. ”
*-*-*
Intervenció del Sr. Alcalde
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Aquí, simplement fer-los-hi l’esment que ja els hi
fet, que està, respecte al dictamen inicial, les esmenes corresponents que ja figuren com a tals a la
pròpia documentació que els hi vam fer arribar i que obvio comentar.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, el passat mes de novembre, el 30 de novembre concretament, de 2015 el nostre grup
municipal ja va votar en contra de l’aprovació de l’expedient de contractació del servei públic de
transport col·lectiu urbà de viatgers al municipi de Tortosa.
I ho vam fer en contra per uns motius que ara diré: perquè el nou contracte, al nostre entendre, no
incorporava cap de les bonificacions que s’havien proposat des del nostre grup municipal per afavorir
els col·lectius més necessitats i per la reducció de combois en els serveis de les tardes i els cap de
setmana.
El Partit Socialista vam presentar una moció al 2014 reclamant abonaments reduïts i súper reduïts
atenent a les necessitats dels diferents col·lectius, ja que el transport públic, com s’ha dit aquí, és un
dret i ha de ser un servei de fàcil accés a afavorir als qui menys tenen.
En aquell moment van rebutjar argumentant que la nova licitació establiria importants bonificacions
amb descomptes a determinats col·lectius.
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Al 2015 vam presentar una nova moció, demanant que, després de molts anys d’iniciar l’expedient, el
compromís de tenir-lo resolt per a començaments del 2015 fos una realitat.
Avui, gairebé d’un any i mig després, ens porten a aprovació les tarifes a aplicar al nou contracte del
servei de transport públic i col·lectiu urbà de passatgers. Tot i que aquestes tarifes reflecteixen un
abaratiment del preu del bitllet, creiem que aquesta no és la nostra proposta i no és el nostre model
que des del grup municipal hem defensat.
Amb la seva proposta, al nostre entendre, queden persones fora que no tenen atur o no tenen dret a
l’atur, els treballadors que surten d’un ERO sense prestacions i aturats que, tot i figurar inscrits al SOC,
no tenen adjudicat un tutor per cercar feina, entre altres col·lectius.
I tal i com vam dir anteriorment, amb tant de temps que han tingut –al nostre entendre–, calia fer una
aposta més decidida i pensar, en definitiva, amb tortes les persones.
Per tant senyor alcalde, amb tot exposat, el nostre vot serà d’abstenció en relació a aquest tema.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, en el nostre cas, al igual que en el seu
moment ens vam abstenir, avui repetim el vot i, per tant, també ens abstenim en aquest punt. Moltes
gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Companyes i companys, bona tarda.
Primer que res, felicitar a Cristina Girón perquè s’incorpora en aquest plenari municipal, que tinguis
molts èxits i que, bé, que siguis benvinguda.
Quan Esquerra Republicana es va presentar a les eleccions municipals vam resumir el programa
electoral en 12 punts i vam dir que això era un compromís per Tortosa. No el llegiré aquests 12 punts,
encara que no en són molts, però sí que un era la reforma integral del pont de l’Estat, i això aquests
dies ja veiem el moviment que hi ha de que es comença. Un altre era el programa d’aliments frescos
amb el tiquet fresc, que això també va en marxa. I un altre punt era la rebaixa del preu de l’autobús
urbà.
Jo crec que queda ben demostrat que aquest acord que vam signar per a la governança municipal, i ara
aquest entrar al Govern ha suposat que ajuntéssim feina, a fi i efecte de que aquests compromisos es
portin a la realitat.
Per tant, la nostra posició no pot ser d’una altra manera que positiva envers la moció i el dictamen de
proposta d’acord.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, simplement, sense ànim d’entrar
en cap llarga discussió, dir-los-hi que avui l’únic que aprovem són les tarifes. Els plecs ja es van aprovar
en altres moments i les tarifes tenen una variació significativa en relació a les anteriors.
Vull recordar que el bitllet senzill passa d’1,45€ a 1€; que es manté la integració tarifària i aquest euro
és l’equivalent al que també es va reduir fa molts pocs mesos en la línia interurbana de la Generalitat
de Catalunya, la línia 1, que es gestiona entre Tortosa, Jesús i Roquetes.
La targeta multiviatges també té una reducció molt significativa. I en quant a col·lectius, dir-los-hi que
per als jubilats, pensionistes o persones de més de 65 anys, per a totes aquelles persones que tinguin
una renda inferior al 1,5% de l’IRSC el bitllet passa de 0,75€ a 0,40€, vol dir una reducció d’un 46%.
I s’introdueix un element que hem anat introduint en diferents tarifes a l’Ajuntament de Tortosa i que no
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existia fins ara d’una certa progressivitat en l’ajut o la bonificació, és a dir, s’ajuda i es bonifica a la gent
gran que més ho necessita o als jubilats que més ho necessiten o als pensionistes que més ho
necessiten. I a la resta també se li rebaixa el preu fins el que hi havia fins a aquest moment.
Per tant, pensem que és un esforç important, pensem que ve de racionalitzar la pròpia activitat i les
pròpies línies que manté l’Ajuntament de Tortosa, que els hi vull recordar que és la línia 2 i la línia 3.
Per part meva res més, en tot cas, agrair que això es procedeixi a la seva aprovació sense cap vot en
contra i solament 7 abstencions. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb tretze vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4) i PP
(1); i set abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i
PSC-CP.

05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE TORTOSA COM A ASSOCIACIÓ VINCULADA FUNCIONALMENT A L’AUTORITAT
MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL I ALS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORTOSA
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
“ Vist l’expedient instruït per al reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tortosa
com a Associació vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil i als plans de
protecció civil de Tortosa, la qual cosa ha de comportar l’aprovació del corresponent conveni de
col·laboració i del nomenament de voluntaris de Protecció Civil, així com dels responsables de la Unitat
del Voluntariat de Protecció Civil i de les diferents seccions del Voluntariat de l’esmentada Associació.
Atès que els ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de protecció civil en ordre a la
realització d’activitats per a la protecció de les persones i béns en actes i iniciatives ciutadanes
habituals, i també en situacions d’emergències.
Atès allò establert als articles 25.2.f) i 26.1.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de règim local i els articles
66.3.c) i 67c) del Decret legislatiu 2/2003, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els articles 40 i següents de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, així com en el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament de les associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya.
Atès el dictamen favorable que ha emès la Comissió Informativa d’Espai Públic en sessió de data 25 de
maig de 2016.
Al Ple es proposa adoptar el següent ACORD:
Primer - Reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tortosa, amb CIF J55671556 i
domicili social a plaça Immaculada, 16, de Tortosa, com a Associació vinculada funcionalment a
l’autoritat municipal de protecció civil i als plans de protecció civil de Tortosa.
Segon - Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Tortosa, quin text íntegre s’annexa al present acord.
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Tercer - Per allò definit als plans de protecció civil, nomenar com a voluntaris de Protecció Civil als
membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tortosa que es relacionen seguidament:
Nom i cognoms

DNI

Francesc Bertomeu Redó

40900739-T

José Antonio Polo Mediavilla

39036949-S

José Maria Ferré Pedrola

47620144-R

Judith Bertomeu Favà

47625723-Z

Edilson Cardoso Marqués

49634055-D

Joan Pla Rodríguez

47937750-T

Julian Montero Octavio

40934427-Q

José Manuel Rosell Subirats

47621866-K

José Vicente Royo Cruselles

40909647-F

Núria J. Mestre Bernardez

47620949-R

Cristina Castillo Borja

47477507-X

David Palomo Raymond

40929300-H

Gerard Madueño Duart

47829531-L

Antoni Jorge Vilafranca

47825846-Z

Sandra Segura Mulet

47824423-V

Quart - Per allò definit als plans de protecció civil, nomenar a Francesc Bertomeu Redó, amb DNI
40900739-T, com a responsable de la Unitat del Voluntariat de Protecció Civil de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Tortosa.
Cinquè - Per allò definit als plans de protecció civil, nomenar a José Antonio Polo Mediavilla, amb DNI
39036949-S, com a responsable de les diferents seccions del voluntariat de Protecció Civil de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tortosa.
Sisè - Nomenar persona d’enllaç a Jesús Fernández Gómez, cap de la Policia Local i tècnic de protecció
civil d’aquest Ajuntament.
Setè - Instar la inscripció de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tortosa al Registre Especial
de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, de la Direcció General de Protecció
Civil, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. ”

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE TORTOSA
1.- Compromisos de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tortosa (en endavant AVPC):
- El compliment de les disposicions legals que l'afectin i de forma especial del contingut del Reglament
de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (RAVPCC en endavant).
- La creació i manteniment d' una Unitat de Voluntaris de Protecció Civil (en endavant UVPC) segons el
que disposa la secció 5a. del RAVPCC.
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- L'assistència del voluntariat de protecció civil a les actuacions de protecció civil concertades així com
la mobilització del voluntariat en cas de ser necessari per risc o sinistre sobrevingut.
- L'aprofitament per part del voluntariat de les activitat formatives.
- La correcta conservació i manteniment dels locals, mitjans materials i/o tècnics i recursos en general,
la utilització dels quals li sigui facilitada.
2.- L'Ajuntament de Tortosa facilitarà a l'UVPC de l'Associació l'accés a les instal·lacions i l'ús dels
recursos municipals necessaris per a aquelles activitats en què participin, per a la qual cosa es crearà
un inventari de recursos disponibles a aquest fi. Els recursos assignats hauran de ser reintegrats a
l’Ajuntament segons s’estableixi al mencionat inventari i en tot cas en el moment que finalitzi la relació
d’un membre amb l’UVPC o quan l’Ajuntament ho requereixi.
3.- L’'AVPC de Tortosa s'obliga a no utilitzar mitjans i recursos no autoritzats per l'Ajuntament en les
activitats i serveis en què participi i s'obliga a seguir les instruccions de l'Ajuntament pel que fa a l'ús de
material i instal·lacions.
4.- L'AVPC de Tortosa canalitzarà la seva relació amb l'Ajuntament a través de la Unitat de Protecció Civil
de l’Ajuntament de Tortosa i seguirà en tot moment les instruccions que s'emetin per part de les
autoritats municipals i per part dels responsables tècnics d'aquest servei.
5.- Les despeses que s'originin en l'ús d'instal·lacions municipals i recursos facilitats als Voluntaris de
l’Associació de Voluntaris de l’Ajuntament de Tortosa seran a càrrec de l’Ajuntament de Tortosa.
6.- L’Ajuntament de Tortosa és compromet a subscriure pòlisses d'assegurança:
- D’accidents i, per aquells que es produeixin durant les activitats en que participin els voluntaris, que
comprengui indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa temporal o permanent, defunció i
assistència sanitària.
- De responsabilitat civil per les activitats en què participin
8.- L’Ajuntament facilitarà a l'AVPC de Tortosa l'ús d'un despatx a fi d'ubicar en ell el seu domicili social.
9.- L'AVPC de Tortosa s'obliga a no col·laborar en tasques o activitats de protecció civil no autoritzades
per l'Ajuntament de Tortosa i a centrar exclusivament la seva activitat en la col·laboració amb la
protecció civil municipal.
10.- L'AVPC de Tortosa s'obliga a prestar sense cap càrrec els serveis de col·laboració que s'esmenten a
continuació a requeriment de l'Ajuntament. La participació en activitats requerirà sempre el
coneixement i autorització de la Unitat de Protecció Civil de Tortosa; es durà a terme seguint les
instruccions d'aquesta i en col·laboració operativa amb els serveis competents en cada cas.
- La coordinació de l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins del
municipi.
- La sensibilització de la població respecte dels riscs que els puguin afectar.
- Les activitats formatives i divulgatives.
- El suport en l'elaboració, la implantació o el manteniment dels plans de protecció civil.
- L'atenció de les situacions d'emergència que puguin afectar el municipi desenvolupant les actuacions
que els correspongui segons la planificació de protecció civil municipal.
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- L'atenció a damnificats i les tasques de rehabilitació, en el seu cas.
- La vigilància preventiva davant de riscs amb caràcter previ a l'activació del plans de protecció civil
corresponents.
- El desenvolupament de tasques preventives en activitats socioculturals o esportives i concentracions
humanes, actuant en cas de ser necessari.
- La resta d’activitats relacionades amb l’àmbit de la protecció civil de persones i béns, incloent les de
grans concentracions humanes que es determinin per la Unitat de Protecció Civil Municipal.
Els serveis de col·laboració els prestarà a través de la Unitat de Voluntaris que l'AVPC de Tortosa ha de
crear i mantenir.
11.- L'AVPC de Tortosa informarà a la Unitat municipal de Protecció Civil de quantes incidències puguin
succeir amb ocasió de les activitats en què participin, així com de les que hagin de saber en relació a
activitats relacionades amb presumptes il·lícits penals dels seus membres de les que tinguin
coneixement.
12.- Per a la Unitat de Protecció Civil de Tortosa es podran formular les instruccions necessàries de
funcionament referides a l'AVPC de Tortosa.
13.- Aquest Conveni entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pels òrgans competents del municipi i
tindrà vigència amb efectes de 6 de juny de 2016
Es prorrogarà anualment, llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts amb preavís de dos
mesos a la seva finalització.
I en prova de conformitat signen les parts el present Conveni, a Tortosa, sis de juny de dos mil setze.
Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

Francesc Bertomeu Redó
President de l’AVPC

*-*-*
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: Entrem a les propostes dels grup municipals. Senyor secretari, no m’ha donat
temps de comentar-li abans, però el punt 6è i el punt 7è s’han fusionat en una única proposta que té
vostè ja a la seva disposició i, per tant, aquests dos punts s’acaben constituint en el punt 6è, que és
una proposta conjunta entre el Partit Socialista de Catalunya i Movem Tortosa.
Aquesta proposta, segons m’han indicat, la presentarà en primer lloc el senyor Roig i després clourà el
debat, a l’últim torn, el senyor Jordan. Per tant, té la paraula el senyor Roig, després intervindrà el senyor
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Jordan, ronda de portaveus i clourà el senyor Roig i després el senyor Jordan. Quan vulgui senyor Roig.
*-*-*
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER DEMANAR QUE SE
CEDEIXI UN ESPAI A L’EDIFICI DEL CARRILET A L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I JUBILADES I DE GENT GRAN
DEL BARRI DEL TEMPLE.
Aquesta moció ha estat REFOSA en una nova moció que subscriuen conjuntament els grups municipals
Partit dels Socialistes de Catalunya i Movem Tortosa.
*-*-*
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER IMPULSAR UN CASAL D’AVIS AL BARRI DEL
TEMPLE.
Aquesta moció ha estat REFOSA en una nova moció que subscriuen conjuntament els grups municipals
Partit dels Socialistes de Catalunya i Movem Tortosa.
*-*-*
06 – PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA I MOVEM
TORTOSA PER IMPULSAR UN CASAL D'AVIS AL BARRI DEL TEMPLE.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita conjuntament pels grups municipals Partit dels
Socialistes de Catalunya i Movem Tortosa:
“ El barri del Temple és un dels més poblats de Tortosa. De fet, aquesta zona de la nostra ciutat ha anat
augmentant la demografia en les darreres dècades convertint-se en un referent a Tortosa.
Un barri, que en els seus inicis, era majoritàriament de gent jove, però que al pas del temps ha envellit i
té a hores d'ara un percentatge de població de la tercera edat molt important.
En aquest sentit, un grup de veïns del barri, des de fa temps, reclamen que l’Ajuntament impulsi la
creació d'un espai o casal perquè la gent gran del barri pugui reunir-se atès que la resta de casals d'avis
de la ciutat estan molt lluny d'aquesta zona de Tortosa.
Així, aquest grup de veïns i veïnes han recollit més d'un miler de signatures en poques setmanes, a més
de rebre el suport de l’Associació de Veïns Temple - Horta, entre d'altres.
Atès que aquesta és una demanda necessària i justa per al barri del Temple i per a la ciutat.
El grups municipals de Movem Tortosa i del Partit dels Socialistes de Catalunya proposen al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa els següents acords:
1 – Que l’Ajuntament de Tortosa reculli les demandes del col·lectiu de la Gent Gran del Barri del Temple,
per tal de trobar un espai de reunió per desenvolupar les seues trobades i activitats.
2 – Impulsar l’adequació d'un local o la creació d'un casal perquè la gent gran del barri del Temple pugui
realitzar activitats per al seu desenvolupament personal.
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3 – Comunicar aquest acord al grup impulsor d'aquesta iniciativa així com a l’Associació de Veïns del
Temple – Horta.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Roig
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PSC-CP, senyor Enric
Roig i Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, en primer lloc
voldria saludar als representants de la gent gran del barri del Temple que avui són presents en aquesta
sessió plenària i ens acompanyen.
La població de Tortosa, és indubtable, que és un tema general que s’està envellint i cada vegada hi ha
més gent gran i aquesta cada vegada té més necessitats. Per tant, cal establir-hi línies d'actuació per
donar resposta a aquestes necessitats. I una d’aquestes necessitats és la de poder disposar d’espais
de trobada on poder realitzar les seves activitats, i en el cas del Temple aquest lloc no existeix. Els barris
de Ferreries i del Centre disposen d’aquests espais, però al Temple no.
El Temple és un dels barris on hi viu més gent i, per tant, hi ha molta gent gran, i actualment no disposa
–com he dit– de cap espai específic per a la gent gran. Molts tenen dificultats de mobilitat per anar als
casals d’altres barris i s’han de reunir o al parc municipal o en algun bar.
Per això, un grup de jubilats del barri del Temple, que s’estan constituint en associació, ha iniciat una
recollida de més de 1000 signatures per poder disposar d’un espai de trobada. Una de les opcions que
proposen seria disposar, a la planta baixa de l’edifici del Carrilet, un edifici quasi desocupat i que
comença a presentar un estat de degradació.
En qualsevol cas, caldria que des de l’Ajuntament atenguessin aquesta necessitat d’aquest col·lectiu i
buscar un espai per a que la gent gran del barri pugui desenvolupar les seves activitats.
Per aquest motiu presentem aquesta moció, com molt bé ha dit l’alcalde, conjunta amb el grup de
Movem Tortosa i el Partit dels Socialistes per tal de que l’Ajuntament reculli les demandes del col·lectiu
de la gent gran del barri del Temple per tal de trobar un espai de reunió per desenvolupar les seves
trobades i activitats.
Impulsar l’adequació d’un local o creació d’un casal perquè la gent gran del barri del Temple pugui
realitzar activitats per al seu desenvolupament personal, i comunicar aquest acord al grup impulsor
d’aquesta iniciativa, així com a l’Associació de Veïns del Temple Horta.
Sabem que davant d’aquesta petició el Govern ha manifestat que està estudiant la possibilitat de cedir
un espai dins un espai gran de 250 m2 a un local del barri per a aquesta finalitat ja que, d’acord amb el
seu PAM, al Carrilet s’hi vol ubicar un espai jove. Benvingut sigui.
Un PAM que, per cert, només recull 3 accions en relació a la gent gran, dos de les quals són accions
programades d’acompanyament i protecció de la gent gran i una altra d’un tema administratiu
d’adequació del Consell de la Gent Gran.
El nostre partit, el nostre grup sempre per treballar i continuar treballant per la gent gran. I el que
demana aquest grup de jubilats i jubilades ja ho contemplàvem en el nostre programa electoral,
concretament en les propostes del barri del Temple, per trobar espais de relació per a la gent gran i
posar en marxa un pla de suport per a la gent gran al barri.
Aquest grup de jubilats i jubilades només busquen un espai on iniciar les seves activitats, com hi ha a
Ferreries o al centre, i que els permeti desenvolupar les seves activitats sense haver d’anar al parc o a
un bar.
I, per tant, és lògic que aquesta iniciativa compti amb el nostre suport i esperem que també compti amb
el suport d’aquest plenari. Moltes gràcies
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Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, en primer lloc també m’agradaria saludar als
representants de la gent gran del barri del Temple que avui ens acompanyen en aquesta sessió
plenària.
Tal i com ha indicat el senyor Roig, també des de Movem Tortosa tenim clar que cal actuar i cal tirar
endavant un casal d’avis o, com a mínim, un espai d’avis al barri del Temple.
S’ha explicar ara mateix, el senyor Roig, en relació al què ha anat succeint durant aquests últims anys al
barri del Temple. El Temple és un dels barris més poblats de la nostra ciutat, un barri que en el seu inici,
sobretot, era de població més jove, però amb el pas del temps aquest barri de Tortosa, com és natural,
ha anat envellint la seva població.
I és per això que, cada vegada més, es necessiten uns equipament adients a la realitat d’aquest
moments d’aquest percentatge tan elevat de població gran que hi ha.
En aquest senti, durant aquests últims temps ha sortit una iniciativa per part d’un grup de jubilats i de
jubilades del barri del Temple, on el que reclamen, amb molt bon criteri, és precisament que s’adeqüi
algun espai en aquest barri per a que puguin realitzar trobada i activitats, atès que els altres casals que
hi ha a la ciutat estan allunyats d’aquest barri tan important i tan poblat.
És per això que des de Movem Tortosa hem recollita també aquesta proposta, entenent que és una
demanda ciutadana, que s’han recollit més de 1000 firmes durant aquestes últimes setmanes i que,
per tant, l’Ajuntament s’hauria de fer ressò d’aquesta petició de tanta gent de la nostra ciutat.
I per això portem a aprovació aquests tres punts que hem acabat consensuant amb el Partit Socialista, i
que són els següents:
El primer punt és que l’Ajuntament de Tortosa reculli les demandes del col·lectiu de la gent gran del
barri del Temple, per tal de trobar un espai de reunió per desenvolupar les seves trobades i activitats.
El segon punt: impulsar l’adequació d'un local o la creació d'un casal perquè la gent gran del barri del
Temple pugui realitzar activitats per al seu desenvolupament personal.
I el tercer punt, com és habitual, comunicar aquest acord al grup impulsor i a l’Associació de Veïns del
Temple – Horta, que també dóna suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, regidores, regidors,
bé, en primer lloc felicitar a la nova companya regidora, benvinguda.
I en segon lloc, també saludar a tots els membres presents i els que no estan també, integrants de la
gent gran del barri del Temple. També benvinguts a tots.
La moció parteix de l’envelliment de la població de Tortosa i la necessitat derivada d’espais de trobada
de la gent gran, concretant la proposta en el barri del Temple i, dintre d’ell, en l’edifici, un espai en la
planta baixa diu la moció de l’edifici del Carrilet.
En efecte, el 19,38% de la població de Tortosa som majors de 65 anys. L’índex de sobreenvelliment és
del 18,11% en el conjunt de la ciutat de Tortosa, de la nostra ciutat, quasi 4 punts per sobre de l’índex
de sobreenvelliment de Catalunya, que està situat en un 14,69%.
El barri del Temple és el tercer més poblat de la nostra ciutat, amb un total del 20,30% dels tortosins i
tortosins. La presència de persones de més de 65 anys en aquest barri del Temple se situa en un
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21,26%, i el sobreenvelliment en aquest barri té una taxa del 15,92%, situant-se com el tercer barri que
té més sobreenvelliment de Tortosa.
Malgrat que viure sol no és igual a pateix soledat no volguda, sí que és un factor de risc per a aquelles
persones a l’hora de sentir seguretat i benestar en el seu domicili si no estan, en aquest cas,
acompanyats, entre altres coses, per una xarxa social que els proporcioni el suport necessari. Entre
altres aspectes, té importància les actuacions que treballen per facilitar i reforçar la creació de vincles
veïnals.
Per altra part, socialment la imatge de la vellesa està vinculada a estereotips negatius com són la
decadència, la decrepitud, l’aïllament i actualment, encara que vigent aquesta imatge, les polítiques
d’envelliment actiu han tingut un paper important en el canvi cap a una visió més positiva del col·lectiu.
A més, hi ha una gran participació de la gent gran en multitud d’activitats impulsades pel propi col·lectiu
de la gent gran, i em refereixo a associacions de veïns, a casals de gent gran i altres entitats i altres,
inclús, desenvolupades en clau de col·laboració intergeneracional.
En quant a l’espai adient, el barri té dos dels espais comunitaris més importants de Tortosa, on es
concentra gent de totes les edats, però majoritàriament estan freqüentats per la gent gran, i em
refereixo al parc Teodoro Gonzàlez, que és una zona verda, com tots sabem, de referència de la ciutat
on, entre altres molts temes, la gent gran troba l’ombra, una zona de passeig, on juguen també a la
petanca, on hi ha espais de descans, etc.
I el segon gran lloc de trobada de gent gran, entre altres habitants de Tortosa, és el passeig de la Ribera
i menors llocs, de menor importància, estan també com la plaça del Carrilet, el passeig de Jaume I, el
passeig de Joan Moreira i la plaça de les Corts Catalanes.
Aquests indrets importants en l’activitat de la gent gran no resolen que la gent gran necessita de punts
de trobada i de relació, construïts, no?, que els donin una vessant de construcció urbana i un espai on
es pot trobar de tot, com pot ser tertúlies, xerrades, lectures i jocs, visites culturals i excursions.
Avui un espai d’aquestes característiques és el que té l’Associació de Veïns del Temple però que,
evidentment, no ofereix les prestacions adients. Per això la proposta d’una zona a la planta baixa de
l’edifici del Carrilet potenciaria l’associació de veïns de la gent gran i potenciaria també les activitats de
l’Associació de Veïns i les activitats en general de la gent gran i, alhora, també donaria una activitat al
propi edifici del Carrilet.
Per tant, nosaltres, el grup municipal del Partit Popular estem d’acord i votarem favorablement a la
moció.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.
Bé, la proposta que fan, que ve de subsanar dos mocions que s’havien entrat i s’han fos en una,
demanem que l’Ajuntament de Tortosa cedeixi un espai. Es parla en la part no propositiva de que
aquest espai sigui la planta baixa del que era l’estació del Carrilet.
És un edifici de tres plantes, de pocs metres quadrats per planta, amb dificultats i barreres
arquitectòniques per a poder accedir d’una planta a l’altra, sobretot a la gent que és més gran i, per
tant, ja això al PSM es va veure que no era el lloc més adequat i es va decidir que aquí el que es faria
era un espai jove, i això ja està reflectit a l’acció 314 del PAM, i és un projecte que s’ha de dur a terme
enguany.
Per tant, per això no podem votar a favor d’una proposta que digui que el puesto més adequat, per
totes les barreres arquitectòniques que hi ha. Però som coneixedors, i ja fa molt de temps, no només de
les necessitats dels jubilats del barri, sinó també de tot l’associacionisme del barri i fa mesos que es
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treballa per poder oferir un altre espai més ampli que ofereixi les característiques com, per exemple,
ofereix el barri de Ferreries el casal que hi ha o a altres barris de Tortosa.
També penso que estaria bé que l’Associació de Veïns que ha recollit, i els jubilats que han recollit totes
aquestes signatures, que les haguessin entrat aquí a l’Ajuntament, perquè sembla que no consta al
Registre de que s’hagi entrat, i ho sabríem i així s’hagués pogut explicar millor on s’hauria d’ubicar
aquesta zona, que ha de tenir moltes més prestacions que les que es podrien oferir a través del que és
l’antiga estació del Carrilet per totes aquestes barreres arquitectòniques que abans he anomenat.
Per tant, la nostra posició és desfavorable a utilitzar aquests espais.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, també abans de
començar, felicitar a la nova regidora, desitjar-te molta sort, molts encerts en la nova tasca també com
a regidora de Joventut i d’Agermanaments i regidora del barri del Rastre i, per tant, a la teva disposició
per tot el que puguis necessitar.
També saludar als veïns del barri del Temple que avui ens acompanyen.
Començaria dient que aquí ens presenten una moció que aglutina a dos grups municipals. Abans de
continuar dir-li al senyor Roig que es miri bé el PAM i totes les accions perquè ara mateix n’hem aprovat
una destinada exclusivament a la gent gran, que és el fet de reduir el transport públic un 46% per a la
gent gran i, per tant, passar a valdre 40 cèntims el bitllet d’autobús. Per tant, d’accions per a la gent
gran n’hi ha unes quantes dintre del que és el Pla d’actuació municipal.
Pel que fa al que ens presenten, de vegades agafen accions que fa el Govern o agafen accions del Pla
d’actuació municipal o agafen accions que presenten o que volen portar a terme alguns veïns. Explicarlos-hi que, com també els hi han comentat anteriorment, la voluntat d’aquest Govern municipal, tal i
com ja va explicar en el seu moment l’alcalde, és poder tenir un espai al barri del Temple on poguéssim
ubicar no només la gent gran del barri –perquè associació a dia d’avui encara no en tenim constituïda
com a tal, ens alegrem molt el dia que n’hi hagi, però avui no en tenim com a tal–, sinó que també
puguin compartir un espai amb altres entitats del barri que puguin estar allà, com ens està passant a
dia d’avui al barri de Remolins o al barri del Grup del Temple, al 13 de Gener. Per tant, en aquest cas
estem parlant de poder tenir aquest espai és voluntat del Govern municipal.
Tot i això, tenint en compte que el senyor Roig, tot i que a la moció ara no ho diu però que ho ha dit a la
seva i, a més a més, a l’exposició ho ha tornat a nomenar, ha parlat del tema del Carrilet, recordar-li que
a la planta baixa del Carrilet té, deu tenir uns 50 metres, per tant, amb 50 metres poca cosa podem fer
allà. Com s’ha dit, hi ha barreres arquitectòniques que dificulten que sigui un espai adequat per tal de
poder portar a terme això, i també recordar-li que no fa molt, ara fa pocs dies van presentar una revista
on ens exigien que perquè no portàvem a terme l’espai jove. Per tant, fa pocs dies ens reclamen l’espai
jove i després presenten al Ple una moció demanant l’espai per a la gent gran, no sé, una mica de
coherència perquè vostès mateixos en aquesta revista que van publicar demanaven que allí s’ubiqués
l’espai jove, com aquest Govern municipal va anunciar no només al programa electoral, sinó
posteriorment al Pla d’actuació municipal.
Pel que fa a tenir aquest espai, ja l’alcalde es va reunir amb alguns dels membres que avui ens
acompanyen pel que fa a poder-los-hi explicar la situació. També voldria recordar que aquestes
signatures que vostès estan parlant s’han recollit però no estan presentades a l’Ajuntament de Tortosa
com a tals, per tant, no sabem exactament de quin número estem parlant de signatures però que, en
tot cas, sabem de la voluntat que té aquest grup de gent que ens ha vingut també a parlar i que ja amb
l’alcalde els hi va exposar quin era el compromís com a tal, és a dir, poder tenir i disposar d’aquest
espai on puguin compartir, on puguin estar juntament amb altres entitats.
Per tant, compromís del Govern, el que a l’edifici fer aquest espai per a la gent jove, fer un espai que
creiem que és adequat per les dimensions que té el Carrilet i, a la vegada, tenir aquest espai per a la
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gent gran, un altre espai –que és el que estem treballant i que en breu els hi explicarem– que és un
espai més ampli, que poden tenir millor condicions per tal de que la gent gran del barri s’hi pugui trobar.
Per tant, no compartim el que ens diu la moció pel fet de tot això que els hi acabo d’explicar i perquè
entenem que la línia d’aquest Govern és una altra. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Sí, senyor alcalde, per tal de deixar-ho clar, em sembla que
m’he explicat molt clar, el senyor Jordan i jo mateix, que els nostres grups han consensuat i han
transaccionat dos mocions que llegiré per a que ningú tingui dubtes, a veure.
Diu: Moció per impulsar un casal d’avis al barri del Temple.
El barri del Temple és un dels més poblats de Tortosa. De fet, aquesta zona de la nostra ciutat ha anat
augmentant la demografia en les darreres dècades convertint-se en un referent a Tortosa.
Un barri, que en els seus inicis, era majoritàriament gent jove, però que al pas del temps ha envellit i té
a hores d'ara un percentatge de població de la tercera edat molt important.
En aquest sentit, un grup de veïns del barri, des de fa temps reclamen a l’Ajuntament que impulsi la
creació d'un espai o casal per a que la gent del barri pugui reunir-se, atès que la resta de casals d'avis
de la ciutat estan molt lluny d'aquesta zona de Tortosa.
Així, aquest grup de veïns i veïnes han recollit més d'un miler de signatures en poques setmanes, a més
de rebre el suport de l’Associació de Veïns del Temple - Horta, entre d'altres.
Atès que aquesta és una demanda necessària i justa per al barri del Temple i per a la ciutat, el grups
municipals de Movem Tortosa i del Partit dels Socialistes de Catalunya proposen al Ple de l’Ajuntament
de Tortosa els següents acords:
Que l’Ajuntament de Tortosa reculli les demandes del col·lectiu de la gent gran del barri del Temple, per
tal de trobar un espai de reunió per desenvolupar les seves trobades i activitats.
Impulsar l’adequació d'un local o la creació d'un casal –impulsar l’adequació d'un local o la creació d'un
casal– per a que la gent gran del barri del Temple pugui realitzar activitats per al seu desenvolupament
personal.
Tercer, comunicar aquest acord al grup impulsor d'aquesta iniciativa així com a l’Associació de Veïns del
Temple – Horta.
Signat: el portaveu del grup municipal de Movem Tortosa i el portaveu del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya a Tortosa.
Clar, jo, si vostès ho volen fer –i ho faran, perquè és lo típic–, senyor Monclús i senyora Roigé, no entenc
perquè no poden vostès votar a favor aquesta moció. Perquè llavors diuen a la gent gran del barri del
Temple que els hi posaran un espai dins un local més gran, que l’adequaran i tal. Quin mal hi ha?
Doncs, perquè ve de l’oposició, perquè dos grups de l’oposició ens hem fet ressò d’aquesta
circumstància i a vostès no els hi ha agradat. Vull dir, és que clar, és que abans anaven mig separats,
ara ja van junts, és el que estic dient darrerament “junts pel no” perquè constantment els republicans
de Tortosa i Convergència i Unió a Tortosa estan dient no a propostes que després igualment faran, i és
així mateix, és així mateix. Perquè clar, dius, quin mal hi ha, quin mal hi ha en donar suport a aquesta
proposta quan després vostès igual ho faran?
Mirin, és la manera que tenen vostès de fer les coses i suposo que els hi sap mal que ens féssim ressò
d’alguns temes que passen a la ciutat, i és en aquest sentit que nosaltres ho lamentem molt. Només
volem que realment el barri del Temple i la gent gran del barri del Temple tingui un local per poder
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desenvolupar les seves activitats, que estic convençut de que serà així perquè, finalment, el Govern el
que farà és fer allò que fa sempre: dir que no, dir que no, dir que no, s’ajunten per dir que no i dir que no
i dir que no, i al final ho faran.
I, per tancar, m’oblidava de donar-li les gràcies al senyor Dalmau en el suport que ha tingut a les nostres
dos mocions. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, en primer lloc també
m’agradaria agrair al grup del Partit Popular el fet de que hagi votat a aquesta moció. I lamentar,
lamentar una vegada més que estem a un Ajuntament on tenim un equip de Govern format per
Esquerra Republicana i Convergència i Unió que és incapaç de recollir les demandes de la ciutadania,
en aquest cas de més de 1000 persones que han firmat, i les demandes de dos grups de l’oposició
que, de manera legítima i normal –com hauria de ser en política– les portem al Ple de la nostra ciutat
per a que es debatin i, si són bones per a Tortosa, si són bones en aquest cas per al barri del Temple i
són bones per als jubilats i jubilades que avui ens acompanyen aquí, avui s’haurien d’haver aprovat, a
més a més, si el Govern municipal diu que ho vol tirar endavant.
Algunes coses al respecte. La primera és –ja li ha dit el senyor Roig, però insisteixo–, vostès han utilitzat
el tema del Carrilet, i el tema del Carrilet ha desaparegut de la moció perquè el tema del Carrilet estava
a la moció del Partit Socialista, però a la moció de Movem Tortosa, precisament per a que avui es
pogués aprovar, no deixava un lloc concret on s’havia de construir aquest casal d’avis, i només de
manera general parlàvem de que al barri del Temple s’adeqüés algun espai per a aquesta demanda. I
vostès, i sobretot el senyor Monclús que no sé si s’ha llegit la moció o no se n’ha assabentat abans a la
reunió de la Junta de Portaveus, utilitzen el tema del Carrilet.
El tema del Carrilet no ho estem dient en aquesta moció, i el que diem de manera genèrica, que el que
necessitem i el que volem que s’aprovi és que l’Ajuntament treballi per cedir un espai al barri del
Temple, en general.
Per tant, si vostès avui escoltessin a l’oposició i avui escoltessin la demanda de més de 1000 persones
de la nostra ciutat, no hi hauria cap problema en aprovar aquesta moció i començar a treballar a tirar
endavant.
Però és que vostès mateixos sempre utilitzen, quan els hi portem coses, de que ja ho tenen previst al
PAM, al Pla d’actuació municipal. El Pla d’actuació municipal, per a que la gent ens escolta, han de
saber que són aquelles actuacions que el Govern vol fer durant tots aquests propers 4 anys. I al PAM
d’actuació municipal no hi ha a cap lloc que el Govern vulgui construir cap espai per al jubilats al barri
del Temple.
Per tant, vostès ja poden dir aquí el que vulguin, però al document que van presentar no hi havia cap pla
per tirar endavant un casal d’avis al barri del Temple. I si avui ho diuen, ho diuen perquè aquests grups
de l’oposició ho han portat i, sobretot, perquè més de 1000 persones han aconseguit aquestes firmes i
ho han posat al damunt de la taula.
A partir d’aquí, només dos coses. La primera, lamentar una vegada més el paper del Govern i, sobretot,
el paper d’Esquerra Republicana, que comença a formar part del Govern municipal en l’àrea de
Benestar Social donant l’esquena a més de 1000 persones, de gent gran de la nostra ciutat, un bon
inici per a un partit que teòricament és d’esquerres i que es preocupa pels temes socials.
I sobretot i per acabar, felicitar a la gent gran de Tortosa que han aconseguit aquestes 1000 firmes, que
són ells qui han portat aquest tema realment aquí al Ple de l’Ajuntament i dir-los-hi que des de Movem
Tortosa continuarem estant al seu costat fins que es construeixi aquest casal. 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 del PSC (3), MT-E (4) i PP (1);
i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i
ERC-AM (4).

07 – PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA PER CREAR PLANS D'OCUPACIÓ PER FER
FRONT A L'ATUR I A LA MILLORA DE LA CIUTAT.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Movem Tortosa – Entesa:
“ L'atur és el problema més greu que viu la nostra ciutat. Un atur que ha deixat moltes famílies i
persones sense possibilitat de trobar feina a Tortosa arran de la crisi econòmica i de les polítiques
d'austeritat, que lluny de millorar la situació, ens han portat a la destrucció massiva de llocs de treball.
Atès que el treball és un dret reflectit a la Constitució i a l’Estatut d'Autonomia, reconeixent que les
administracions públiques han de vetllar perquè aquest dret sigui garantit.
Atès que molts ajuntaments han destinat recursos propis per a la creació directa de plans d'ocupació
per part de la mateixa institució, independentment dels que ja es fan via subvenció d'altres
administracions, amb l’objectiu de pal·liar mínimament l’atur, especialment en els col·lectius amb més
dificultats de trobar llocs de treball.
Atès que tenim col·lectius especialment vulnerables com la població jove o les persones de més de 50
anys, amb índex d'atur molt elevats i sense gaires possibilitats de trobar feina, entre d'altres.
Atès que la ciutat de Tortosa té moltes mancances i aquests plans d'ocupació a més de donar feina i
oportunitats a aquestes persones també comportarien millores a nostra ciutat en diferents àmbits.
El grup municipal de Movem Tortosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa els següents únic acord:
1 – Impulsar de manera urgent la creació de plans d'ocupació des del propi Ajuntament, en el marc d’un
consens polític i social, durant l’exercici del 2016.”
*-*-*
Intervenció del Sr. Jordan
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de MT-E, senyor Jordi
Jordan i Farnós: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, portem una moció també en to constructiu a la
nostra ciutat, al nostre Ajuntament, per a que l’Ajuntament i el Govern municipal es comprometi a crear
llocs de treball a partir de plans d’ocupació.
Ho portem perquè el principal problema que té la nostra ciutat, que té la nostra societat és l’atur, és
l’elevat índex d’atur que tenim a Tortosa, més de 2000 persones segons les últimes dades que estan a
l’atur a la nostra ciutat.
És evident que el que cal és un canvi de polítiques econòmiques a nivell del conjunt de l’Estat, a nivell
del conjunt de Catalunya, d’Europa. Unes polítiques econòmiques que el que estan fent és precisament
tot el contrari: empobrir a la majoria de la gent i crear més desigualtat i crear més a atur i, sobretot,
crear treball precari.
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Però des del nostre Ajuntament és molt difícil que poguéssim incidir en l’economia a nivell general.
Però, independentment de que a nivell general necessitem un canvi, sí que pensem que des dels
ajuntaments sí que es poden fer actuacions per crear ocupació. En aquest sentit, el que estem veien al
nostre territori i a Catalunya és que molts ajuntaments estan creant plans d’ocupació directament per
part de l’ajuntament, més enllà d’aquells que reben subvencions d’altres administracions, per poder
contractar durant períodes curts de temps a persones que fa molt de temps que estan en una situació
d’atur. Concretament, molts d’aquests ajuntaments opten per contractar a persones joves que mai han
tingut una oportunitat per treballar o també, per exemple, a col·lectius com les persones majors de 55
anys que estan a l’atur de manera crònica des de fa molt de temps.
És evident que fer plans d’actuació municipals no soluciona, ni de bon tros, el que és la problemàtica de
l’atur, però també és evident que si ho estan fent molts ajuntaments és perquè sí ajuda a pal·liar una
mica la situació i ajuda a que totes aquestes persones tinguin oportunitats després d’estar tant de
temps a l’atur.
En aquest sentit, a més, també cal recordar que els plans d’ocupació, després el que fan és un bé per a
la ciutat perquè aquestes persones acaben fent activitats, actuacions a favor de Tortosa, en aquest cas.
És per això que des de Movem Tortosa portem aquesta moció amb un únic punt on el que demanem és
que, de manera urgent, l’equip de Govern concreti la creació de plans d’ocupació des del propi
Ajuntament durant l’exercici del 2016.
I també, de manera general, posem a partir d’un consens polític i social, atenent que no volem posar ni
la quantitat ni els tipus de llocs de treball perquè això s’hauria de debatre a posteriori.
Aquesta és la proposta que els hi portem per a veure si vostès, com a Govern municipal i tots els
regidors i regidores, la creuen oportuna. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, regidores, regidors,
bé, jo estic d’acord, evidentment, en què la lluita contra l’atur juvenil i contra l’atur de persones de més
de 50 anys hauria de ser un objectiu prioritari en qualsevol actuació de Govern.
Catalunya, la taxa d’atur de Catalunya és de més d’un 50% entre el joves menors de 24 anys d’edat i
aquesta franja, o aquest percentatge, s’eleva al 77% en la franja de joves d’entre 16 a 19 anys.
En la lluita pel futur dels joves no podem, ni tampoc devem, escatimar esforços no sols com a país, sinó
també com a ciutat. No podem perdre una generació que sense futur està veient-se obligada a emigrar,
en uns casos, i això, entre altres coses, ho pagarem car i, de fet, ja ho estem començant a pagar car.
Però la realitat va més enllà. Una de les generacions millors preparades de la nostra història s’està
perdent. Molts joves es queden sense feina, convertint-se en aturats de llarga durada i essent abocats a
l’exclusió social.
Jo aquí vull ficar un petit incís, ja que vostè s’ha referit al tema del paper de l’Estat, jo voldria –sols com
a incís, eh– que del 2003 al 2011 es va passar de 2.200.000 aturats a 5.000.000. En aquest mes de
maig passat, aquest mes de maig, fa 2 dies o fa 6 dies ha sigut el mes de maig millor de la història en
quant a l’atur es refereix, s’ha baixat 120.000 persones menys aturades, i l’atur ha passat de
4.000.000 de persones i ja se situa en una xifra inferior en 3.891.403. Jo voldria fer aquest incís per a
que es comparin xifres respecte als 5.000.000 en què el Partit Popular, al 2011, va tenir que fer-se’n
càrrec.
S’està creant ocupació en totes les comunitats autònomes, en tots els sectors i en tots els grups d’edat
i en tots els col·lectius. I jo ja sé que vostè m’ho replicarà després i em dirà que no, que l’atur és de
mala qualitat i tot això que vostès diuen perquè no tenen altra cosa que dir i que fer.
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Segon, jo estic correcte en la mesura que suposi, eh, estic d’acord en la moció en la mesura que suposi
–i dic suposi, ho ressalto– una veritable intenció per ajudar a reduir aquesta xacra de l’atur juvenil o
l’altra xacra que és l’atur en majors de 50 anys, però incorrecte en allò que suposo populisme i
demagògia política. I ho dic perquè és molt fàcil demanar mesures per a les que no hi ha fons suficients
i per a les que, dintre de la situació econòmica de l’Ajuntament, del nostre Ajuntament, ja s’està fent tot
el que es pot, i jo crec que més.
Tenim que fer, és evident, i es tenen que fer plans d’ocupació juvenil, és evident, però també s’estan
fent altres mesures importants en aquest sentit.
Jo, per aquest dubte de que la seva aportació pugui ser –el conec i sé que és real– però pugui ser un
poc de demagògia i un poc de populisme, però sense defugir de que el tema central és importantíssim i
és sagnant, la nostra postura serà d’abstenció.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, estem totalment d’acord i pensem que és obvi que l’atur és, sense dubte, la primera
preocupació de molts tortosins i tortosines.
Les Terres de l’Ebre han estat les comarques catalanes més castigades per l’atur en els darrers anys
degut a aquesta greu crisi econòmica que encara ens està copsant.
El Montsià i el Baix Ebre, amb 11.200 i 12.100 euros, són les comarques amb una renda per habitant
més baixa de Catalunya.
Tortosa i Deltebre encapçalen les ciutats amb més aturats a la nostra comarca.
D’acord amb l’Informe d’economia local i regional de les Terres de l’Ebre corresponent a 2015,
presentat la setmana passada, encara hi ha enormes dificultats per, per un costat, reduir l’atur en els
extrems dels trams d’edat menors de 20 i majors de 60 anys, per generar ocupació per a persones
qualificades, el que provoca fuga de talents o reduir l’increment de contractes de durada reduïda.
Per això, compartim l’opinió dels experts i creiem que cal una intervenció decidida de l’Administració
per superar aquestes situacions, tal i com diu l’informe. I per això calen mesures que han de nàixer del
pacte i del consens entre les forces polítiques.
La mesura del seu Acord de governança entre Convergència i Unió i els republicans de Tortosa recull, en
el seu cinquè punt, implementar a partir de 2016 un Pla local d’ocupació que generi el màxim consens
amb els agents socials i econòmics rellevants del municipi i en especial atenció a les persones amb risc
d’exclusió social, tal i com diu en el seu redactat.
Estem a meitat de 2016 i encara no sabem res d’aquest Pla, un any després de signar justament
aquest Acord de Governança, és allò que diem “ni està i novament no sabem ni se l’espera”.
En aquest sentit, cal dir que des del grup socialista hem fet nombroses propostes al respecte, i ho
saben vostès, i les diré perquè vull que quedi palès:
Impulsar mesures contra l’atur juvenil de manera transversal que impliquin totes les àrees de
l’Ajuntament, prioritzant les polítiques de promoció econòmica i creació d’ocupació adreçades
especialment als i les joves, al juliol 2013.
Un gran Pacte local per l’ocupació i la cohesió social, al gener 2014.
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La creació d'una taula local d’ocupació formada per tots els grups polítics d’aquest Ajuntament i els
agents econòmics i socials més representatius de la ciutat, especialment els sindicats, la Cambra de
Comerç i les organitzacions empresarials, al gener 2014.
Vam fer també una reprovació al Govern de les mesures contra l’atur juvenil acordat al Parlament de
Catalunya al febrer de 2015.
Al nostre programa electoral portàvem més de 30 accions per lluitar contra l’atur, entre les que ens
agradaria, a més a més del Pacte local per l’ocupació, destacar que diem que posar en marxa un
projecte “Fem feina” per a autònoms amb ajuts a emprenedors.
Implementar bonificacions en taxes fins al 50% per aquells que creïn ocupació.
Una línia d’ajuts de 700 € per contractar treballadors fixos i per autònoms, per ajudar-los a pagar les
primeres quotes a la seguretat social.
Programa de foment per crear d’empreses basades en Internet on la grandària de les empreses i la
seva ubicació no és fonamental i que han resultat unes grans creadores de riquesa.
O el Pla de ciutat de l’ocupació, per orientar les persones vers l’ocupació. Un Pla de treball d’estiu. Un
projecte de foment de l’ocupació per majors de 58 anys.
Per tant, com saben la nostra postura sempre ha estat la de treballar per acabar, intentar acabar amb
l’atur i fer propostes per fer possible això. Malauradament, en aquest sentit no hem tingut mai, com he
descrit, el vot positiu del Govern, i ara amb els republicans de Tortosa, Convergència tampoc ho està
fent. Però creiem que des de l’Ajuntament de Tortosa cal engegar mesures per intentar resoldre el tema
de l’atur que, com he dit, és dels més elevats de la nostra comarca.
Per tant, per tot l’exposat i com no podia ser d’una altra manera, el nostre vot serà favorable a la
proposta de Movem Tortosa. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Martínez
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Moltes gràcies, regidores, regidors, senyor alcalde, bé, abans
que tot també m’agradaria felicitar a la meva companya Cristina i desitjar-li molta sort en aquesta nova
andadura.
Aquesta moció comentar que el passat mes de maig hem pogut veure que l’atur registrat a les Terres de
l’Ebre ha baixat fins les 11.844 persones, unes 617 menys que el mes passat.
Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Ebre, té 254 aturats menys que fa un mes, i si concretem en
Tortosa, el mes maig ha disminuït amb 122 aturats.
Tot i que l’evolució és positiva i dóna una mica d’esperança, totes les institucions han de seguir
treballant amb força per a que aquesta tendència es mantingui, ja que a Tortosa tenim encara 2627
aturats, un 18,54% de la població, xifres molt elevades, per suposat.
Al respecte, pel que fa a l’Ajuntament de Tortosa, al 2016 hem vist que s’ha adherit als plans
d’ocupació impulsats per la Generalitat, que han sigut uns tres plans que han representat uns 44 llocs
de treball.
I per una altra banda, als 37 punts d’acord de governabilitat, el 5è punt deia: Implementar a partir del
2016 un pla d’ocupació. I el nostre grup municipal, conjuntament amb els actuals socis de Govern,
estem treballant per impulsar, implementar i pressupostar tot un seguit d’amplis plans d’ocupació
propis per als anys 2017, 2018 i 2019.
Per tot plegat, el nostre vot serà desfavorable. Moltes gràcies.
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Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, aquest, com s’ha dit,
és un compromís d’aquest Govern exactament per a l’any 2017, ho tenim així previst al Pla d’actuació
municipal, exactament en un apartat que es diu el Pacte local per l’ocupació i, per tant, és evident que
ho complirem el proper any, tenint present que aquest any ja disposàvem d’uns plans d’ocupació que
es generaven juntament en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.
En aquest cas teníem, tenim a d’avui –que estan treballant– dotze plans d’ocupació pel programa de
treball i formació, adreçat a persones en situació d’atur. També tenim 25 persones pel que fa als
treballs als barris i també 7 persones més pel que fa al treball i formació del Centre de Formació
Ocupacional, per tant, estem parlant a dia d’avui de 44 plans d’ocupació a l’any 2016, amb la voluntat
de crear-ne més en el cas de que poguéssim continuar col·laborant amb la Generalitat amb nous plans
d’ocupació. Però que, en tot cas, pròpiament com a Ajuntament, el previst és poder-los disposar a partir
de l’any 2017, tal i com sempre hem anunciat i hem parlat aquest Govern.
Per tant, més enllà de les dades positives, a la baixa pel que fa a l’atur, continuem pensant que cal anar
cada vegada a més perquè és evident que hem de resoldre aquesta situació per a aquella gent que
està afectada per aquesta situació fatal que els fa que no puguin treballar i, per tant, considerem que
això és el que s’ha de resoldre el més immediat possible. I en aquest sentit, és com hem treballat i com
continuarem treballant. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair
el vot favorable del grup municipal socialista i també agrair l’abstenció del Partit Popular.
I, com vostè mateix ha dit, senyor Dalmau, discrepem. Discrepem dels llocs de treball que diu vostè que
està creant el Partit Popular a nivell de l’Estat, perquè com vostè també mateix ja ha dit, ja sabia el que
jo li contestaria, no?, que és un treball en precari, que contractes que abans tenia una persona ara
passen a tenir-lo tres persones, i que això fa que les xifres d’atur baixin però que la gent cobra menys,
cada vegada és més pobra i estem en uns índexs de desigualtat i de pobresa dels més alts d’Europa i
de la història del nostre país i del nostre Estat.
Per tant, discrepem però li agraeixo la seva abstenció, entenent que és necessari que l’Ajuntament de
Tortosa tiri endavant durant aquest 2016 plans d’ocupació des d’aquí per contractar gent. Vostè
demostra més sensibilitat que grups com Esquerra Republicana a la nostra ciutat i, per tant, això és de
valorar.
En segon lloc, i ara ja sí, contestant al Govern municipal, a Esquerra Republicana i a Convergència i
Unió, dir-los-hi que tornen a dir coses per excusar-se. Ja sabem que diuen vostès que al 2017, al 2018 i
al 2019 ho faran, però és que a la moció parla de fer-ho ara, al 2016, perquè pensem que la prioritat
d’aquest Ajuntament hauria de ser precisament posar al damunt de la taula la necessitat de reduir la
xifra d’atur que tenim a la nostra ciutat, que vostès mateixos han dit més de 2600 persones, amb
col·lectius que ho estan passant molt malament i que, jo crec que ja no és cap sorpresa,
desgraciadament, que n’haguéssim de parlar aquí.
Arriben tard, a l’igual que van arribar tard amb el tiquet fresc, que ara sempre van amb el tiquet fresc
amunt i avall. Però al 2014, qui va presentar el tiquet fresc a aquest Ajuntament va ser el regidor que
els hi està parlant, i ho van votar en contra, i han tardat dos anys a implantar el tiquet fresc, quan a tota
la comarca del Baix Ebre ja fa dos o tres anys que s’està implantant.
I ara amb els plans d’ocupació està passant el mateix. Metre un munt d’ajuntaments a nivell de
Catalunya i a nivell del nostre territori, i posaré l’exemple: a Amposta, senyor Monclús, a Amposta, on
estan governant els seus companys de partit, s’estan tirant endavant un munt de plans d’ocupació,
s’estan tirant endavant un munt de plans d’ocupació.
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M’agradaria que mentre parli intentin no fer carasses i aixecar les mans perquè no sé si el que volen és
despistar-me, però per molt que facin el que vulguin, jo continuaré pensant el mateix.
I si no volen l’exemple d’Amposta, els hi puc posar molts exemples d’altres ajuntaments com la nostra
ciutat, amb els mateixos o menys, inclús, habitants.
Per tant, és necessari –pensem des de Movem Tortosa– que durant aquest 2016 hi hagi una
modificació pressupostària i es tirin endavant plans d’ocupació, més enllà dels que ja s’estan tirant
endavant amb l’ajuda de les altres administracions, com la Generalitat.
Al nostre entendre, això torna demostrar que vostès són insensibles amb la gent que ho està passant
malament, no estan fent prou, no estan fent el que estan fent un munt d’ajuntaments del nostre país.
I la postura d’Esquerra Republicana torna a ser de traca. Esquerra Republicana a Tortosa torna a
demostrar, en aquest primer Ple des de que han entrat al Govern municipal, que la seva sensibilitat i la
seva ideologia d’esquerres, doncs, no és la que jo penso que hauria de ser.
En tot cas, continuarem insistint des de Movem Tortosa per a que el 2017, com a mínim, realment tirin
endavant aquests plans d’ocupació i qualsevol mena de polítiques per afavorir que l’atur es redueixi a
la nostra ciutat. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i PSC-CP (3); dotze
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8) i ERC-AM
(4); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.

08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT A UNA LLEI
D’APROFITAMENT DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“ Atès que el malbaratament alimentari té una relació directa en l’impacte ambiental, social i econòmic.
Atès que segons la diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la Universitat
Autònoma de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus, cada any van a parar a les escombraries
l’equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria per alimentar més de mig milió de persones
durant un any. I que s'estima que els consumidors, comerços i restaurants malbaraten el 7% dels
aliments adquirits. Aquestes dades tenen també una traducció en termes econòmics: el valor dels
aliments malbaratats és de 841 milions d'euros anuals, d'acord amb el preu mitjà dels aliments a
Espanya, segons dades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Atès que, en termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la distribució al
detall i la restauració, equival a la utilització de 234.022 hectàrees de terreny, que es correspon a un
20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya. Finalment, en termes potencials d'escalfament
global, si es deixés de malbaratar aliments les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien
reduir en 520.753 tC02eq, l’equivalent, per exemple, al 13% de les emissions en el sector agrícola.
Atès que el malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. I que en els darrers anys, hem
vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius socials, especialment
aquells que es troben en risc d'exclusió social. Les polítiques per garantir l’accés a les necessitats
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bàsiques portades a terme des de l’Administració han hagut de combinar-se amb les realitzades per
diverses entitats socials, per tal de donar resposta a l’augment de la demanda. Els bancs d'aliments o la
necessitat de garantir beques de menjador han posat de relleu la contradicció entre l’excessiu
malbaratament alimentari i les necessitats d'alimentació existent. És per aquest motiu que cal facilitar
l’aprofitament d'aliments frescos i elaborats, mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i
els sectors alimentaris. En aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones pràctiques
portades a terme per diversos ajuntaments, entitats socials i el sector de l’alimentació (productors,
mercats, supermercats i restauració).
Atès que el Grup Parlamentari Socialista ha presentat al Parlament de Catalunya la primera Proposició
de llei d'aprofitament de l’excedent alimentari a Catalunya, amb la voluntat de legislar els mecanismes
necessaris per reduir el malbaratament a partir de la complicitat de tots els agents implicats:
productors, distribuïdors, hostaleria, famílies i Govern. Entre d'altres molts aspectes, recull la necessitat
de posar en marxa un Pla nacional de lluita contra el malbaratament, la necessitat d'establir convenis
entre els grans distribuïdors i les entitats de caràcter social per donar sortida als aliments frescos amb
data de consum preferent, facilitar i fomentar que el consumidor/a pugui endur-se a casa els aliments
emplatats que no es consumeixin a l’hostaleria, i la importància d'establir mesures relacionades amb
l’àmbit de l’educació, informació i sensibilització contra el malbaratament alimentari, a més d'establir
mesures de suport econòmic, material i tècnic per al foment de la recerca i la innovació en l’àmbit
alimentari.
Atès que aquesta Proposició de llei és l’oportunitat per tal que tots els sectors, partits polítics i entitats
socials consensuïn una posició comuna davant el malbaratament alimentari, posant de relleu les
múltiples bones practiques que ja es porten a terme al conjunt del territori, per tal de poder estendre un
model eficaç, ecològic, econòmic i social en relació a l’aprofitament de l’excedent alimentari.
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Que l’Ajuntament de Tortosa doni suport a la Proposició de llei d'aprofitament de l’excedent
alimentari presentada al Parlament de Catalunya.
SEGON. Que es demani al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i
cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats que treballen en l’àmbit
alimentari, per establir acords i circuits amb garanties per a l’aprofitament dels aliments frescos que
s'acaben malbaratant.
TERCER. Que es demani al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes
informatives i de difusió social en els centres escolars de primària i secundària, amb l’objectiu que la
ciutadania també es conscienciï de la importància de ser responsables amb el menjar.
QUART. Que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixi al "Manifest de Profit” que en el marc de la campanya
contra el malbaratament alimentari "Som gent de profit" ha endegat l’Agència Catalana de Residus de
Catalunya que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ. Que es doni trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord al Govern de la Generalitat, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, als agents del tercer sector, al Consell Comarcal del Baix Ebre, als
sindicats majoritaris de les Terres de l’Ebre, a la Cambra de Comerç de Tortosa, a l’AECE, a les
federacions i associacions de comerciants i restauradors, a Càritas Diocesana, a la Creu Roja i al Banc
d’Aliments. ”
*-*-*
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, a Catalunya cada
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any van a parar a les escombraries l’equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria per
alimentar més de mig milió de persones durant tot l’any.
S’estima que els consumidors, comerços i restaurants malbaratem el 7% dels aliments adquirits. El
valor dels aliments malbaratats és de, aproximadament, 841 milions d’euros anuals.
Els bancs d’aliments o la necessitat de garantir beques menjador han posat de relleu la contradicció
entre l’excessiu malbaratament alimentari i les necessitats d’alimentació existent de la nostra població.
La crisi econòmica ha afectat especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les
polítiques per a garantir l’accés a les necessitats bàsiques han hagut de combinar-se amb les
realitzades per diverses entitats, per tal de donar resposta a l’augment de la demanda.
Justament aquest cap de setmana a Tortosa ha tingut lloc una nova recollida d’aliments, en el marc de
la campanya ‘La fam no fa vacances’. Des d’aquí, en nom del nostre grup felicitar a l’organització, als
voluntaris i voluntàries i a tothom que ha col·laborat per haver recollit 30.500 quilos d’aliments i superar
les expectatives.
El Banc d’Aliments, Càritas Diocesana, Creu Roja i altres entitats ho fan possible per cobrir aquestes
necessitats i complementen enormement el treball de les administracions de manera voluntària.
És per aquest motiu que cal facilitar l’aprofitament d’aliments frescos i elaborats mitjançant acords de
col·laboració entre els sectors socials i els sectors alimentaris.
El grup parlamentari Socialista ha presentat al Parlament de Catalunya la primera Proposició de llei
d’aprofitament de l’excedent alimentari a Catalunya, per reduir el malbaratament. Resumint, aquesta
llei d’aprofitament té com objectius recuperar el valor dels aliments, reduir el malbaratament alimentari
i reduir els residus.
Per això, amb aquesta moció demanem que l’Ajuntament doni suport a la Proposició de llei
d’aprofitament de l’excedent alimentari presentada al Parlament de Catalunya.
Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i cooperació per
a establir acords per a l’aprofitament dels aliments frescos.
Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes informatives i de
conscienciació en aquest sentit.
Que l’Ajuntament de Tortosa s’adhereixi al “Manifest de Profit” engegat per l’Agència Catalana de
Residus contra el malbaratament alimentari.
El nostre partit sempre ha treballat i continua treballant en aquest sentit per a la gent que més ho
necessita. Amb aquesta proposta volem recuperar el valor dels aliments i introduir un canvi de
comportament i actitud per part de tots i totes els actors socials davant la trista situació en la que ens
trobem.
Creiem que l’Ajuntament s’ha de posar al costat d’aquests temes i, per tant, de la gent que realment ho
estan passant més malament. Moltes gràcies!.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, senyores regidores,
senyors regidors, bé, és evident que el dret a l’alimentació és un dret humà universal, de compliment
jurídicament obligatori per a tots els estats que han ratificat la Declaració Universal dels Drets Humans.
A Catalunya es llencen anualment 260.000 tones de menjar que està en bon estat, és a dir, cada català
malbarata 35 quilos d’aliments aprofitables, llençant el menjar consumit durant 25 dies o aliment per a
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més de mig milió de persones. En termes econòmics, la pèrdua és de 112€ per habitant i any, és a dir,
el que diu la moció: 841 milions d’euros anuals valorats.
La major part del malbaratament, un 58%, prové de les llars; un 16% dels supermercats; un 12% de
l’hostaleria; i el comerç al detall aporta un 9% del malbaratament.
Tot sense comptar el malbaratament previ dels agricultors, que tenen que, de vegades, llençar els
aliments per poder vendre o poder mantenir els preus, i l’impacte ambiental sobre el medi ambient,
l’emissió –em refereixo– de l’efecte hivernacle o per mitjà de la producció o processament, distribució i
venda de nous aliments, el qual produeix un efecte sobre el medi ambient.
I també hi ha que citar les conseqüències econòmiques a nivell domèstic, ja que el cost del
malbaratament d’aliments en una família mitjana és, està valorat, més o menys, en 800€ anuals.
En termes socials, aquest malbaratament té evidents conseqüències, donades les repercussions de
l’actual crisi econòmica. Estic d’acord amb la proposta però, no obstant senyor Roig, com és freqüent en
les seves propostes, tenen una certa olor, un cert tufillo i una certa intenció política per damunt de la
social pròpiament dita i, a més, per damunt de la política general, que no la municipal, ja que podria
haver enfocat la moció més municipalment que no com ho ha fet ara, en què realment no planteja res a
l’Ajuntament.
Per exemple, hagués pogut demanar a l’Ajuntament de Tortosa, a l’equip de Govern aquí present, que
fes un programa de reaprofitament i canalització d’excedents alimentaris cap els col·lectius que estan
en situació de vulnerabilitat. O hagués pogut demanar a l’Ajuntament, a l’equip de Govern aquí present,
que iniciï l’execució d’aquest programa amb un estudi i una prova pilot i executi el programa segons els
resultats obtingut. O també hagués pogut plantejar a l’Ajuntament, a l’equip de Govern aquí present,
que iniciés una campanya de difusió informativa a la població sobre el malbaratament alimentari, sobre
les seves conseqüències, donant a conèixer les accions de prevenció del malbaratament que es poden
dur a terme en les llars. També hagués pogut dir que l’Ajuntament, o demanar –millor dit– que
l’Ajuntament realitzi accions formatives específiques en l’àmbit de la reducció i la gestió dels excedents
alimentaris en l’àmbit de la prevenció del malbaratament, en l’àmbit de la cuina de l’aprofitament i etc.,
etc., etc. I també hagués pogut demanar, per exemple, a l’equip de Govern aquí present i Ajuntament
aquí present que iniciï una campanya de sensibilització als bars, als restaurants i al conjunt
d’establiments de restauració de la ciutat sobre el malbaratament alimentari i sobre les possibilitats
d’aprofitament dels seus propis excedents.
Jo, no obstant, crec que el tema és important, crec que el tema està en estudi ara al Parlament de
Catalunya, però el tema per si té una gran importància, i més donada la situació de crisi econòmica que
afecta a la ciutadania i que, per tant, per una part estic a favor d’ella, però per l’altra part trobo que se’n
va a un context general, estatal i jo crec que això, el que d’això.
Per tant, la meva postura és d’abstenció respecte a la moció.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, aquesta proposta que
ens du a votació el Partit Socialista és una proposta que parla sobre un problema que considerem que
és important i que afecta no només a Tortosa, sinó al conjunt de la nostra societat i també de tots els
països d’Europa que, tal i com han comentat el dos portaveus que m’han precedit, es tracta del
malbaratament dels productes, dels productes frescos.
Per a que la gent ens entengui, perquè sinó crec que estem parlant de manera molt general, és el fet de
que cada vegada ens estem convertint en una societat més consumista i que de vegades comprem
productes frescos que després els acabem llençant i, per tant, aquest és un malbaratament. O també,
per exemple, alguns supermercats en la seva política el que fan és, per exemple, llençar productes com
podrien ser els iogurts si fan falta pocs dies per caducar. O, per exemple, també retirar o llençar fruites
si no tenen el color o la mida perfectes per a que puguin ser venuts.
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Això, diferents estudis universitaris ho han estat investigant i durant aquests últims anys han sortit
quantitats escandaloses, xifres escandaloses com, per exemple, que al dia, el que és en un dia al
conjunt d’Europa es tiren tones de productes frescos.
I això passa en un moment en què moltíssima gent no té productes frescos perquè, precisament, estem
en una situació de pobresa cada vegada més extrema.
I a partir d’aquí sorgeixen algunes iniciatives com les que avui ens porta a votació el senyor Roig, que és
precisament que el nostre Ajuntament doni suport a diferents propostes, no?, que s’estan duent a
terme en diferents parlaments per a que entre tots plegats intentéssim anar redefinint aquest model
consumista que, a la vegada, també és negatiu per al medi ambient i és negatiu per a la pagesia.
Per tant, atès que des de Movem Tortosa compartim la necessitat de tirar endavant polítiques per
acabar amb el malbaratament dels aliments, com no podria ser de cap altra manera, donarem suport a
la moció. Moltes gràcies.
Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, tal i com ja ha
comentat el senyor Roig en la seva exposició, aquest cap de setmana a Tortosa hem tingut el Gran
Recapte, que se celebra abans de l’estiu, amb el lema “La fam no fa vacances”.
A banda de remarcar i agrair la col·laboració de tots els que han estat voluntaris de l’organització,
voldria fer constar també la solidaritat que ha demostrat la població de Tortosa donant 30.500 quilos
d’aliments.
La situació d’emergència alimentària en què es troba una part de població del nostre municipi fa que, a
banda de les macrodades que vostè ens ha donat, puguem veure que al nostre municipi també hi ha
una problemàtica que cal atendre.
Certament, cal incidir en l’aprofitament dels excedents alimentaris per limitar els contrastos que vostès
aquí exposen en aquesta moció i que, desgraciadament, ens trobem en el nostre dia. Per això, voldria
remarcar que des del Govern de la Generalitat s’estan impulsant ja mesures transversals que afecten ja
a tots els departaments de la Generalitat i, a més a més, als ens locals, per tal de promocionar el
consum de productes de proximitat i evitar així el malbaratament dels mateixos.
També s’està treballant actualment en un pla de contractació pública per tal de poder gestionar tot
aquest sistema d’aprofitament.
També en el Ple monogràfic sobre emergència social dels dies 9 i 10 de març, a petició del grup
parlamentari de Junts pel Sí, es va aprovar per unanimitat, entre altres, els punts següents:
Desenvolupar en col·laboració amb l’IRTA l’elaboració d’uns nous productes per donar sortida a la
totalitat dels excedents un cop coberta la demanda de sucs elaborats amb la fruita que es retira del
mercat; estudiar referents legislatius i bones pràctiques de països europeus i de l’àmbit internacional i
dels ens locals per aprofitar els aliments i reduir també el malbaratament. També es va aprovar
reclamar al Ministeri d’Agricultura que gestioni amb les institucions comunitàries mesures necessàries
per a que es destinin els excedents de llet crua per a transformar-se i satisfer, així les necessitats de les
persones en situació de vulnerabilitat.
El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa estem d’acord amb totes les
mesures que es puguin prendre per a prendre consciència de la importància del menjar i del seu
malbaratament, per tant, la nostra posició serà favorable a la moció.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, ja també els hi avanço
que donarem suport a la moció, tot i que tal i com diu la moció, acaba d’entrar una proposició de llei al
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Parlament que caldrà veure com acaba determinant-se perquè queda encara molt de treball a fer dintre
de ponència per veure com acabarà aquesta proposició de llei.
I ho dic també existeix una proposta de resolució, aprovada dintre del marc del Ple de la pobresa,
aprovada per tots els grups parlamentaris que determinava que, prèviament a entrar aquesta
proposició de llei, calia fer un estudi –que és el que està fent el Govern– per tal de determinar quines
bones pràctiques hi ha entorn al nostre país i quines experiències tenim. I en això també cal tenir
present el Banc d’Aliments, que també n’hem fet referència, pel fet del bon funcionament que està
tenint, especialment a la nostra ciutat, a qui també aprofito per fer referència a l’èxit que han tingut
aquest cap de setmana, felicitar a tots els voluntaris i a tots els que han fet possible aquesta gran
recollida que hem tingut aquest cap de setmana.
I també vull fer un reconeixement per a aquelles parades del mercat, que en són unes quantes, i també
a aquells comerços de la nostra ciutat que setmanalment també estan fent aquestes donacions a la
Casa d’Acollida per tal de que puguin disposar d’aquells aliments que no s’acaben consumint als seus
comerços i, per tant, estan fent aquestes donacions també a la nostra ciutat.
S’estan fent moltes coses aquí i, per tant, hi ha una gran solidaritat a la nostra ciutat. Cal continuar
treballant, legislant en aquest sentit i, per tant, estem oberts a que es debati, estem oberts a que es
pugui portar a terme aquesta aprovació d’aquesta llei. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Roig
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors
regidors, agraïm a tots els grups municipals que ens han donat el seu suport a la nostra proposta.
També l’abstenció del senyor Dalmau, tot i que el senyor Dalmau diu: “podríeu haver demanat això”. Jo
el repto a que tot això que diu ho faci, presenti algun dia alguna moció i així veurem que realment
aquestes idees que vostè diu les pot portar aquí, home, ja està bé, no?, vull dir, ja ens ha agradat, ja.
Per tant, gràcies de totes maneres per l’abstenció.
Malauradament, com ja s’ha dit aquí, el malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social, i
en els darrers anys hem vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius
socials, especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social.
Aquesta proposició de llei és l’oportunitat, entenem nosaltres, per tal que tots els sectors, partits polítics
i entitats socials consensuïn una posició comuna davant el malbaratament alimentari, posant de relleu
les múltiples bones pràctiques que ja es porten a terme al conjunt del territori –com aquí a Tortosa
mateix i com molt bé ha dit la senyora Roigé– per tal de poder estendre un model eficaç, ecològic,
econòmic i socialment en relació a l’aprofitament de l’excedent alimentari.
Creiem que l’Ajuntament de Tortosa s’ha posat en aquest tema al costat d’aquella gent que ho està
passant més malament i, per tant, de nou agrair el suport de tots els grups. Moltes gràcies.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb dinou vots
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8), ERC-AM (4), MT-E
(4) i PSC-CP (3); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP.

09. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA PER SUMAR-SE A LA
XARXA DE CIUTATS LLIURES DEL TRÀFIC DE DONES, XIQUETES I XIQUETS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
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“ Atès que la prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal
reglamentar, perquè és una forma de violència de gènere extrema: el que les dones prostituïdes i homes
han de suportar equival al que en altres contextos correspondria a la definició acceptada d'abús sexual i
violació reiterada. El fet que es pagui una quantitat de diners pot transformar aquest abús en una
"ocupació" al que se li vol donar el nom de "treball sexual"?
Atès que regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a acceptar un
model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i
dominació de les dones, anul·lant la labor de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de les
dones.
Atès que en legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les
dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les xiquetes que estan en la prostitució,
sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució confirma i consolida les definicions
patriarcals de les dones, la funció de les quals seria la d'estar al servei sexual dels homes.
Atès que si reglamentem la prostitució, integrant-la en l’economia de mercat, estem dient que això és
una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure les
causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser prostituïdes. A través
d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una "opció per a les pobres".
Atès que si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones, com
podrem educar per a la igualtat en una societat on les xiquetes sabran que el seu futur pot ser el de
prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l’estil del barri vermell d’Holanda, i els xiquets
sabran que poden usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per pagar per això?
Atès que en una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a xiquets i xiquetes en valors
clarament diferenciats: als xiquets, en què ells com a homes, poden comprar, pagar per usar el cos,
l’atenció, el temps de les dones. I a les xiquetes, en què elles com a dones, poden estar al servei dels
homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les dones, moltes dones. Si es regula la
prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible.
Atès que compartim i defensem clarament l’ambiciosa postura del moviment abolicionista que busca
anar a l’arrel d'un problema que afecta als drets humans. Drets que, mentre que essencials, estan fora
de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a
canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus s'ha de dirigir a les persones que
demanden, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l’oferta desapareix.
Atès que estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica, de
valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. I que si volem
construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l’eradicació de la demanda,
a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta: Suècia
penalitza als homes que compren dones o xiquets amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó
de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com a "violència remunerada". En cap cas es
dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seva penalització o sanció perquè la prostitució és
considerada com un aspecte de la violència masculina contra dones, xiquetes i xiquets.
Atès que canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un
sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots dos sexes. Canviar el seu destí passa
per perseguir a les màfies i no afavorir la seva instal·lació al nostre país amb lleis permissives i amb
models econòmics basats en el maó o en "Eurovegas” a les nostres ciutats. Canviar el seu destí passa
per transformar la mentalitat d'aquests homes, no només amb multes que els treguin les ganes sinó
amb una educació que obligui als mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i als
homes a coresponsabilitzar-se emocional i vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de les
dones deixin de ser drets de segona i passin a formar part de debò dels drets humans.
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Atès que tot i que es diu que la prostitució sempre ha existit, també ho han fet les guerres, la tortura,
l’esclavitud infantil o la mort de milers de persones per gana, però això no és prova de legitimitat ni
validesa. Tenim el deure d'imaginar un món sense prostitució, igual que hem après a imaginar un món
sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d’òrgans
genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos d'igualtat en
la societat i a l’educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem.
Atès que creiem que el nostre municipi ha d'implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita
per la igualtat d'homes i dones apostant per l’abolició de la prostitució començant aquest compromís
per unir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinats a la prostitució.
És per aquests motius 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 s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquetes i
xiquetes destinats a la prostitució.
SEGON. L’Ajuntament de Tortosa estudiarà dissenyar una campanya periòdica per sensibilitzar i
convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones,
visibilitzant al denominat eufemísticament "client", sempre en l’anonimat i justificat socialment, buscant
el fet de deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i
còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.
TERCER. L'Ajuntament de Tortosa ha d'exigir al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de
Catalunya que s'apliqui realment la Llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que
estan actuant a plaer en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.
QUART. L'Ajuntament de Tortosa, en col·laboració amb el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat
de Catalunya, centrarà l’acció en l’eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i
penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern d’Espanya que estableixi de forma
urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de
comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Tortosa, seguint l’exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva
acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració
amb el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya, proveirà de fons per a serveis
socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant a
les dones que abandonin la prostitució.
SISÈ. L'Ajuntament de Tortosa apostarà també per una intervenció preventiva de les causes, demanant
al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que s'eradiqui la precarietat del mercat
laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de
vegades l’única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiarse dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al Govern que embargui els béns de la
"indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant
recursos econòmics i alternatives reals.
SETÈ. L’Ajuntament de Tortosa instarà al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya
perquè estableixin normatives que impedeixin que els mitjans de comunicació, tant impresos com a
audiovisuals, es beneficiïn amb l’explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o
publicitat, que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i
una forma de col·laborar amb violència contra les dones.
VUITÈ. Donar trasllat de la present moció al Govern de l’Estat en funcions, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, i
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als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. ”
*-*-*
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, la prostitució és
una forma, entenem nosaltres, d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal
reglamentar, perquè és una forma de violència de gènere extrema.
Si convertim aquesta violència en una professió, com podrem educar per a la igualtat en una societat
on les xiquetes sabran que el seu futur pot ser el de ser prostituïdes, i els xiquets sabran que poden
usar-les per al seu gaudi sexual si tenen diners per pagar per això?
Legitimar la prostitució té un efecte negatiu, al nostre entendre, no solament sobre les dones i xiquetes
que estan en la prostitució, sinó en el conjunt de les dones com a grup.
Compartim i defensem clarament la postura que s’ha d’anar a buscar a l'arrel d'un problema que afecta
als drets humans: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni
a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus s’ha de dirigir a les persones que
demanden, la clientela, els prostituïdors, perquè sense demanda, l'oferta desapareix.
Els diferents països estableixen diferents normatives al respecte d’aquest tema amb millors o pitjors
resultats: Suècia penalitza als homes que compren dones o xiquets amb finalitats de comerç sexual
amb penes de presó de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com a “violència
remunerada”. En canvi, en cap cas es dirigeix contra les dones prostitutes, ni pretén la seva penalització
o sanció perquè la prostitució és considerada un aspecte de la violència masculina contra les dones,
xiquetes i xiquets.
Contràriament, els estudis realitzats en els països on s'ha regulat, com Alemanya o Holanda, demostren
que és una mesura que no funciona sinó que, contràriament, augmenta el tràfic de dones i nenes amb
fins d'explotació sexual i les dones prostitutes no aconsegueixen més drets socials ni laborals.
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per perseguir a les màfies i no
afavorir la seva instal·lació al nostre país amb lleis permissives.
Canviar el seu destí passa per transformar la mentalitat d'aquests homes, no només amb multes que
els hi treguin les ganes, sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar la imatge de la dona
com a objecte sexual i canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixen de ser drets de
segona i passin a formar part de debò dels drets humans.
Són molts els municipis i ajuntaments que s'han adherit al manifest del Moviment Democràtic de Dones
i la Xarxa de Municipis Lliures de Trànsit de Dones i Nenes per a l'explotació sexual contra la regulació
de la prostitució. Nosaltres creiem que el nostre municipi ha d'implicar-se activament en aquesta lluita
per la igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució.
I per això proposem que l’Ajuntament de Tortosa s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de
dones, xiquetes i xiquetes destinats a la prostitució; estudiar per dissenyar campanyes per sensibilitzar i
convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones.
Exigir als governs d’Espanya i de la Generalitat que apliquin realment la Llei, perseguint el tràfic de
dones i persones, i als proxenetes.
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Denunciar, perseguir i penalitzar els clients i els proxenetes, exigint al Govern d’Espanya que estableixi
una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de comerç
sexual.
Seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostitutes,
ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb els governs, proveirà de fons
per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta
ocupació.
Instar als governs d’Espanya i de la Generalitat a establir normatives que impedeixin que els mitjans de
comunicació publicitin l’oferta de serveis sexuals en anuncis.
Tot i que es diu que la prostitució sempre ha existit, també ho han fet les guerres, la tortura, l'esclavitud
infantil o la mort de milers de persones per gana, però això no és prova de legitimitat ni validesa.
Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, igual que hem après a imaginar un món sense
esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals
femenins. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo, senyor Roig, li
votaré a favor aquesta moció.
Però abans dir-li un petit incís respecte al que al final de l’anterior moció vostè ha dit respecte a mi.
D’aquestes tres mocions que vostè porta aquí a aquest Ple, tan sols dos, o millor dit, al revés ho diré,
tan sols una –la del cementiri– ha sortit del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, perquè
aquesta va ser aprovada exactament a l’Ajuntament de Tarragona el 29 d’abril d’aquest any; i l’anterior,
la del malbaratament d’aliments la va presentar el Partit Socialista al Parlament de Catalunya, exacta
com vostè l’ha presentada, i està ara en debat. Per tant, vostès n’han fet una, no tres.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, des de Movem
Tortosa veiem que aquesta moció que porta avui el Partit Socialista aquí i que va a parlar sobre el tema
de la prostitució és una proposta de confrontació i, fins i tot, de provocació.
De provocació perquè és un debat molt complex, és un debat que existeix dins el moviment feminista a
nivell de Catalunya, i on no hi ha consens sobre quina posició tenir en relació a la prostitució.
I quan parlem de confrontació i de provocació ho diem perquè barregen dos qüestions: Per una banda
parlen de l’explotació i el tràfic de les dones –que, evidentment, des de Movem Tortosa i des de
qualsevol opció política s’hi ha d’estar totalment en contra i, per tant, aquí és un tema que hi ha
unanimitat per part de tothom– però per una altra banda, vostès afegeixen el model en relació a la
prostitució, que en el seu cas és abolicionista i, per tant, prohibir-la i fer-la que desaparegui.
I és aquí on hi ha diferències per part del nostre grup, bàsicament perquè, encara que sigui minoritari,
també existeix una prostitució voluntària. I no ho diu el meu grup, és que aquests últimes mesos hi ha
hagut un manifest de dones prostitutes que, precisament, han reclamat que elles no ho estan fent per
una qüestió econòmica o per una qüestió de que les estan explotant, sinó que ho estan fent per una
qüestió voluntària.
Per això els hi comentava que vostès estan barrejant dos conceptes i, a més a més, un tema que hi ha
molts d’estudis i que no hi ha una posició unànime dins del que és el moviment feminista.
Per tant, des de Movem Tortosa, evidentment, estem totalment en contra de les màfies, en contra del
tràfic, en contra de l’explotació de les dones, en contra de qualsevol cosa que signifiqui anar en contra
dels drets humans, però també pensem que s’ha de tenir en compte una realitat, i és que hi ha un grup
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de dones que de manera pública, encara que siguin minoritàries, el que creuen és en la prostitució
voluntària.
També vostè ha comentat que en alguns països on es va regularitzar això ha significat que la prostitució
allà hagi anat a més. I hi ha dades de tots els colors. Precisament a llocs, a països on s’ha prohibit, com
el que vostès proposen aquí, el que ha provocat és que hi hagi més explotació que mai, més tràfic
d’éssers humans, més trata i, per tant, unes condicions pitjors.
Per això li deia que és un tema que està en debat en el moviment feminista, en diferents estudis i
discussions, que jo també entenc que a l’Ajuntament de Tortosa com a mínim jo reconec que no tinc ni
tota la informació ni tota la capacitat per posicionar-nos al respecte.
És per això que nosaltres el que volem demanar és que es pugui fer aquesta votació per separat,
perquè hi ha alguns punts que estem totalment d’acord, com seria el tema de demanar que l’explotació
de les dones s’acabi i qualsevol tipus de tràfic d’éssers humans, i altres, en relació al que jo els hi he
comentat, en relació al moviment feminista, pensem que s’hauria de tenir en compte. I, per tant,
demano que aquesta votació es pugui fer per separat. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Ens haurem d’aclarir, perquè
només hi ha un punt, hi ha una proposta d’acord, per tant, no es pot votar per separat,
independentment del que digui el senyor roig.
Si només hi ha una proposta d’acord és impossible votar-la per separat. Només hi ha un punt d’acord.
L’acord és un.
No, no, però d’acord només n’hi ha un, per tant no es pot votar, independentment del criteri que tingui
el senyor Roig, però clar, si només hi ha un punt, serà difícil votar...., ho dic per no avançar el debat i bé,
en tot cas, li contestarà el senyor Roig però tingui en compte això.
Com? No, no, no dóna sentit de vot però, en tot cas..., perquè volia votar per separat, però en tot cas és
el senyor Roig. Però si només hi ha un acord, ja els hi dic jo que no es pot votar per separat. A
l’exposició de motius no es vota, es vota, s’incorpora tota, per tant.... Proposta d’acord, primer...
Bé, no sé si jo tinc una altra moció, eh. Perdó, ho tornaré a repassar però jo a la moció....
Intervenció del Sr. Jordan
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, si em permet, senyor alcalde, posa “proposta d’acord”
però després hi ha primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, en tot cas, el senyor Roig després li contestarà perquè
és el proposant de la moció. Té la paraula la senyora Viña.
Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, des del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Tortosa estem totalment i inequívocament d’acord en què cal
condemnar i eradicar qualsevol activitat que suposi una explotació contra la voluntat de persones i que
atempti contra la seva llibertat, com no pot ser d’una altra manera.
I, per tant, no només s’ha de condemnar públicament, sinó que s’ha d’anar contra aquestes pràctiques i
més encara quan són pràctiques relacionades amb l’explotació sexual infantil.
Però com ja ha comentat el ponent que m’ha precedit, en el títol de la moció es dóna a entendre una
cosa que després en l’argumentari pot ser molt discutible.
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Volem remarcar també que per començar diríem que parla d’explotació sexual –i quan parles
d’explotació sexual enseguida vénen al cap dones i xiquets– però l’adhesió a aquesta xarxa no s’exposa
en cap moment que també hi ha un col·lectiu que pot quedar molt afectat per aquest tema d’explotació,
que és el col·lectiu LGBTI, que no es té en compte per a res en l’exposició d’aquesta moció. És un
col·lectiu que, a més a més, està molt oblidat i que ja se n’ha començat a parlar, però només des de la
Llei que es va signar al Parlament, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre.
També pensem que només pensar en què existeix una prostitució lligada a l’explotació és perdre una
mica de vista una part del problema, igualment com només lligar-la a les situacions de pobresa.
Actualment, la situació d’aquest sector és molt precària. Sense anar més lluny, aquí a Tortosa, per
exemple, l’atenció que rep aquest col·lectiu, l’atenció mèdica ve només de voluntaris de la Fundació
Doctor Ferran específicament, a banda de totes les prestacions que puguin tenir. Per tant, no hi ha cap
classe de regulació.
Des d’Esquerra Republicana volem deixar molt, molt clar que condemnem i s’ha d’eradicar qualsevol
tipus d’explotació, però pensem que la solució no passa per la prohibició, que és el que se’ns demana
una mica en aquesta moció. La solució passa, per una banda, per la persecució d’aquestes xarxes que
es dediquen a l’explotació i per la regulació de la prostitució volguda, perquè també hi ha una part
d’aquesta prostitució que s’ha de tenir en compte.
El que s’ha d’intentar és que la prostitució volguda, els treballadors que es dediquen a aquesta activitat
i aquest col·lectiu puguin exercir-la d’una manera regulada, digna i segura.
Per tant, compartim totalment la preocupació que es genera per l’explotació de persones, però com no
compartim la solució que se’ns proposa, el nostre grup s’abstindrà.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, evidentment estem
d’acord amb, tal i com diu la moció, que Tortosa sigui una ciutat lliure del tràfic de dones, de xiquetes,
evidentment, que es destinin a la prostitució, creiem que això cal eradicar-ho en tots els sentits i amb
totes les forces i per això li avanço que el nostre grup li votarà a favor d’aquesta moció.
Tot i això, sí que voldria introduir un matís, ja que ens està parlant del fet de poder-ho abolir dintre del
que ens està exposant a l’exposició de motius, ens està parlant contínuament de poder-ho abolir. Jo
crec que cal ser realistes de la situació, ser realistes d’aquella gent que ho vol voluntàriament, sempre
tenint present que els xiquets i les xiquetes mai, vull dir, en aquest cas mai pot ser acceptable això. I
això ho hem de condemnar i treballar per eradicar-ho absolutament, però sí que pot existir una part
voluntària, una part que el que creiem és que cal regular-la en tots els sentits per tal de dignificar-ho,
com s’està fent des del nostre grup parlamentari a Madrid.
Per tant, en tot cas comptarà amb el nostre suport, sempre tenint en compte i present això.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Roig, només per aclarir, la proposta
d’acord és una però hi ha diferents punts. En tot cas, si creu que és susceptible de votar-se per separat,
hauríem de demanar al senyor Jordan que li clarifiqués quins són els punts i després, no sé si vol fer-ho
potser en caràcter previ o.....
Intervenció del Sr. Roig
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: També anava a demanar això, entenc que m’hauria de dir quins
són els punts que vostès volen....
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: I en tot cas, independentment –una reflexió que els hi faig a
tots– independentment que vostès poden fer el que creguin convenient, seria bo que aquestes
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situacions les poguéssim plantejar en Junta de Portaveus en caràcter previ perquè així arribem aquí al
Ple on cadascú ja sap, més o menys, si s’ha de votar o no. I si aquesta votació després no s’admet en
Junta de Portaveus, es pot reclamar igual al Ple. Però, al menys, a efectes de l’organització de la votació
i de la discussió, seria bo que aquestes coses ens les poguéssim plantejar en caràcter previ, que per
això fem la Junta de Portaveus.
En tot cas, senyor Jordan, el senyor Roig ens demanaria que quins són els punts que s’haurien de votar
per separat. O tots?
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Jo indico el sentit del nostre vot. I indico el sentit del nostre
vot que seria que estaríem d’acord amb el primer punt, que és: “l’Ajuntament de Tortosa s'adhereix a la
xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquetes i xiquetes destinats a la prostitució”, perquè
entenem que aquesta xarxa de ciutats el que busca és acabar només amb el tema de la trata i no parla
del model. I la resta de punts ens abstindríem. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Per tant, demana votació per separat del primer punt i la resta
de punts, no? senyor Jordan?
Senyor Roig, jo crec que ho té clarificat.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. En primer lloc, moltes gràcies
als grups que han donat suport.
I certament, és un tema controvertit, però en cap moment hem volgut plantejar-ho ni en confrontació ni
en provocació. Nosaltres amb el que centràvem el tema era un tema d’explotació de les dones, xiquets i
xiquetes i, per tant, enteníem que volíem que la nostra ciutat s’adherís a aquest manifest, a aquesta
xarxa de ciutats lliures de tràfic.
Entenc, senyor Jordan, que si acceptem el sentit de la seva demanda, no? –que també li dic el mateix
que li ha dit l’alcalde, no?, que preferiria que aquestes abans, de la mateixa manera que hem parlat de
la moció dels locals de la gent gran del Temple, haguéssim pogut parlar-ho abans–, però que si ho fem
separat tampoc canviarà gens el sentit del vot, entenent que Convergència i Unió vota a favor de tots
els punts, afirmativament.
Per tant, sí que li acceptaria si tenen a bé tots els regidors i regidores presents de si votem
separadament el que vostè ja ha manifestat.
Tampoc tenim cap problema en si caldria, perquè realment fos així, d’incloure el col·lectiu que molt bé
ha dit la senyora M. Jesús, vull dir l’LGTB, entenent que sí, que té raó en què és un col·lectiu també que
està afectat.
I en aquest sentit, bé, el que hem dit, no?, de dir no perquè la prostitució sigui admesa com les guerres
hem de deixar de lluitar per un col·lectiu que són les dones, xiquets i xiquetes i, en aquest sentit, el
col·lectiu LGTBI, que realment estan explotats per les màfies.
En aquest sentit, agrair el vot favorable de tots els regidors i regidores presents. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, abans d’obrir, simplement per manifestar
vot i després, si em permeten, organitzem la votació, que és molt fàcil.
Intervenció de la Sra. Viña
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Només per manifestar que si dividim el vot, nosaltres també,
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evidentment, estem totalment d’acord en què estem en contra i ens adherim a la xarxa, però en contra
de l’explotació, és evident. Nosaltres ens abstenim a l’altra part.
Intervenció del Sr. Alcalde
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor secretari, entenc que votem la moció en dos parts.
Un primer punt que compta amb el vot favorable de tots els regidors i regidores presents si no
m’equivoco, i la resta de la moció que compta amb el vot favorable de tots els regidors i regidores
presents excepte vuit abstencions, si no m’equivoco. Moltes gràcies. Per tant, queda aprovada la
proposta tal i com estava formulada inicialment.
*-*-*
A proposta del grup municipal Movem Tortosa i amb el vistiplau del grup municipal Partit dels Socialistes
de Catalunya, el Ple de l'Ajuntament acorda, per unanimitat, votar els acords per separat. Sotmès a
votació ordinària l’acord PRIMER, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-lo per unanimitat, cosa que
suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. Sotmesos a votació
ordinària del SEGON al VUITÈ acord, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-los amb dotze vots a favor
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC-CP (3), CiU (8) i PP (1); i vuit
abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC-AM (4) i MT-E (4).

10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL SERVEI
DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya:
“Atès que el cementiri municipal és un equipament públic freqüentat per les persones que van a vetllar
els seus difunts així com a tenir cura dels nínxols, tombes i panteons, al llarg de tot l’any, i no només al
voltant del dia de Tots Sants.
Atès que el cementiri municipal pateix algunes deficiències en temes de manteniment que han motivat
la queixa d’alguns titulars de drets funeraris i també de nombroses persones que acudeixen al
cementiri municipal que observen una manca manteniment i neteja.
Atès que aquestes queixes fan referència a deficiències tant de manteniment general, com dels estris i
eines al servei dels ciutadans així com d’instal·lacions, algunes de les quals poden afectar a la seguretat
de les persones, tal i com es pot veure a les fotografies que ens han fet arribar uns usuaris recentment.
Atès que pel que fa a les deficiències que fan referència als estris i eines a disposició dels usuaris per a
la neteja i manteniment dels drets funeraris, hi ha el fet que les escales per accedir als nínxols més
elevats no disposen de gomes al peu per evitar relliscades i no són de tisora, tal i com es pot veure a les
fotografies, el que suposa que ha d’haver sempre una persona que aguanti l’escala mentre l’altra la
utilitza.
Atès que en aquest mateix sentit també hi ha graneres totalment gastades que no compleixen amb la
seva finalitat donat el seu estat tal i com es pot veure a les fotografies.
Atès que l’estat d’aquests elements poden dificultar les tasques de neteja i manteniment dels nínxols,
podent donar lloc a situacions perilloses per a les persones.
Atès que pel que fa a les instal·lacions es poden veure elements del cablejat a terra sense cap mena de
protecció tal i com es pot veure a les fotografies.
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Atès que la imatge que aquesta situació dona és lamentable i deixa en evidència el servei de
manteniment de l'Ajuntament, a qui correspon actuar i vetllar per a garantir la neteja, el manteniment i
l'ordenació del cementiri municipal, així com de qualsevol espai i equipament públic.
Atès que, d’acord amb la taxa T-13 de serveis del cementiri municipal, l’Ajuntament de Tortosa aplica
una quota tributària anual en concepte de manteniment i conservació de 18,00 € als titulars dels drets
funeraris de nínxols, 35,00 € als titulars dels drets funeraris de tombes i 120,00 € als dels drets
funeraris de panteons.
Atès que l’Ajuntament de Tortosa ha de vetllar pel correcte manteniment i estat de les instal·lacions del
cementiri municipal al llarg de tot l’any i no únicament en les dates d’especial afluència com ara Tots
Sants.
Atès que el Pla d’acció municipal recull, a la seva acció núm. 337, la millora dels serveis funeraris de la
ciutat durant els anys 2016 i 2017, i que per tant s’entén que la resolució d’aquestes deficiències
haurien d’estar incloses dintre d’aquesta acció.
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de
l’Ajuntament de Tortosa la següent: PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Que l’Ajuntament de Tortosa efectuï les correctes tasques de manteniment del cementiri
municipal al llarg de tot l’any de manera que es garanteixi el bon ús d’aquest equipament.
SEGON. Que l’Ajuntament de Tortosa posi a disposició dels titulars dels drets funeraris els estris i eines
adequats i necessaris per facilitar les tasques de neteja i manteniment d’aquests drets (nínxols, tombes
i panteons).
TERCER. Que l’Ajuntament de Tortosa dugui a terme les tasques de manteniment de les instal·lacions
del cementiri municipal de manera que aquestes compleixin amb les normatives de seguretat i no
puguin suposar cap perill per a les persones. ”
*-*-*
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 mes
d’abril debatíem una moció sobre la construcció d’un columbari al cementiri municipal, que es va
rebutjar perquè el Govern va argumentar que aquesta i altres accions estaven recollides a la seva acció
337 del PAM.
L’acció 337 del seu PAM estableix la millora dels serveis funeraris municipals per els anys 2016 i 2017.
Estem a meitat de 2016 i se suposa que vostès estan treballant en la millora dels serveis municipals i
així ho faran fins al 2017, no sabem perquè fins al 2017 només, no sabem perquè no continua els dos
anys restants.
Tot i això, sembla que –al nostre entendre– no estan treballant per la millora, ja que avui ens trobem en
aquest Ple per tornar a parlar del cementiri, concretament sobre el seu estat de conservació i
manteniment.
I sí, una vegada més ens trobem per parlar en un Ple proposant una moció relacionada amb el
manteniment de l’espai públic, i no deixarem de fer-ho perquè la ciutat –al nostre entendre– no està
ben cuidada i ben mantinguda.
I perquè el cementiri municipal pateix deficiències en temes de manteniment que han motivat la queixa
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d’alguns titulars de drets funeraris i també de nombroses persones que acudeixen al cementiri
municipal, i que ens han fet arribar al nostre grup municipal.
Aquestes queixes fan referència a deficiències tant de manteniment general, com dels estris i eines al
servei dels ciutadans, així com d’instal·lacions, algunes de les quals poden afectar a la seguretat de les
persones.
El cementiri municipal és un equipament públic freqüentat per les persones que van a vetllar els seus
difunts, així com a tenir cura dels nínxols, tombes i panteons al llarg de tot l’any, i no només al voltant
del dia de Tots Sants.
Com he dit abans, els usuaris i titulars de drets funeraris ens han fet arribar les seves queixes ja que el
manteniment general, al seu entendre, hauria de ser més acurat, les escales per accedir als nínxols
més elevats no disposen de gomes al peu i evitar relliscades i són d’una única fulla; hi ha graneres
totalment gastades que no compleixen amb la seva finalitat i hi ha instal·lacions que es poden veure
elements de cablejat a terra sense cap mena de protecció.
L’estat d’aquests elements, que es pot apreciar a les fotografies que acompanyen la moció i, senyora
Roigé, ja li avanço que no són antigues, que no són fotografies de fa no sé quant temps, sinó que són
d’aquest recentment mes de maig passat, i que entenem que això no facilita la neteja i manteniment
dels nínxols per part dels usuaris.
És una imatge que deixa en evidència que el manteniment de l’Ajuntament no és correcte. I, tot i això,
cal agrair al personal del cementeri municipal, que fan tot el possible per ajudar els usuaris i per
mantenir l’espai el millor possible.
En tot això hi ha una taxa, la taxa T-13 de serveis del cementiri municipal, aplica una quota tributària en
concepte de manteniment i conservació de 18€ als titulars dels drets funeraris de nínxols, 35€ per
tombes i 120€ per a panteons, que entenem que han d’existir i que en absolut té afany recaptatori, sinó
que ha de servir per mantenir l’equipament en condicions.
És per aquest motiu que presentem aquesta moció a l’Ajuntament de Tortosa per a que compleixi amb
les seves obligacions en el manteniment d’espais i equipaments públics, que efectuïn les correctes
tasques de manteniment del cementeri municipal al llarg de tot l’any, que es posi a disposició dels
titulars dels drets funeraris estris i eines adequats i necessaris per facilitar les tasques de neteja i
manteniment i que es dugui a terme les tasques de manteniment de les instal·lacions del cementeri
municipal de manera que no puguin suposar cap perill.
L’Ajuntament de Tortosa ha de vetllar pel correcte manteniment i estat del cementeri municipal, dels
estris i eines al servei dels usuaris i de les instal·lacions al llarg de tot l’any.
Com ja hem dit en anteriors mocions, la imatge urbana d’una ciutat és l'expressió de la totalitat dels
elements que la configuren, és a dir, d’un conjunt d’elements que configuren la seva infraestructura
urbana i les activitats i idiosincràsia de les persones que hi habitem.
Tortosa continua essent una ciutat que no dóna una imatge correcta, al nostre entendre li fa falta molt
de manteniment.
Esperem que comptem amb el suport dels regidors i regidores presents. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Dalmau
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau Bé, senyor alcalde, regidores, regidors, bé, el món de la
mort és com el món de la vida, és tan normal com ell i és un tema que poc a poc les persones anem
entenent-ho.
En la història moderna la nostra ciutat ha tingut 3 cementiris públics, el primer va ser el fossar del
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Rastre, iniciat al 1804 i funcionant fins el 1841. El segon va ser el cementiri del Pla d’Abària o de Sant
Llàtzer, al carrer Barcelona, donava al mateix carrer Barcelona i alguns dels que estem aquí encara ens
en recordem de la porta i de la inscripció que hi havia dalt, i que va funcionar fins les darreries del segle
XIX, principis del segle XX. I poc més després, una mica més amunt es va construir l’actual cementiri.
Hi ha qui diu que una ciutat es coneix visitant dos indrets d’ella: un és el mercat i l’altra és el cementiri.
El primer, el mercat, perquè li ofereix al visitant el coneixement del tarannà i de la dinàmica comercial i
vital de la ciutat, El segon, el cementiri, perquè ofereix al visitant el coneixement del passat, dels
personatges il·lustres que van tirar endavant aquella ciutat i van viure en ella, o no, però van destacar
en les seves professions fora de la seva ciutat natal.
Per aquestes raons és fonamental, entre altres aspectes, el seu correcte manteniment, com diu la
moció.
Alguns cementiris, en cito un – el més proper i que vostès ja ho saben– el de Poblenou de Barcelona –i
recomano visitar-lo– té, a més d’un valor històric i vital, un extraordinari valor artístic.
La vàlua d’un cementiri va més enllà de la seva utilitat funcional –i això ho dic, lògicament, amb tots els
respectes–, i és per això que no seria descabellat fer un estudi de l’indret i de qui l’ocupa, editant inclús
–i ho dic seriosament i ho he dit en comissió informativa a més, això– un opuscle per a qui vulgui
conèixer-lo en profunditat –i aquí també fico entre parèntesis, sense bromes irrespectuoses– entre
altres aspectes, conèixer o ens adonaríem que manquen, per exemple, l’eminent musicòleg Felip Pedrell
o manca també un il·lustre tortosí d’adopció, però tortosí, destacat polític com, per exemple, Marcel·lí
Domingo. I en podem citar molts de tortosins que viuen o han viscut fora de la nostra ciutat i han mort
fora de la ciutat i estan enterrats fora de la ciutat però que podrien ser traslladats aquí a Tortosa.
La pregunta que em faig –i és una pregunta col·loquial–, cal treballar per portar al nostre cementiri a
aquells tortosins i a aquelles tortosines destacades que avui descansen, no per pròpia voluntat, sinó per
circumstàncies de la vida, arreu del món i lluny de la seva estimada Tortosa ? Bé, és una pregunta que
aquí queda.
En quant al manteniment és evident que tot és millorable, inclús traure una sèrie de pedres bastant
grans que són restes de l’antic cementiri i que estan a l’extrem de la porta d’entrada de l’actual
cementiri allí tirades a un costat, o millorar el mateix camí del cementiri, o dotar-lo –com aquí es va
plantejar en aquest Ple– d’un columbari, o com va fer l’equip de Govern en el seu moment: dotar-lo
d’una nova grua, o com va fer l’equip de Govern en el seu moment: la depuració dels vora 6000 nínxols
en què casi la meitat d’ells no tenien amo conegut i el 20% o el 30% estaven en total desús.
Bé, això és el que comporta mantenir un equipament municipal, que cal mantenir-lo amb la cura
possible i necessària i que jo penso que, des de l’equip de Govern, ja s’està tirant endavant dintre de les
possibilitats, dintre de les circumstàncies que es van plantejant en el dia a dia d’aquest equipament
municipal.
Per tant, la moció per a nosaltres serà rebutjable.
Intervenció del Sr. Jordan
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, ja s’ha dit també
abans pel proposant que fa poc temps, des de Movem Tortosa, vam presentar una moció per a que hi
haguessin algunes millores al cementiri municipal de la nostra ciutat i, concretament, vam defensar la
necessitat de la construcció d’un columbari, que és un espai per poder posar les urnes amb les cendres
dels difunts, atès que cada vegada més hi ha aquesta pràctica entre molta gent, i molts ajuntaments
del nostre país ja disposen de columbaris per poder posar els seus difunts amb les urnes i les cendres.
Una moció que va ser rebutjada per l’equip de Govern de Convergència i Unió i llavors també Esquerra
Republicana, amb aquest argument, no?, de que ja ho tenien previst, de que ja ho farien.
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Suposem que ara passarà el mateix, perquè ara el que se’ns demana és que votéssim a favor
d’aquesta moció on es reclama que hi hagi una millorar del manteniment del que és el cementiri, de les
instal·lacions i de l’equipament en sí.
I nosaltres també, com a Movem Tortosa, hem rebut algunes queixes en relació als temes que aquí s’ha
proposat ara mateix i, per tant, en aquesta línia de que pensem que és una instal·lació municipal que
cal posar-la al dia, més enllà del que ja s’ha fet durant aquests últims temps, caldria tirar endavant
totes aquestes millores i, per tant, com no podia ser de cap altra manera, votarem favorablement.
Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Monclús
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde.
Bé, aquesta moció que presenten el grup municipal dels socialistes de Catalunya, quan anem a la part
que de fet hem de votar diuen que l’Ajuntament de Tortosa efectuï les correctes tasques de
manteniment del cementiri municipal al llarg de tot l’any, de manera que es garanteixi el bon ús
d’aquest equipament. Entenem que el bon ús, l’ús per al que es fa un cementiri és aquell de disposar
dels llocs on les famílies que tenen un fet luctuós puguin deixar el cos dels seus familiars, dels nostres
morts.
Si això és així, veiem que s’ha fet –ja ho ha comentat abans el senyor Dalmau– una depuració de la
propietat de tots aquells nínxols que no sabíem de qui eren i el que s’ha pogut portar a la pràctica és
que tinguéssim espai per a aquelles famílies que luctuosament ho hagin de menester.
Per tant, entenem des del nostre equip d’Esquerra Republicana de Catalunya que el bon ús s’està fent.
Però si la interpretació és una altra –més del tema d’enjardinament, del tema de pintura– penso o
pensem, el nostre grup, que hi ha suficients persones al servei del manteniment i de la sepultura,
suficients persones al servei de la neteja, ja es fan els treballs de “paleteria” adequats, s’estan fent i
s’ha pintat les seccions i tots els perímetres del cementiri, o sigui, tot això està molt endreçat.
Altres punts del que queda a la moció vénen a dir que el que fan falta són graneres i escales de les que
es disposa per arribar als nínxols de més amunt, fa falta ficar-los-hi una taco de goma a la part de baix a
fi i efecte de que no rellisqui, o comprar escales que siguin de doble sentit.
Bé, si ens hi fixem en el tipus de voreres que hi ha prop dels nínxols, veurem que estan inclinades i que
les més pràctiques són les que es repengen a la paret i potser sí que s’hauria de comprar un taco per a
que no rellisquin, potser sí, a cada escala que hi hagi un taco de goma ficat baix, vale.
I a la foto que ens fica el Partit Socialista de Catalunya, ens pinten, ens ensenyen una granera que està
una mica vella, doncs bé, potser es pot comprar una granera, o dos, o tres.
Però vaja, entenc que presentar una moció a l’Ajuntament de Tortosa per dir que fiquessin tacs a les
parts de baix de les escales per a que no rellisquin i comprar alguna granera més quan es fa
l’important, crec que això es pot fer en comissions informatives i no fa falta.
Per tant, la nostra posició al respecte serà de rebuig d’aquesta moció perquè l’important per al que és
un cementiri, això sí que està solucionat en aquests moments.
Intervenció de la Sra. Roigé
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, el senyor Roig ens
torna a parlar del cementiri, aquesta vegada –com ha dit també el senyor Monclús– portant-nos fotos
de graneres i d’escales. Però, en tot cas, jo li faria unes quantes preguntes abans de començar, que
suposo que em dirà “oh!, ja m’ho pensava”:
Com estava l’Ajuntament quan governava el Partit Socialista? Com estava? Com estava, perdó, com

- Pàg. 44 / 49 -

JACE / sbh

Plaça Espanya, 1
43500 Tortosa

T 977 58 58 00
F 977 58 58 52

info@tortosa.cat

estava l’Ajuntament i el cementiri?, tot. Si pot ser, si em deixa parlar....
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde: Senyor Roig, després tindrà la paraula. No es preocupi
que acabarà la portaveu i després vostè no es preocupi que sempre tindrà la paraula.
Intervenció de la Sra. Roigé
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies. Senyor Roig, si em deixa continuar... Com estava
l’Ajuntament i com estava el cementiri? Se n’havien ocupat del cementiri, el Partit Socialista, en algun
moment? Com el tenien? Absolutament abandonat.
Absolutament abandonat, però a més a més, aquestes preguntes que ara li ha dit una mica així també
el senyor Monclús, no?, d’una granera, dos fotos que són agafades per diferent angle de la mateixa
cosa..., perquè no ho pregunta en comissió? Té un regidor que li pot preguntar “escolti, que passa amb
aquella escala o amb aquella granera?, que està passant?” Perquè entenem que portar al Ple de
l’Ajuntament una moció parlant-nos d’una granera, d’una escala o d’un cable que ha vist allà i que ha
fotografiat, en tot cas, creiem que no és el que pertoca, però bé, en tot cas jo li explicaré el que fem a
l’Ajuntament perquè ens està demanant millores i li explicaré el que fem i el que no es feia.
En aquest cas tenim, a dia d’avui, dos persones destinades al manteniment i a la sepultura, al servei de
sepultura, i dos persones al servei de neteja i manteniment que no existien. Tenim un equip de
complement de recollida i repàs en servei de neteja i retirada de resta. Tenim, a la vegada, treballs
permanents en equips de “paleteria” de la Brigada que tampoc estaven quan es requereix. S’ha millorat
l’entorn arbrat amb noves plantes de temporada, s’han pintat les seccions i el perímetre, s’ha
impermeabilitzat les seccions més antigues, s’ha adquirit un portafèretres, un elevador. Per cert, a la
moció no ho diu, però com ho va dir abans i ho ha dit públicament, per a l’Ajuntament de Tortosa,
comprat exclusivament per a l’Ajuntament de Tortosa, res de segona mà i no sé què ha anat dient per
alguns mitjans de comunicació que adquirim un elevador de no sé on. No, el comprem nou i fet per a
l’Ajuntament de Tortosa d’acord amb les característiques de l’Ajuntament de Tortosa.
Ens diu que poséssim un tipus d’escales, també ha anat dient. Aquestes escales d’acord amb el tipus
de cementiri que tenim, per les inclinacions, per les voreres, per les pendents no és possible.
Això, totes aquestes cosetes que li he anat explicant, segurament si les hagués preguntat en comissió li
haguéssim pogut explicat, hagués pogut fer aquella roda de premsa que va fer dient veritats en lloc de
dir el que ha anat dient i les coses haguessin anat millor, tant per al Govern com per a l’oposició, en
aquest cas vostè.
Per tant, tenint present el que vostès feien, tenint present com s’ha portat a terme la cura que es té del
cementiri i, a més a més, també acabo agraint la feina i dedicació d’aquella gent que s’hi està dedicant
al cementiri, els que estan treballant al cementiri, els que estan treballant al cementiri, el personal que
hi ha allí però, a més a més, tota la brigada que s’hi dedica quan se’ls requereix que es necessita que
estiguin allà, a tots ells també els hi vull fer un reconeixement des del Govern municipal perquè
entenem que cal fer-lo i perquè el que fa vostè avui és desprestigiar aquesta feina que fan dia a dia
aquella gent que està treballant al cementiri.
Intervenció del Sr. Roig
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, primer
que res donar les gràcies al grup de Movem Tortosa pel seu suport.
I celebro que no siguem els únics que ens hem tornat bojos perquè a ells també els hi ha arribat
aquestes mateixes demandes i queixes, perquè sembla que aquí.... Sí bé, un dia li vaig dir a vostè,
senyora Roigé, vostè és la que veu sempre la Tortosa de color de rosa i, per tant, tot és idíl·lic, tot està
bé, tot es fa bé i no hi ha res malament a la ciutat.
Una vegada més, tornen a escenificar el junts pel no, aquesta vegada –que avui encara no havia
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passat– amb el suport també del Partit Popular. Convergència, els republicans i el Partit Popular voten
no, voten no constantment. I era de preveure, ho ha dit el senyor Jordan, diu: segurament votaran que
no. No, clar, perquè “nosaltres ja ho tenim tot dins l’acció 337”. Bé doncs, facin, facin.
I ho hem dit moltes vegades en aquest plenari, hem demanat millores de la plaça d’Alfons, millores en
el tema dels arbres, ho hem dit 40.000 vegades, i vostès: no, no i no.
Però miri, si vostè avui, senyora Roigé, ha intentat ridiculitzar a aquest grup parlant així d’aquesta
manera, de dir “homes, amb aquest to paternalista –com també ha utilitzat el senyor Monclús–, qui ha
quedat en ridícul són vostès perquè són incapaços de comprar una granera. Una granera i un poal, són
incapaços. I d’arreglar una escala, són incapaços. Vostès sí que han quedat en ridícul avui per tenir
això.
I no li sàpiga mal que portéssim fotografies i ensenyéssim fotografies que ens han passat usuaris
setmanals o quinzenals de cementiri, i ens ho han passat ells, no les hem anat a buscar nosaltres. Per
tant, no li sàpiga mal. En aquest sentit, dir-li que qui ha quedat en ridícul és vostè.
Un elevador que, per cert, vam demanar nosaltres. Vostès van dir que no, que no, que no i llavors el van
comprar, com sempre fan.
I en cap moment he posat en qüestió la feina –i ho he dit en la meva exposició, eh–, la feina dels
treballadors del cementiri, al contrari, als quals he agraït la feina que fan.
I miri, com va dir un gran polític socialista, respondrem a cada insult amb una proposta i a cada
desqualificació amb una idea. I ho continuarem fent i continuarem portant a aquest Ple aquelles
propostes que la ciutadania ens vagi dient perquè d’aquesta manera creiem que centren el debat de
qui realment es preocupa per la ciutat i qui intenta ridiculitzar a aquells que ens preocupem per la ciutat
i pels tortosins i tortosines. Moltes gràcies.
Intervenció del Sr. Alcalde
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Els tortosins i tortosines saben molt bé qui
es preocupa per la ciutat i ho voten cada 4 anys.
*-*-*
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb set vots a
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PSC-CP (3) i MT-E (4); i
tretze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (8),
ERC-AM (4) i PP (1).

PART DE CONTROL
11 - 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:
- 18/2016, de 25 d’abril
- 19/2016, de 02 de maig
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- 20/2016, de 09 de maig
- 21/2016, de 17 de maig
- 22/2016, de 23 de maig
b) Resolucions de l’Alcaldia
- De la 455/2016 a la 706/2016
El consistori en queda assabentat.
12 - INFORMES DE L’ALCALDIA.
No n’hi ha.
Intervenció del senyor Alcalde: Més enllà del que jo els hi he informat i que en deixo constància en
aquesta sessió plenària en Junta de Portaveus, jo demà procediré a signar els decrets de reassignació
d’aquelles àrees de govern que quedaven pendents de la incorporació de la senyora Cristina Girón i, per
tant, firmaré aquest Decret en quant a àrees de responsabilitat i en quant a barris a coordinar l’acció de
Govern.
13 - CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
a) Mocions
b) Precs
c) Preguntes
No se’n formula cap
*-*-*
01.- INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, gràcies. Tindria dos preguntes.
Ens hem assabentat, el nostre grup, per la premsa que diu que –per això pregunto– que Tortosa i altres
ciutats de Catalunya deixaran de pertànyer a la Red de Juderías de España. Curiosament, he mirat dins
al PAM –per a que vegi la senyora Roigé que sí, que jo em miro el PAM– i hi ha una acció, la 272 que
posa: Xarxa de calls catalans, cosa que em sembla perfecte que entre els calls de Catalunya i les ciutats
que tenen call poguessin fer una xarxa de col·laboració, però clar, no va el nostre grup veure o entendre
que això volia dir que sortim de la Red de Juderías de España, una la Red de Juderías que crec que ens
ha donat el ressò i ens ha donat l’impuls i hem aprofitat a la ciutat –i ho dic així– per tal de posar en
valor el nostra passat jueu.
I l’altra pregunta va en relació a una pregunta que vaig fer-li també el 7 d’abril en tant en quant van
sortir unes dades del Registre d’habitatges buits en aquells habitatges que són susceptibles d’estar
pels bancs i, per tant, posats a disposició social. En aquell moment vostè va dir que encara no tenia
l’aval perquè hi havia diferències de criteri a l’hora de.... els famosos 475.
En el Ple passat recordem que vam aprovar una moció aquí al Ple de l’Ajuntament, a proposta del
nostre grup, en tant en quant rebutjàvem la interposició del recurs per part del Partit Popular en relació
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a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.
Ens consta que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca està trametent als diversos ajuntaments un full
de ruta per tal de posar a disposició i fer accions conjuntes entre els ajuntaments i la Plataforma per tal
buscar aquelles mesures i emergències en base a aquesta publicació que es va fer de les dades del
Registre i en base al recurs que ha fet el Partit Popular davant del Constitucional.
I, per tant, era veure si s’havia avançat en aquest tema, si tenim més dades i si s’ha fet alguna cosa
més.
A continuació respon el Sr. Alcalde: Sí, efectivament, en relació a aquesta última de les qüestions, tenim
ja l’escrit que la Generalitat ens remetia i s’està puntejant. Era una qüestió laboriosa perquè em penso
que hi havia 400 i pico habitatges i hi ha certes discrepàncies. Hi estan treballant els serveis tècnics i
quan ho tinguin segur que la regidora, en comissió informativa, els hi anirà informant.
En quant al tema de la Red de Juderías de España no podia estar al PAM perquè no estava previst. En
tot cas, com vostè molt bé deia, estava prevista la constitució de la xarxa de calls jueus catalans. Aquest
ha sigut també un altre dels elements de discrepància en el si de la pròpia Red de Juderías de España,
més altres que ja els informarem quan tinguéssim l’informe tècnic de la que era la secretària general
tècnica de la Red de Juderías i, a la vegada, persona membre del call jueu de Girona.
Sembla ser, entre altres qüestions, que no s’entenia o no s’acceptava la possibilitat de que ens
poguéssim constituir en una xarxa catalana de calls jueus, més enllà d’altres sistemes, altres qüestions
de discrepància important, com ha sigut incrementar els costos de la Red de Juderías amb la
contractació d’una altra..., d’una gerent, apart de la secretària general tècnica, i altres qüestions que,
quan tinguéssim l’informe, els hi farem i els hi remetrem, i sinó jo mateix, que he seguit al llarg dels
últims mesos la qüestió bastant personalment, ho podran fer.
Però com podran haver llegit a la notícia, i jo vaig reaccionar perquè aquesta notícia havia saltat a algun
altre ajuntament de Girona concretament –no el de Girona, sinó el de Castelló d’Empúries– que el seu
president, que el seu alcalde és el president actual de la Red de Juderías de España ja ho va portar al
Ple.
Per tant, ja els informaré, però no és una acció exclusiva de l’Ajuntament de Tortosa sinó, en principi,
dels 5 ajuntaments catalans que semblaria que s’entrés en algun tipus d’incompatibilitat per voler
formar part d’una xarxa de calls jueus catalans, que entenem que s’ha de prioritzar, tenint en compte
que l’estructura d’aquesta xarxa de calls catalans seria l’estructura tècnica i, per tant, tot el bagatge
que havia composat la Red de Juderías de España.
No li recordaré també que fa molts pocs mesos Sevilla –que també va ser una de les fundadores– va
abandonar la Red i hi ha 3 o 4 ciutats que fa aproximadament 1 any i mig o 2 no participen de la Red.
En tot cas, ja els informarem abans de portar-ho al Ple i jo resto a la seva disposició per qualsevol
aclariment al respecte.
02.- INTERVENCIÓ DEL SR. JORDAN
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, precisament volíem també fer una pregunta
relaciona amb el tema dels habitatges buits, dels pisos dels bancs, del que comentava el senyor Roig
del Registre, d’aquelles dades que van dir que ho estarien mirant o no.
En tot cas, reformularia la pregunta i el que m’agradaria saber és si ja s’ha imposat alguna sanció als
pisos que sí que ja estan registrats, quantes s’han imposat fins a data d’avui.
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A continuació respon el Sr. Alcalde: El número exacte no li podria dir. Jo crec que en comissió se’ls hi va
explicar exactament el número i l’estat de cada un dels expedients.
S’han imposat vàries sancions. Jo crec que, si no totes, la majoria han estat objecte de recurs menys
una –si no recordo malament–, recurs que s’ha desestimat i que, òbviament, doncs, emparant-se en la
normativa legal, podem plantejar davant l’Administració ordinària de Justícia el corresponent contenciós
administratiu al respecte.
Però si vol saber exactament el número de sancions i, guardant la discreció que requereix això, a quines
entitats i per quins habitatges, segur que en comissió li donaran complit compte. Avui mateix hi ha
hagut comissió, em consta que no hi ha hagut cap pregunta al respecte, però segur que la regidora els
hi podrà donar al detall.
Però ja li dic, són vàries les sancions que s’han imposat i majoritàriament, com passa a casi tots els
ajuntaments que coneixem del nostre país, de Catalunya, estan essent objecte de recurs per les pròpies
entitats afectades.
*-*-*
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les dinou hores i cinquanta
minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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