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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

03 / 2018 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
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 MOLÉS, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

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

 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

I. PART RESOLUTIVA 
 
 

SECRETARIA 
 
01 – Aprovació, si s'escau, de les següents actes:  
 
 Extraordinària i urgent 8/2017, de 26 de maig. 
 Ordinària 9/2017, de 12 de juny. 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
02 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM “Admissió 
nou ús a la clau 10 del POUM”. 
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SERVEIS CENTRALS 

 
03 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament 
de Tortosa. 
 
04 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació del Pla d'auditories de l'exercici 2017 a desenvolupar 
durant l'any 2018. 
 
05 – Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'any 
2018 de l'Ajuntament de Tortosa. 
 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS  
 
06 – Proposta del grup municipal Partit Popular referent a la millora del camí del Mig. 
 
07 – Proposta del grup municipal Partit Popular referent a la neteja de propaganda electoral o política. 
 
08 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa instant al Govern de l’Estat a la revalorització de les 
pensions per a l’any 2018. 
 
09 – Proposta del grup municipal Movem Tortosa instant al Departament de Salut al canvi de gestió 
immediat de l’aparcament en superfície de la plaça del Bimil·lenari. 
 
10 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista perquè el futur 
aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta siga de places públiques i gratuïtes. 
 
11 – Proposta del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Ecologista per instar a la 
Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social. 
 
12 – Proposta del grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya per exigir a la Generalitat 
l’abonament del deute pendent de les escoles bressol. 
 
13 – Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per a que Tortosa commemori 
anualment el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
14 – Dació de compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions 
d’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local: 
 
- 65/2017, de 29/12/2017 (sessió extraordinària). 
- 01/2018, de 02/01/2018.  
- 02/2018, de 08/01/2018. 
- 03/2018, de 15/01/2018. 
- 04/2018, de 17/01/2018 (sessió extraordinària i urgent). 
- 05/2018, de 22/01/2018. 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 2459/2017 a la 2792/2017. 
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15 – Informes de l’Alcaldia.  
 
 
16 – 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: 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
En primer lloc, dos qüestions prèvies. Tal i com és habitual i com vostès coneixen perfectament, un mes 
més hem d’encarar aquest Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa tenint que recordar que el 
vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Quim Fort i el senyor Jordi Sánchez i el senyor Jordi Cuixart, 
tres d’elles diputats electes al Parlament de Catalunya, continuen en presó per motius polítics. I avui, i 
després de vistes algunes de les últimes resolucions, ningú pot tenir cap dubte que és per motius 
polítics. 
 
A la vegada, també hem de recordar que el president Carles Puigdemont i quatre consellers de la 
Generalitat també s’han de trobar exiliats pels motius abans esmentats. 
 
I ara, si em permeten i en nom de totes les regidores i regidors d’aquesta corporació, jo avui voldria tenir 
unes paraules de record per al nostre company Toni Sabaté. 
 
Toni Sabaté, com vostès coneixen, va ser una persona d’una llarga trajectòria política, casi sempre molt 
lligada al món municipal. Va ser una persona que va ser durant 16 anys alcalde de Flix però que 
després també va ser regidor d’aquest Ajuntament i, a la vegada, regidor de l’EMD de Jesús del nostre 
municipi. 
 
Toni Sabaté ens va deixar la matinada del dissabte després d’una llarga malaltia. Llarga malaltia que ell 
va utilitzar per deixar-nos un testimoni molt ferm de la seva forma de ser, del que havia estat la seva 
trajectòria personal i política i també de les seves conviccions i de la seva fe. 
 
Jo, com alcalde de Tortosa i en nom de totes les regidores i regidors, l’únic que voldria recordar és que 
Toni Sabaté des del seu projecte polític era un home de conviccions i de conviccions fermes al llarg de 
tota la seva trajectòria, va ser un home honest, va ser un home treballador, va ser un home compromès, 
primer amb Flix, després també amb aquesta ciutat, sempre amb el concepte de Terres de l’Ebre, 
sempre amb el seu país i des d’aquí jo voldria mostrar la nostra gratitud per la feina que va fer com a 
regidor de l’Ajuntament de Tortosa, també de l’EMD de Jesús –m’ho demanava aquest matí el mateix 
president de l’EMD de Jesús– i simplement, doncs, que consti en acta el nostre record i, òbviament, el 
condol a tota la seva família, a tots els seus amics, també a la família política del Partit dels Socialistes, 
com jo ahir mateix vaig poder transmetre, i per a tota la gent de les Terres de l’Ebre que d’alguna forma 
o altra ha degut tenir algun tracte amb Toni Sabaté. 
 
Des d’aquí el nostre record, el nostre condol i el nostre respecte. 
 

*-*-* 
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I. PART RESOLUTIVA 
 
 

SECRETARIA 
 
 
01 – APROVAR, SI S'ESCAU, LES SEGÜENTS ACTES:  
 
 Extraordinària i urgent 8/2017, de 26 de maig. 
 Ordinària 9/2017, de 12 de juny. 
 
 

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

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
“ADMISSIÓ NOU ÚS A LA CLAU 10 DEL POUM”. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per Decret núm. 226/2018 de data 26 de gener del 2018 s’ha procedit a incoar l’expedient de 
modificació puntual del POUM “Admissió nou ús a la clau 10 del POUM”. 
 
Vist l’expedient de modificació del POUM que comprèn tota la documentació tècnica, així com els 
informes tècnic i jurídics envers l’esmentada modificació puntual i que consten en l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 96 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i dictaminada favorablement la present proposta en la sessió de la 
Comissió Informativa de Serveis al Territori celebrada en data 30 de gener del 2018. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM “Admissió nou ús a la clau 10 del POUM”. 
 
Segon - Als efectes del previst a l’article 73 del TRLLUC, aprovar la suspensió de l’atorgament de 
llicències a tot l’àmbit objecte de la modificació puntual en totes aquelles sol·licituds que tinguin per 
objecte la parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial en què les noves determinacions comportin una modificació del 
règim urbanístic. 
 
Tercer - Sotmetre la modificació puntual del POUM esmentada al tràmit d'informació pública pel termini 
d'un mes amb publicació del corresponent edicte al BOPT i a un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l'àmbit municipal al qual es refereix la present modificació puntual. 
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Quart - Simultàniament concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinin amb el 
del municipi que és objecte de la present modificació.  
 
Cinquè - De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’haurà de garantir pel 
mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 
l’esmentada modificació puntual. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Com vostès coneixen, s’ha informat en comissió 
informativa. Entenc que tampoc no hi ha cap altre comentari. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, és per manifestar la nostra abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb setze vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), ERC-AM (4), 
PSC-CP (2), CUP-AE-PA (1) i PP (1); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació del 
grup municipal de MT-E. 
 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
03 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta dels seus alts càrrecs.   
 
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup de 
treball per elaborar un model de Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués 
ser adoptat pels ens locals de Catalunya.  
 
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Administració local, el qual conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts 
càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns 
compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els 
compromisos en relació amb la ciutadania.  
 
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament amb una 
guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a propi introduint-hi, si 
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escau, les modificacions que creguin necessàries.  
 
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es considera 
un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest Ajuntament i per 
complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Vist l’informe del secretari acctal. d’aquest Ajuntament i atès el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de 30 de gener de 2018. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa adoptar el següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Tortosa, el text íntegre del qual 
s’annexa al present acord. 
 
Segon - Atribuir a la Comissió Informativa de Serveis Centrals la funció de vetllar pel compliment del 
Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Tercer - Publicitar del present acord al portal de transparència d’aquest Ajuntament. 
 
 
 
CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA 
 
 
 
1. Introducció 
 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i 
desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, 
i determini les conseqüències d’incomplir-los. 
 
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
2. Objecte 
 
Aquest codi té dos objectius fonamentals: 
- Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes 

de conducta que se’n deriven. 
- Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens 

locals. 
 
3. Àmbit subjectiu 
 
El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts 
càrrecs: 
 
- Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. 
 
- Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats 

públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic. 
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4. Principis ètics i de bon govern 
 
4.1. Principis ètics 
 
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves 
funcions, d’acord amb els principis ètics següents: 
 
- Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. 
 
- Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu 

dels interessos públics. 
 
- Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, gènere, 

opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
  
- Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació 

independent i no condicionada per conflicte d’interessos.  
 
- Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. 
 
4.2. Principis de bon govern 
 
- Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels 

interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú.  
 
- Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i 

decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives 
que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible. 

 
- Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir en 

consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de 
mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques.  

 
- Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el 

compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.  
 
- Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les 

persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en 
l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris 
tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. 

 
- Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i 

respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada 
mitjançant el sufragi universal.  

 
- Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les 

administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis. 
 
- Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de 

l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi 
la qualitat dels serveis. 

 
- Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en 

el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis. 
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5. Normes de conducta dels alts càrrecs 
 
5.1. Compromisos generals  
 
- Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne 

com a fonament de la pròpia actuació. 
 
- Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les 

activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar 
en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la 
finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les 
obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.  

 
5.2. Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès  
 
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden 
afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa 
de decisions públiques. 
  
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir 
els principis següents:   
 
- Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb 

objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.  
 
- Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i 

també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a 
terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, 
directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics. 

 
- No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells regals 

de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a través 
del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal 
acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En  cap cas podrà ser per a ús 
personal de l’alt càrrec.    

 
- No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu 

paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que 
realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que 
lliura la invitació.  

 
- Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres 

administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats 
sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat 
relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, 
desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, 
per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, 
desplaçaments o  allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits 
d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de 
l’entitat,  persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació. 

 
- Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la 

concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els 
processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, 
imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere. 
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- Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb 

persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la 
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament.   

 
5.3. Compromisos en relació amb la ciutadania 
 
- Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i 

competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la 
confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, 
d’acord amb la normativa d’aplicació.  

 
- Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens 

perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir 
cap avantatge propi ni aliè.  

 
- Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals 

s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de respondre de les 
actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.  

 
- Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i 

facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i 
col·laboració ciutadana en els assumptes públics.  

 
6. Règim sancionador 
 
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és 
el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 
 
7. Aprovació, vigència i revisió del codi 
 
Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi 
expressament la seva modificació o derogació.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema conegut i ja dictaminat. 
N’havíem parlat en l’anterior Ple, jo mateix havia firmat un decret a principis..., no, a principis no, em 
penso que era el mateix dia 1 de desembre. I en base a la proposta que s’havia fet des de la Xarxa de 
Governs Transparents de Catalunya –que està integrada, com vostès recorden, per la mateixa Govern 
de la Generalitat el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, les diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida i sobretot, bé, sobretot no, entre altres, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya–, es va crear un dia un grup de treball que va adoptar aquest 
model de Codi de conducta que és el que portem aquí a aprovació. 
 
Ha estat dictaminat i entenc que si hi ha intervencions, doncs, donem la paraula i procedim a la votació. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Molt bona tarda i, com sempre també en la primera 
intervenció que fem, ens sumem al que acaba de comentar l’alcalde referent a l’antic regidor d’aquesta 
ciutat, també com a grup municipal. 
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I també volem recordar que ahir es van complir 100 dies de l’aplicació del 155. Recordem que avui a 
l’Estat espanyol hi ha persones que estan empresonades per defensar les seves idees polítiques i que 
una part del Govern que el poble de Catalunya va triar està obligat a viure a l’exili en nom de la 
Constitució espanyola.  
 
No oblidem que aquest article s’aplica gràcies al Partit Popular, als seus aliats 2.0 de Ciudadanos i 
també a la sucursal catalana del Partit Socialista, el PSC. I ho recordarem fins que duri aquesta situació 
aquest estat d’excepció que empresona a persones per les seves idees polítiques, que obliga a l’exili 
per les seves idees polítiques a persones, que persegueix docents pel treball que fan a les aules, que 
amenaça en tancar mitjans públics perquè no els hi agrada el que diuen o que pega a la gent 
simplement perquè vol anar a votar per decidir el seu futur. 
 
Eduardo Galeano deia que ‘somos lo que hacemos para cambiar lo que somos’. Doncs això, nosaltres 
volem canviar a una república per buscar millors condicions de vida per a les persones, i altres el que 
sou, el que busqueu són porres, són IBEX 35, són presons, són monarquia, i tot amb  el PP, amb 
Ciutadans i amb el PSOE. 
 
Respecte al tema concret del Ple, del Codi ètic, dir que per una banda nosaltres ens alegrem de que es 
parli d’un Codi ètic i de que es reflexioni a fons sobre l’ètica i la integritat pública. Creiem que és 
important que es debati i es parli sobre com s’ha de gestionar els recursos pública o l’ús i l’accés a la 
informació, la contractació, la relació amb el personal o amb els mitjans de comunicació.  
 
I, a més, ho veiem positiu perquè es fa des de la prevenció, aquests codis ètics, però també trobem a 
faltar, per exemple, que en aquest Codi ètic –que som conscients que el que s’ha fet és agafar el que 
s’ha proposat, com ja s’ha explicat aquí, i traslladar-lo tal qual– trobem a faltar, per exemple, un règim 
sancionador específic d’aquest Codi ètic i que no es derivin les possibles sancions a la Llei 19/2014, de 
bon govern, com és el que proposa, perquè al final la sensació que tenim des de la CUP és que s’és 
conscient de que la classe política pateix una mala imatge en la ciutadania i el que es fa –i no volem 
centralitzar aquesta realitat en Tortosa, sinó en general– doncs, el que es fa és: anem a presentar 
aquest Codi ètic, amb bones paraules, molt bona voluntat però que al final el que diu és: no robaràs , no 
gastaràs malament els diners públics, intentaràs ser honest, vull dir, res nou. Però no trobem sancions,  
 
Creiem que el Codi ètic s’hauria d’ampliar també a gerents d’empreses públiques municipals, també als 
caps d’àrea, al personal eventual, també a les persones que formen part de les meses o juntes de 
contractació, tribunals de selecció de personal o comissions de valoració de subvencions. 
 
I animaríem també a que en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Tortosa –que s’han fet 
progressos– s’avancés més cap a l’aplicació plena de la Llei del bon govern i de transparència.  
 
I per això no podem votar en contra d’un Codi ètic que apel·la a una millor ètica de la gestió de lo públic, 
però ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Només alguna puntualització. 
Aquest és el Codi ètic que, com he dit, és el que es va consensuar per totes les entitats municipalistes i 
és el que incorporem. I no només afecta als electes locals sinó que, tal i com estableix al 3, a l’àmbit 
subjectiu, també afecta als titulars o membres dels òrgans de govern, càrrecs directius dels organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social 
íntegrament públic, per tant, també afecta a ells i també li dic que afecta als eventuals de la casa. 
 
De fet, s’hi poden veure moltes de les coses que estan contemplades en aquest Codi ètic de forma més 
o menys –no, més o menys no– de forma estructurada, són pràctiques que tots vostès o la majoria  de 
vostès ja estàvem aplicant-ne algunes perquè teníem un Reglament propi que ja incorporava que 
s’havien de fer i altres, doncs, perquè també per iniciativa de cadascun de nosaltres s’anaven portant a 
la pràctica. I, per tant, estic d’acord que segurament no hi hauran novetats respecte al que fèiem però 
jo penso que també ens homologa a la resta de corporacions locals del nostre país. 
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En quant a la possibilitat o no possibilitat de que hi hagin sancions, etc., etc., estem d’acord però, en tot 
cas, aplicarem la mateixa normativa que s’estigui aplicant a la resta de municipis i, per tant, aquesta és 
la proposta que incorporem i que ja els hi vaig dir en el Ple passat que era en la línia que estàvem 
treballant. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, 
en primer lloc agrair les seves paraules, senyor alcalde en nom del consistori i dels companys en 
deferència al company Toni Sabaté. Des del Partit Socialista pensem que ha estat una figura capdal en 
la política ebrenca i per això volem donar les gràcies en nom del Partit Socialista. 
 
Referent al tema, evidentment, nosaltres votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera, tot i que 
el Codi no incorpora algunes coses que són opcionals, com diu la Llei, però una comissió que nosaltres 
demanàvem de seguiment i tal..., però bé, en qualsevol cas estem satisfets de que finalment les 
nostres, diguéssim, propostes hagin tingut fruit i finalment avui poguéssim aprovar aquest Codi. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Sense cap ànim de polèmica, les seves 
propostes eren benvingudes però, com va quedar constatat en el Ple anterior, el Govern municipal feia 
1 mes que estava treballant. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, des de Movem Tortosa 
votarem a favor d’aquest Codi ètic dels alts càrrecs del nostre Ajuntament perquè, evidentment, estem 
d’acord en què hi hagi aquest Codi, que sigui homologat a la resta de codis ètics que hi ha a nivell del 
nostre país, a nivell de Catalunya. 
 
I, evidentment, sí que és cert, no?, que si en aquests moments els ajuntaments estem fent aquests 
codis ètics és segurament perquè hi hagut moltes males praxis durant molts anys i tothom sap, no?, 
sobretot els diferents casos de corrupció que hi ha al nostre país, que han fet que molta gent tingui una 
percepció molt negativa dels dirigents polítics de les nostres ciutats i, evidentment, del nostre país. 
 
En aquest sentit, per tant, entenem que és positiu que avui s’aprovi aquest Codi ètic. Ens hagués 
agradat que s’haguera aprovat també abans, amb més temps, com en altres ajuntaments però 
entenem que aquesta és la mínima fórmula que avui en dia hem de tenir per poder, a partir d’ara, 
continuar fent la política amb una visió més ètica i, sobretot, recuperar la confiança en molts ciutadans i 
ciutadanes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies. Gràcies pel vot favorable també. En tot cas, 
la confiança, més enllà de codis, es recupera amb el dia a dia perquè jo, em perdonaran que discrepi, 
aquest Codi segurament no aportarà moltes novetats en relació al que ja estàvem desenvolupant, al 
menys, a alguns de nosaltres. 
 
La versatilitat que té és de que ja està estructurat, que es podrà consultar. I si algú al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament, doncs, no publica, per exemple, les entrevistes o reunions d’acord amb 
el que preveu la Llei 19/2014, doncs, quedarà en evidència. Però si ja ho veníem fent, doncs, tampoc 
no passarà res. Si algú no manté la confidencialitat de la informació obtinguda en funció del seu càrrec, 
doncs, també quedarà en evidència. Però això ja ho veníem fent tots plegats. 
 
Per tant, en tot cas, és una cumplimentació legal i jo agraeixo el vot favorable de tots els regidors i 
regidores presents i, al menys, que no hi hagi cap vot en contra. 
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*-*-* 
 
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 PDeCAT (8), ERC-AM (4), 
MT-E (4), PSC-CP (2) i PP (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal de la CUP-AE-PA. 
 
 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’AUDITORIES DE L’EXERCICI 2017 A 
DESENVOLUPAR DURANT 2018. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats locals, els 
seus organismes autònoms i empreses dependents es troba regulat a l'article 92 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i en els articles 213, 220, 221 i 222 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).  D'acord amb aquests preceptes legals, el 
control intern de les entitats dependents de l'Ajuntament es desenvolupa mitjançant el control financer, 
el qual tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic i financer dels serveis de 
les entitats locals, dels organismes autònoms i de les societats mercantils amb capital total o 
majoritàriament municipal. Més concretament, l'objecte del control financer és informar de l'adequada 
presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i 
del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. Així mateix, l'article 220 TRLRHL 
estableix que el control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes 
d'auditoria del sector públic. 
 
D'altra banda, els articles 92.3.b) LRBRL i 4.1.i) del RD 1174/1987 atribueixen aquesta funció de 
control intern, en els seus vessants de control financer i d'auditoria, a la Intervenció general de 
l'Ajuntament. 
 
Cal destacar també que l'exercici de la funció de control es troba regulat subsidiàriament per la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, pel R.D. 2188/1995, de 28 de desembre, que 
desplega el règim de control intern de la Administració de l'Estat, la Circular 1/1999 de 26 de març de 
la IGAE, de control financer, la Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE de control financer 
permanent i la Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE d'auditoria pública.  A més, les normes 
d'auditoria del sector públic, aprovades per la IGAE són d'aplicació directa al sector públic local d'acord 
amb el que estableix l'article 220 del TRLRHL. 
 
Pel que fa a la normativa pròpia, l'article 71 de les bases d'execució del pressupost vigent regula el 
control financer, i en concret el punt 6 estableix: “L'Ajuntament, per mitjà del Pla d'auditories aprovat pel 
Ple, determinarà el pla d'actuacions  de control financer que es duran a terme durant l'exercici. Aquest 
s'executarà per mitjà d'auditories o altres tècniques de control, de conformitat amb els normes 
d'auditories del sector públic i les instruccions que s'apliquin per la Intervenció general de 
l'Administració de l'Estat.” 
 
Vist l’informe–proposta emès per l'interventor municipal en data 23 de gener de 2018. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en sessió de data 30 
de gener de 2018. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament es proposa aprovar el Pla d'auditories de l'exercici 2017 per a les entitats 
dependents de l'Ajuntament en els següents termes: 
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PLA D’AUDITORIES DE L’EXERCICI 2017 
 
1. Àmbit subjectiu. 
 
El present pla d'auditories abastarà l’Ajuntament i els seus ens dependents: 
 

1. Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars Santa Creu de Tortosa 
2. Gestió Sanitària i Assistencial SA 
3. Tortosa Salut SLU 
4. Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA 
5. Tortosasport SL 
6. Tortosa Media SL 
7. Empresa Mixta Escorxador de Tortosa SL 
8. Empresa Municipal de Serveis Públics SL 

 
2. Àmbit objectiu. 
 
El Pla d'auditoria pretén assolir el següents objectius: 
 
- Auditoria financera dels ens dependents de l’Ajuntament: obtenir una seguretat raonable de què la 

comptabilitat i els comptes anuals reflecteixen fidelment el resultat de la gestió i la realitat 
patrimonial, d'acord amb les normes i principis generalment acceptats. 

- Auditoria de compliment dels ens dependents de l’Ajuntament: verificar que els actes, operacions i 
procediments de gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius 
que siguin d'aplicació. 

- En relació amb els serveis municipals, l’auditoria de la gestió indirecta mitjançant concessió del 
servei públic de transport urbà, d’acord amb les previsions dels plecs de clàusules i de prescripcions 
tècniques que regeixen el contracte vigent. 

 
3. Abast dels treballs d'auditoria. 
 
3.1. L'auditoria financera comprendrà com a mínim les següents tasques: 
 
- Examen dels estats financers de l'entitat, mitjançant procediments de verificació, comprovació, 

confirmació, anàlisi i altres que es consideri oportuns, al objecte d'opinar si en reflecteixen 
adequadament la situació patrimonial, els resultats de les operacions i els canvis de la situació 
financera, d'acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i la legislació vigent. 

- Avaluació dels sistemes de control intern respecte dels procediments comptables i administratius 
d'autorització, execució i control de les operacions. 

 
3.2. L'auditoria de compliment comprendrà com a mínim les següents tasques: 
 
- Compliment dels programes anuals i anàlisis de les desviacions. 
- Adequació de les despeses als estatuts de l'entitat. 
- Adequació de les despeses i ingressos als programes d'actuació. 
- Adequació del conveni col·lectiu del personal a la legislació vigent. 
- Autorització de despeses i pagaments per òrgan competent. 
- Adequació de la contractació, tant de personal com de obres, serveis i subministraments, a la 

normativa d'aplicació, amb especial èmfasi en: procediments de contractació, competències 
d'adjudicació, compliment dels contractes, conformitat tècnica, adequació dels pagaments als 
termes dels contractes, compliment del requisits formals dels suports documentals. 

 
3.3. L’auditoria de concessió del servei de transport urbà abastarà tots els aspectes previstos en els 
plecs de clàusules i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte vigent. 
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4. Col·laboració amb empreses privades d’auditoria. 
 
Per abastar la considerable envergadura dels àmbits subjectiu i objectiu del Pla d’auditories, la Intervenció 
municipal no disposa de mitjans personals suficients, ni és possible ampliar-los. És per això que  es 
comptarà amb col·laboració amb empreses privades d'auditoria que actuaran com a coadjuvants de la 
Intervenció. Aquesta col·laboració s’instrumentarà mitjançant contractes administratius de serveis, amb 
subjecció al Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
La remuneració dels auditors es fixarà en tot cas abans de l'inici de les seves funcions i per a tot el 
període en què hagin d'exercir-les. El pagament dels treballs d'auditoria serà per compte de les entitats 
auditades, prèvia conformitat de la Intervenció. 
 
5. Informes. 
 
A més de l'establert en l'article 5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en l'article 
5 del Reial decret 1517/2011 de 31 d'octubre que desplega la Llei d'auditoria de comptes i en els 
articles 268 i 269 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat per Reial decret legislatiu 
1/2010 de 2 de juliol, els informes contindran al menys el següents apartats: 
 
 Opinió sobre els estats econòmics i financers pel que fa a l'execució i presentació d'acord amb els 

principis comptables i normes legals que siguin d'aplicació. 
 Opinió sobre els sistemes de control intern, indicant les deficiències de tota mena que es detectin i 

aportant els suggeriments que es considerin adients. 
 Limitacions trobades a l'aplicació de les normes i procediments d'auditoria. 
 Advertiments formulats a l'informe d'auditoria de l'exercici anterior que hagin estat resolts, així com 

els que persisteixin. 
 Menció expressa de tots els incompliments de la normativa d'aplicació detectats. 
 Incerteses de les quals el resultat final no pugui avaluar-se. 
 Debilitats, recomanacions, conclusions i advertiments inclosos al esborrany de l'informe que no 

hagin estat acceptats per l'entitat auditada. 
 Valoració del compliment de les obligacions fiscals de l'entitat auditada. 
 Desviacions a l'execució dels programes. 
 Qualsevol altra informació suplementària d'interès. 
 
Si no es produeixen eventualitats que mereixin la inclusió en algun d'aquests apartats es farà constar 
tal circumstància. Els informes es presentaran per escrit i degudament signats pel responsable de 
l'auditoria i es farà constar expressament la referència a les normes tècniques d'auditoria i a les normes 
d'auditoria del sector públic.  Així mateix, s'efectuaran les recomanacions adients per introduir millores 
que corregeixin les àrees de risc i les debilitats detectades. Els auditors entregaran els informes 
definitius a la Intervenció municipal i remetran una còpia a l'entitat auditada, d'acord amb els terminis 
que es fixin als contractes. 
 
6. Desenvolupament dels treballs. 
 
Els treballs d'auditoria es desenvoluparan sota la supervisió de la Intervenció municipal, qui a més 
coordinarà les relacions entre el auditors i l'entitat auditada. Amb aquesta finalitat s'establirà de comú 
acord un pla d'informació i de reunions periòdiques. 
 
Per tal de garantir l'adequació de les auditories als requeriments inherents al control financer, la 
Intervenció municipal podrà: 
 
- Analitzar juntament amb els auditors la naturalesa i l'abast de les tasques de revisió i proposar les 

proves addicionals que consideri adients. 
- Supervisar les proves, mostres i tècniques d'auditoria es facin servir i tenir accés als papers de 

treball. 
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- Exercir el control de qualitat de l'auditoria. 
 

Aquestes actuacions  en cap cas podran interferir la prestació del servei, per a la qual cosa la empresa 
auditora gaudirà de total independència.” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: Això sabem que des de fa uns anys cap aquí és 
pràctica habitual. Fem un Pla d’auditories d’acord amb la Intervenció municipal, que abasta als ens 
depenents que vostès tenen enumerats i que no només és l’auditoria financera legal i necessària 
d’acord amb la legislació mercantil, sinó que des de fa uns anys cap aquí també fem una auditoria de 
compliment i, a més, preveiem –perquè ho hem d’anar aplicant al llarg d’aquests anys– també una 
auditoria d’alguns serveis municipals de gestió indirecta mitjançant la concessió de servei públic, com 
és el servei públic del transport urbà, que sí que és veritat que fa poc que vam fer el contracte i, per 
tant, no hi ha molt a avaluar perquè és un any, un any i mig. Però, en tot cas, ja sigui ara o ja sigui per a 
quan faci dos anys –que també serà dins aquest exercici– es pugui encarregar la corresponent 
auditoria. 
 
El demés és una pràctica, doncs, literalitat que ja coneixen d’altres anys, excepte la incorporació 
d’aquesta novetat respecte a la concessió de servei públic del transport urbà, que també sotmetrem al 
llarg de l’exercici a aquesta auditoria externa. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Bé, dir que nosaltres votarem a favor aquest Pla 
d’auditories perquè qualsevol mesura que intenti millorar la fiscalització dels diners públics és positiva. 
 
Però volem deixar palès també la nostra oposició a aquest model d’empreses municipals que gestionen 
serveis que creiem que no li hauria de tocar a un ajuntament, com ja hem comentat moltes vegades. 
 
I la prova d’aquest Pla d’auditories és un exemple de que no hauria de ser un ajuntament qui tingués 
aquestes empreses de sanitat perquè, com que no tenim la capacitat tècnica per fer aquest seguiment, 
aleshores hem de contractar a empreses privades per al que és una auditoria, una empresa privada 
acaba fent el seguiment a una altra empresa privada. 
 
I amb Sagessa també, per exemple, o en altres empreses es feia també aquest mateix sistema 
d’auditories, i ja sabem el què va passar. 
 
En tot cas, reiterem que nosaltres ho valorem positivament que es faci el Pla d’auditories. I el que 
qüestionem més és el model. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Simplement, jo sé que vostè ho deu de conèixer 
però per a que també ho entengui la gent, això són auditories privades que les encarrega l’Ajuntament i 
que es fan sota la tutela i el comandament de la Intervenció municipal. Perquè si la Intervenció 
municipal tingués recursos suficients, recursos humans suficients, ho faria directament. No els té i, per 
tant, això fa que la Intervenció contracti externament aquests serveis. 
 
Si, com vostès proposen, aquests determinats serveis s’haguessin de prestar no a través de societats 
mercantils, sinó a través del propi Ajuntament, la Intervenció municipal tindria que intervenir totes 
aquestes operacions i col·lapsaria, seria materialment impossible. O multiplicàvem, no sé, per dir una 
xifra, per 3 o per 4 el personal que hi ha a Intervenció o sinó tampoc no ho podria fer. Per tant, no són 
auditories que fan empreses privades per lliure, més enllà de complir una determinada normativa, sinó 
que, damunt, les fan sota la direcció, la tutela de la Intervenció municipal, qui és en aquest Pla 
d’auditories –i jo crec que també queda clar i explícit–, que és qui dirigeix cada una d’aquestes 
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auditories i la que demana a les empreses auditores que guanyen els concursos, els temes que vol que 
li siguin aclarits. 
 
I, a més, també recordar-los-hi que, si no recordo malament, des de fa..., jo crec que es fa des de 3 anys 
cap aquí –3 o 4. Jo, potser fa més 4 que s– quan es trauen a licitació aquestes auditories, es trauen a 
licitació en diferents lots a efectes de que no només sigui una empresa d’autoria qui audita totes les 
societats municipals, sinó que puguin ser diferents empreses d’auditoria per a encara ser més 
transparents i que també des de la Intervenció puguin copsar com treballa cadascuna d’aquestes 
empreses i els hi puguin la seva direcció. 
 
De totes formes, moltíssimes gràcies pel vot favorable. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Sí, en la mateixa línia, senyor alcalde, és per manifestar el 
nostre vot favorable al Pla d’auditories. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, tenint en compte que vam tenir debat 
sobre aquestes auditories fa precisament 3 o 4 anys, quan es va començar aquest sistema que vostè 
acaba de dir, de fer-ho per lots per a que fos més transparent i que també l’Interventor volia estar al 
capdavant, no?, de totes aquestes auditories, que després al nostre grup municipal ens han facilitat 
molt la tasca per poder saber què s’està fent a algunes, no?, de les societats municipals –concretament 
les sanitàries–, des del nostre grup municipal, evidentment, votem a favor perquè entenem que és una 
eina per millorar encara més, no?, la fiscalització i la transparència necessària de totes aquestes 
societats públiques de l’Ajuntament que al seu darrera estan gestionant tants de recursos del nostre 
Ajuntament. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Dos cosetes. Una, que no és que la proposta de la CUP no és 
que..., no ens agradaria més que aquestes empreses municipals foren gestionades directament per 
l’Ajuntament amb fiscalització de l’interventor, sinó és que nosaltres creiem que no és a un ajuntament 
al qui li correspon donar aquests serveis a la ciutadania. 
 
I això no vol dir que nosaltres entenguem que aquestes clíniques o aquests hospitals s’haguessin de 
tancar, sinó que hauria de ser una entitat més supramunicipal la que la gestionés i, concretament, el 
Departament de Salut mitjançant l’ICS. 
 
I, per altra banda, el mateix..., en l’informe d’Intervenció, que parlava del Pla d’auditories, el mateix 
interventor parlava de que aquestes auditories poden subministrar una seguretat raonable. Una 
seguretat raonable, doncs bé, podem interpretar-la però és raonable, no és una seguretat 100% 
perquè, al final, les auditories el que fan és seleccionar algunes factures, comprovar que tot és correcte, 
però no fan una fiscalització com es fa si hi haguera una intervenció, per exemple, com es fa aquí a 
l’Ajuntament. I en això vostè estarà d’acord ,perquè és així. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. La seguretat 100%, senyor Rodríguez, no 
existeix, li ben asseguro, encara que es fiscalitzi operació a operació. I quan la Intervenció utilitza 
aquest concepte de seguretat raonable és, precisament, per aquesta situació. 
 
I, segona, per tampoc no confondre a la gent, és que aquí no només estem aprovant les auditories de 
les societats sanitàries, sinó la de Tortosasport, o sigui, Esports Tortosa, de Ràdio Tortosa, de 
l’escorxador, de l’empresa d’aigües, de la Gumtsa, de la concessió del transport públic. Per tant, tot això 
ha d’estar prestat, més enllà de les sanitàries, que podem compartir o no, que no comparteixo la seva 
visió. Els altres serveis si els hagués de prestar l’Ajuntament estaríem en la situació que jo li deia i els 
faria inviables, per això s’utilitza alguna d’aquestes fórmules. 
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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. 
 
 
 
 
05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DE L’ANY 2018 DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ I. FETS I RAONAMENTS TÈCNICS I JURÍDICS 
 
1.     Règim jurídic de la plantilla de personal i de la seva modificació 
 
1.1.  Atès el que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: 
‘... 
Article 4. 
1. En la seva qualitat d’administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l’esfera de les seves competències, 
corresponen en tot cas als municipis, ...: 
a) Les potestats reglamentària i d’autoorganització. 
... 
c) La potestat de programació o planificació. 
... 
Article 90. 
1. Correspon a cada corporació local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà comprendre tots 
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. 
Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’ordenació 
general de l’economia, sense que les despeses de personal puguin sobrepassar els límits que es fixin amb caràcter 
general. 
...’ 
 
1.2. De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local: 
‘… 
Article 126. 
1. Les plantilles, que hauran comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual, s’aprovaran anualment amb ocasió de l’aprovació del Pressupost i hauran de respondre als 
principis enunciats en l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. A aquestes s’uniran els antecedents, estudis i 
documents acreditatius de que s’ajusten als mencionats principis. 
2. Les plantilles podran ser ampliades en els següents supòsits: 
a) Quan l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció d’altres unitats o capítols de despeses 
corrents no ampliables. 
... 
3. La modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a 
la modificació d’aquest. 
… 
Article 127. 
Una vegada aprovada la plantilla i la relació de llocs de treball, es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i, en el seu 
cas, a la de la comunitat autònoma respectiva, dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, junt amb el resum del Pressupost. 
.. 
Article 167. 
1. Els funcionaris de carrera de l’Administració local que no tinguin habilitació de caràcter nacional s’integraran en les 
escales d’Administració general i Administració especial de cada corporació, que quedaran agrupades conforme al 
disposat en la legislació bàsica de l’Estat sobre funció pública, en els grups que aquest determini, d’acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés. 
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2. L’escala d’administració general es divideix en les subescales següents: 
a) Tècnica. 
b) De gestió. 
c) Administrativa. 
d) Auxiliar. 
e) Subalterna. 
3. L’Escala d’Administració especial es divideix en les Subescales següents: 
a) Tècnica. 
b) De serveis especials. 
4. La creació d’escales, subescales i classes de funcionaris i la seva classificació dins de cada una d’elles, es farà per 
cada corporació, d’acord amb el que preveu aquesta Llei. 
... 
Article 170. 
1. Tindran la consideració de funcionaris d’Administració especial els que tinguin atribuït l’exercici de les funcions que 
constitueixen l’objecto peculiar d’una carrera, professió, art o ofici. 
2. Els llocs de treball a exercir pels funcionaris de serveis especials podran existir en qualsevol classe de corporació. 
3. El personal que formi part dels serveis d’informàtica de les corporacions locals, que no resulti inclòs en les subescales 
d’Administració general, es classificarà segons la naturalesa de la seva especialitat i els títols exigits per al seu ingrés, en 
la classe que correspongui de les subescales tècniques o de serveis especials. 
 
Article 171. 
1. Pertanyen a la subescala tècnica d’administració especial, els funcionaris que desenvolupin tasques que són objecte 
d’una carrera per a l’exercici de la qual exigeixen les lleis estar en possessió de determinats títols acadèmics o 
professionals. 
En atenció al caràcter i nivell del títol exigit, aquests funcionaris es divideixen en tècnics superiors, mitjans i auxiliars, i, a 
la seva vegada, cada classe podrà comprendre distintes branques i especialitats. 
... 
Article 172. 
1. Pertanyen a la subescala de serveis especials, els funcionaris que desenvolupen tasques que requereixen una aptitud 
específica, i per a l’exercici de les qual no s’exigeix, amb caràcter general, la possessió de títols acadèmics o 
professionals determinats. 
2. Es comprendran en aquesta Subescala, i sense perjudici de les peculiaritats de cada corporació, les següents classes: 
a) Policia local els seus auxiliars. 
b) Servei d’extinció d’incendis. 
c) Places de comeses especials. 
d) Personal d’oficis. 
 
…’ 
 
D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, amb caràcter de legislació bàsica sobre funció 
pública: 
‘... 
Article 69. Objectius i instruments de la planificació. 
1. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques té com a objectiu contribuir a la consecució de 
l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la 
dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. 
2. Les administracions públiques poden aprovar plans per a l’ordenació dels seus recursos humans, que incloguin, entre 
altres, algunes de les mesures següents: 
a) Anàlisis de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d’efectius com dels 
perfils professionals o nivells de qualificació d’aquests. 
b) Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de treball. 
c) Mesures de mobilitat, entre les quals hi pot haver la suspensió d’incorporacions de personal extern a un determinat 
àmbit o la convocatòria de concursos de provisió de llocs limitats a personal d’àmbits que es determinin. 
d) Mesures de promoció interna i de formació del personal i de mobilitat forçosa de conformitat amb el que disposa el 
capítol III del present títol d’aquest Estatut. 
e) La previsió de la incorporació de recursos humans a través de l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el que estableix 
l’article següent. 
3. Cada Administració pública ha de planificar els seus recursos humans d’acord amb els sistemes que estableixin les 
normes que els siguin aplicables. 
... 
Article 76. Grups de classificació professional del personal funcionari de carrera. 
Els cossos i escales es classifiquen, d’acord amb la titulació exigida per accedir-hi, en els grups següents: 
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Grup A. Dividit en dos subgrups, A1 i A2. 
Per accedir als cossos o escales d’aquest grup s’exigeix tenir el títol universitari de grau. En els supòsits en què la Llei 
exigeixi un altre títol universitari, és aquest el que s’ha de tenir en compte. 
La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de responsabilitat de les funcions que 
s’han d’exercir i de les característiques de les proves d’accés. 
Grup B. Per accedir als cossos o escales del grup B s’exigeix tenir el títol de tècnic superior. 
Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés. 
C1: títol de batxiller o tècnic. 
C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
...’ 
 
Atès el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals: 
‘... 
Article  169.   
Publicitat,  aprovació  definitiva  i  entrada  en vigor. 
1. Aprovat  inicialment  el  pressupost  general,  s’exposa  al  públic,  amb  l’anunci  en  el  butlletí  oficial  de  la província  
o,  si  s’escau,  de  la  comunitat  autònoma  uniprovincial,  per  15  dies, durant  els  quals  els  interessats els poden 
examinar i presentar-hi reclamacions davant el ple. El pressupost es considera definitivament aprovat si durant aquest 
termini no s’hi han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposa d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
2. El ple de la corporació ha d’aprovar definitivament el  pressupost  general  abans  del  dia  31 de  desembre  de l’any 
anterior al de l’exercici en què s’hagi d’aplicar. 
3. El   pressupost   general,   definitivament   aprovat, s’insereix en el butlletí oficial de la corporació, si n’hi ha, i, resumit 
per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren, en el de la província o, si s’escau, de la comunitat autònoma 
uniprovincial. 
4. Es tramet una còpia del pressupost general definitivament aprovat a l’Administració de l’Estat i a la comunitat  
autònoma  corresponent.  La  tramesa  s’ha  de  dur  a terme  simultàniament  a  l’enviament  al  butlletí  oficial  a què es 
refereix l’apartat anterior. 
5. El  pressupost  entra  en  vigor,  en  l’exercici  corresponent,  una  vegada  publicat  de  la  manera  que  preveu 
l’apartat 3 d’aquest article. 
6. Si quan s’inicia l’exercici econòmic no ha entrat en vigor  el  pressupost  corresponent,  es  considera  automàticament  
prorrogat  el  de  l’anterior,  amb  els  seus  crèdits inicials, sense perjudici de les modificacions que duguin a terme de 
conformitat amb el que disposen els articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins a l’entrada en vigor del nou pressupost. 
La pròrroga no afecta els crèdits per a serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici anterior o  que  estiguin  
finançats  amb  crèdit  o  altres  ingressos específics o afectats. 
7. La còpia del pressupost i de les seves modificacions ha d’estar a disposició del públic, a l’efecte informatiu, des de la 
seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
... 
Article 171. Recurs contenciós administratiu 
1. Contra l’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu, en la 
forma i terminis que estableixin les normes d’aquesta jurisdicció. 
... 
3. La interposició de recursos no suspendrà por si sola l’aplicació del pressupost definitivament aprovat per la corporació. 
...’ 
 
Atès el que específica el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals: 
‘... 
Article 25 
La plantilla de personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual agrupades, 
indicant la denominació d'aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el 
grup a què pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés i de la forma següent: 
Grup A: títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent. 
Grup B: títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, formació professional de 
tercer grau o equivalent. 
Grup C: títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent. 
Grup D: títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent. 
Grup E: certificat d'escolaritat. 
 
Article 26 
L'entitat local ha d'aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost. 
Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se'n dedueixi i de la relació de llocs serà un 
dels documents que integren el pressupost. 
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Article 27 
1. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per 
respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora 
per a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa interna. 
2. Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per 
reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la 
modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 
...’ 
 
La plantilla orgànica, també anomenada plantilla estructural, inclou la relació de les places 
classificades per escales, subescales, classes i categories per al personal funcionari, i en quant al 
personal laboral aquest s’agrupa per grups o categories professionals. 
 
La plantilla orgànica està vinculada a la relació de llocs de treball de tal forma que aquella no pot 
contradir a aquesta (STS, sala 3a, secció 7a, 20-10-2008, recurs 6078/2004)). 
 
La modificació de la plantilla durant la vigència del pressupost, per canvi de circumstàncies o noves 
dades que modifiquen la planificació inicial, requereix la mateixa tramitació que la modificació del 
pressupost (STS 20-07-1990). 
 
2. Pressupost general i plantilla de personal per a l’any 2018  
 
Atesos el Pressupost general i plantilla de personal per a l’any 2018, aprovats inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa, en data 20 de novembre de 2017, i l’anunci oficial de l’aprovació definitiva 
dels quals ha estat publicat en resum al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 247 del dia 
28 de desembre de 2017. 
 
A l’annex de personal laboral fix del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, consta la 
següent plaça vacant, no ocupada, amb assignació pressupostària: 
- Plaça número 37, denominació: Auxiliar administratiu/va. 
 
A l’annex de personal funcionari del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, consten les 
següents places vacants, no ocupades, amb assignació pressupostària: 
- Plaça número 4, denominació: Tècnic/a mitjà/na d’administració general. 
- Plaça número 74, denominació: Tècnic/a superior d’administració especial. 
- Plaça número 5, denominació: Tècnic/a mitjà/na d’administració general. 
- Plaça número 3, denominació: Tècnic/a superior d’administració especial. 
 
3. Relació valorada de llocs de treball 
 
En sessió ordinària de data 1-09-2014, el Ple municipal va aprovar la Relació valorada de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2014-RRH-C0501-000001, que es va 
publicar en data 10 de setembre de 2014 al BOPT núm. 209, inserció 2014-09367, i en data 30 de 
setembre de 2014, al BOPT núm. 224, inserció 2014-09858, per rectificació d’ofici de tres errades 
materials, per aplicació de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
El Ple municipal, en sessió de data 19 de gener de 2018, ha aprovat; en virtut del que estableixen els 
articles 22.2.i) i 4.1.a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 52.2j) i 8.1.a) i c) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i de conformitat amb el que disposen els articles 126.4 del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 36.3, 37.1.b) i c), i 74 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i 18.Set de la Llei 3/2017, de 27 de juny, i l’acta, de la sessió de 
data 19 de desembre de 2017, de la Mesa General de Negociació; la modificació de la Relació valorada 
de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortosa; amb expedient de referència 2017-RRH-CO501-000006. 
 
A la Relació valorada de llocs de treball vigent hi figuren els següents nous llocs de treball: 
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- Lloc de treball número 9, denominació: Auxiliar de biblioteca. 
- Lloc de treball número 41, denominació: Tècnic/a d’informàtica. 
- Lloc de treball número 56, denominació: Tècnic/a de desenvolupament de turisme. 
- Lloc de treball número 75, denominació: Assessor/a jurídic/a. 
- Lloc de treball número 83, denominació: Tècnic/a superior d’administració especial. Psicologia. 
 
4. Motivació de les necessitats de servei i organitzatives de la modificació de la plantilla de personal 

proposada 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 21.1.f), i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, l’alcalde que és el president de la corporació i ostenta, entre altres, les 
atribucions corresponents al desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost 
municipal aprovat; i exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació; respectivament. 
 
D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 155/2018, de data 19 de gener: 
‘... 
3. En relació amb la motivació de les necessitats de servei i organitzatives que l’Ajuntament de Tortosa ha de cobrir amb les 
places objecte de la modificació de la plantilla de personal que es proposa, són les següents: 
 
3.1) Plaça corresponent al lloc de treball número 9, amb denominació: Auxiliar de biblioteca. 
Ateses les tasques a realitzar, es considera tècnicament més adequat que la plaça número 37 de l’annex de personal laboral 
fix del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, amb denominació Auxiliar administratiu/va es classifiqui com 
a Auxiliar de biblioteca, corresponent al lloc de treball número 9 de la Relació valorada de llocs de treball vigent. 
 
3.2) Plaça corresponent al lloc de treball número 41, amb denominació: Tècnic/a d’informàtica. 
Ateses les tasques a realitzar, es considera tècnicament més adequat que la plaça número 4 de l’annex de personal 
funcionari del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, amb denominació Tècnic/a mitjà/na d’administració 
general es classifiqui com a Tècnic/a d’informàtica, corresponent al lloc de treball número 41 de la Relació valorada de llocs 
de treball vigent. Aquesta circumstància ja s’havia evidenciat a l’informe de Recursos Humans, amb referència S-2017-RRH-
000506 i data 7 de desembre de 2017, de motivació de l’increment de la plantilla de l’Àrea de Serves Centrals al Pressupost 
general de l’Ajuntament de Tortosa corresponent a l’any 2018. D’altra banda, és considera més necessari que hi hagi un 
tècnic d’aquest àmbit d’especialitat per raó, en resum, de a) l’alta carrega de treball actual derivada tant de les tasques 
ordinàries com d’innovacions legislatives (transparència, administració electrònica, etc.), i b) atès que en l’equip humà 
d’Informàtica, dels 6 empleats que l’integren, només el cap és personal funcionari, amb els consegüents desajustos en relació 
amb l’exercici de determinades funcions exclusives d’aquesta classe de personal. 
 
3.3) Plaça corresponent al lloc de treball número 56, amb denominació: Tècnic/a de desenvolupament de turisme. 
A l’annex de personal funcionari del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, consta una plaça amb el número 
74, amb denominació Tècnic/a superior d’administració especial. Per raons tècniques, organitzatives i prestacionals de 
serveis públics en l’àmbit del turisme i atesa la càrrega de treball requerida corresponent a les seves funcions, és necessari 
classificar la plaça com a Tècnic/a de desenvolupament de turisme, d’acord amb el lloc de treball número 56 de la Relació 
valorada de llocs de treball vigent. 
 
3.4) Plaça corresponent al lloc de treball número 75, amb denominació: Assessor/a jurídic/a. 
Ateses les tasques a realitzar, es considera tècnicament més adequat que la plaça número 5 de l’annex de personal 
funcionari del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, amb denominació Tècnic/a mitjà/na d’administració 
general es classifiqui com a Assessor/a jurídic/a, corresponent al lloc de treball número 75 de la Relació valorada de llocs de 
treball vigent. Aquesta circumstància ja s’havia evidenciat a l’informe de Recursos Humans, amb referència S-2017-RRH-
000506 i data 7 de desembre de 2017, de motivació de l’increment de la plantilla de l’Àrea de Serves Centrals al Pressupost 
general de l’Ajuntament de Tortosa corresponent a l’any 2018, en el qual es manifestava que aquestes places està previst 
que donin suport a unitats especialment infradotades amb aquests perfils professionals de l’àmbit de Secretaria, Contractació 
o, en general, d’assessorament administratiu i jurídic. 
 
3.5) Plaça corresponent al lloc de treball número 83, denominació: Tècnic/a superior d’administració especial. Psicologia. 
 
Ateses les tasques a realitzar, es considera tècnicament més adequat que la plaça número 3 de l’annex de personal 
funcionari del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, amb denominació Tècnic/a superior d’administració 
especial es classifiqui com a Tècnic/a superior d’administració especial. Psicologia, corresponent al lloc de treball número 83 
de la Relació valorada de llocs de treball vigent, amb l’objecte de concretar més adequadament la denominació en relació 
amb les necessitats tècniques, organitzatives i prestacionals de serveis públics que pretén cobrir en l’àmbit específic. 
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Les necessitats que cal cobrir amb les places proposades són urgents i inajornables, atesa la situació prolongada de falta de 
recursos humans en aquests àmbits especialitzats de l’administració i les conseqüències per a la ciutadania del municipi, i 
atès que la interrupció del procediment d’execució dels diferents programes dels serveis gestors implicats, de les seves fases 
planificades i de les seves prestacions, perjudicaria greument el normal funcionament de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Vist que procedeix proposar la modificació de la plantilla orgànica de personal incloent places corresponents als nous llocs de 
treball 9, 41, 56, 75 i 83 esmentats anteriorment de la Relació valorada de llocs de treball, per necessitats organitzatives. 
 
Atès que donades les dates en què ens trobem i les necessitats que es pretenen cobrir no procedeix demorar la modificació 
de la plantilla fins l’aprovació del pròxim pressupost general. 
 
Atès que el principi de bona administració exigeix una adaptació contínua de l’organització als canvis produïts de forma que 
aquesta reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent 
 
En resum, per raons urgents d’interès general, cal procedir a la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Tortosa, consistent en l’amortització de les places 37 de l’annex de personal laboral fix, i 4, 74, 5 i 3 de l’annex de personal 
funcionari del pressupost de l’Ajuntament de Tortosa per a l’any 2018, i la creació de cinc de noves, corresponents a 1 Auxiliar 
de biblioteca, annex de personal laboral fix (lloc de treball número 9), 1 Tècnic/a d’informàtica, annex de personal funcionari 
(lloc de treball número 41), 1 Tècnic/a de desenvolupament de turisme, annex de personal laboral fix (lloc de treball número 
56), 1 Assessor/a jurídic/a, annex de personal funcionari (lloc de treball número 75), i 1 Tècnic/a superior d’administració 
especial. Psicologia, annex de personal funcionari (lloc de treball número 83), respectivament, compensant la despesa amb la 
reducció dels crèdits de les aplicacions pressupostàries corresponents a les places que es proposa amortitzar, el número de 
les quals s’ha concretat a l’inici d’aquest paràgraf, d’acord amb el que disposa l’article 126.2.b) del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril. 
... 
7. Atesa la previsió d’incloure a l’oferta d’ocupació pública de 2018 places derivades d’alguns dels nous llocs de treball 
esmentats, i de convocar processos selectius també relatius a places derivades d’alguns dels nous llocs de treball esmentats; 
i que de manera prèvia i preceptiva cal aprovar la modificació de la plantilla de personal que es proposa. 
...’ 
 
5. Potestats d’autoorganització  i planificació dels municipis 
 
La plantilla de personal és el conjunt de places creades per la corporació local en exercici de les 
potestats d’autoorganizació i planificació que els municipis, en la seva qualitat d’Administracions 
públiques de caràcter territorial, i dins de l’esfera de les seves competències,  tenen reconegudes a 
l’article 4.1.a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i, en el nostre 
àmbit autonòmic al 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, que d’acord amb el seu article 7, sota la rúbrica ‘Principis 
d'actuació administrativa i control de legalitat’ en el seu apartat 1 disposa que ‘Les entitats locals 
serveixen amb objectivitat els interessos públics que els són encomanats i actuen d'acord amb els 
principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració, coordinació i participació, amb ple sotmetiment 
a la llei i al dret’, i que en el seu article 8, apartats 1a) i c), també reconeix als ens locals territorials de 
Catalunya les esmentades potestats d’autoorganització i de planificació, que com hem dit porten causa 
de l’article 103 de la Carta Magna. Aquesta potestat d’autoorganització i l’elevada discrecionalitat 
tècnica que comporta estan subjectes a l’ordenament jurídic vigent. 
 
5.  Negociació col·lectiva 
 
Atès el que estableix l’article 37.2.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, queden excloses de l’obligatorietat de la 
negociació la matèria relativa a les decisions de les administracions públiques que afectin les seves 
potestats d’organització. 
 
A diferència de la Relació de llocs de treball la plantilla orgànica de personal no determina les 
característiques essencials dels llocs de treball, ni els requisits per a la seva cobertura o provisió, ni té 
repercussió sobre condicions de treball, essent la seva finalitat l’ordenació pressupostària; és per tant 
consubstancial amb les potestats d’autoorganització i de programació o planificació que estableix 
l’article 4.1.a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estant per tant 
exclosa de l’obligatorietat de negociació amb les organitzacions sindicals. 
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6. Òrgan competent per resoldre 
 
De conformitat amb el que estableixen l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i l’article 52.2.j) 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, correspon, en tot cas, al Ple municipal en 
els ajuntaments l’atribució relativa a l’aprovació de la plantilla de persona; sense que en pugui delegar 
el seu exercici, d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de totes dues normes. 
 
D’acord amb l’article 82.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en l’ordre del dia de les 
sessions del Ple només poden incloure’s els assumptes que hagin estat prèviament dictaminats, 
informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa que correspongui. 
 
Per a l’adopció de l’acord es requerirà, segons allò que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la majoria simple dels membres presents de la 
corporació local. 
 
Atès que per a l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal no s’exigeix una majoria especial, 
d’acord amb el que disposa l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, no serà necessari 
l’informe previ ni del secretari ni de l’interventor per a l’adopció de l’acord, llevat que així ho ordeni el 
president de la corporació o quan ho sol·liciti un terç dels seus membres amb antelació suficient a la 
celebració de la sessió en la qual s’hagués de tractar. 
 
7. Publicitat 
 
De conformitat amb el que determina l’article 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, una vegada 
aprovada la plantilla de personal, es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma respectiva, dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
En relació amb la publicitat, de manera concordant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu article 169.1; i atès 
que d’acord amb el que preveu l’article 126.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits 
establerts per a la modificació d’aquest; disposa que aprovat inicialment el pressupost  general, 
s’exposa al públic, amb l’anunci en el butlletí oficial de la província per 15  dies. 
 
8. Règim de recursos 
 
Una vegada aprovat pel Ple municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
l’expedient de modificació de la plantilla de personal s’exposarà al públic per un termini de quinze dies 
hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, durant els quals les persones interessades el podran examinar, en l’Àrea de 
Serveis Centrals, i presentar-hi reclamacions davant el Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no es 
presenten reclamacions durant el període d’exposició al públic. 
 
Contra l’aprovació definitiva d’aquest acord es podrà interposar directament recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació definitiva d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que estableix l’article 171.1 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
II. FONAMENTS DE DRET 
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1. Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978. 
2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic. 
3. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut 

dels treballadors. 
4. Llei 30/1984, de 2 d’agost de mesures per a la reforma de la funció pública. 
5. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
6. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local. 
7. Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 

funcionaris de l’Administració local. 
8. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 
9. 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. 
10. Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal 

al servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs i promoció professional dels 
funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat. 

11. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

12. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
13. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 
14. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
15. Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
16. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals. 
17. Acord / Conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal municipal de 

l’Ajuntament de Tortosa. 
18. Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017. 
 
III. PROPOSTA 
 
Per tot això, vista la Resolució d’Alcaldia 155/2018, de data 19 de gener, per la qual s’incoa l’expedient 
relatiu a la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Tortosa, en els termes explicitats en 
aquest resolució, per raons d’interès general, de servei i organitzatives, urgents, amb l’objecte d’optimitzar 
la planificació dels recursos humans, d’acord amb les necessitats dels serveis públics que es presten. 
 
Vist l’informe emès pel cap del departament de Recursos Humans de data 19 de gener de 2018 i 
referència S-2018-RRH-000026, relatiu a aquesta proposta d’acord. 
 
Vist l’informe formulat per l’interventor municipal, de data 25 de gener de 2018 i número 46/2018, relatiu 
a aquesta proposta d’acord, amb resultat de la fiscalització de conformitat, amb l’advertiment de que 
prèviament o simultàniament a la modificació de plantilla, l’òrgan competent ha d’acordar la dotació dels 
crèdits pressupostaris necessaris per finançar-la. 
 
Vista, en general, la documentació que obra a l’expedient de referència 2018-RRH-CO501-000001.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, emès en data 30 de gener de 
2018, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER - Aprovar; en virtut del que estableixen els articles 22.2.i) i 4.1.a) i c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, i 52.2j) i 8.1.a) i c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 126.2.a) del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 90.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 169.1 del Reial decret 
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol; per raons d’interès 
general, de servei i organitzatives, amb l’objecte d’optimitzar la planificació dels recursos humans, 
d’acord amb les necessitats dels serveis públics que es presten, la modificació de la plantilla de 
personal de l’any 2018 de l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb el següent detall: 
 
Amortització de places 
 
Annex de personal laboral fix 
-  Plaça número 37, denominació: Auxiliar administratiu/va. Subgrup C2. 
 
Annex de personal funcionari 
-  Plaça número 4, denominació: Tècnic/a mitjà/na d’administració general. Classificació: Escala 

d’administració general, Subescala de gestió. Subgrup A2. 
-  Plaça número 74, denominació: Tècnic/a superior d’administració especial. Classificació: Escala 

d’administració especial, Subescala tècnica, Classe tècnica superior. Subgrup A1. 
-  Plaça número 5, denominació: Tècnic/a mitjà/na d’administració general. Classificació: Escala 

d’administració general, Subescala de gestió. Subgrup A2. 
-  Plaça número 3, denominació: Tècnic/a superior d’administració especial. Classificació: Escala 

d’administració especial, Subescala tècnica, Classe tècnica superior. Subgrup A1. 
 
Creació de noves places 
 
Annex de personal laboral fix 
- Denominació: Auxiliar de biblioteca. Classificació: Personal de comeses. Subgrup C2. 
-  Denominació: Tècnic/a de desenvolupament de turisme. Classificació: Personal de comeses. 

Subgrup A2. 
 
Annex de personal funcionari 
- Denominació: Tècnic/a d’informàtica. Classificació: Escala d’administració especial, Subescala 

tècnica, Classe tècnica mitjana. Subgrup A2. 
-  Denominació: Assessor/a jurídic/a. Classificació: Escala d’administració especial, Subescala tècnica, 

Classe tècnica mitjana. Subgrup A2. 
-  Denominació: Tècnic/a superior d’administració especial. Psicologia. Classificació: Escala 

d’administració especial, Subescala tècnica, Classe tècnica superior. Subgrup A1. 
 
SEGON - Sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública per un termini de quinze dies hàbils, 
a comptar des del dia següent de la publicació del corresponent anunci d’aprovació de la modificació de 
la plantilla de personal de l’any 2018 de l’Ajuntament de Tortosa al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, durant els quals les persones interessades el podran examinar, en l’Àrea de Serveis Centrals, 
i presentar-hi reclamacions davant el Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
TERCER - Si durant l’esmentat període no es formula cap reclamació el present acord esdevindrà 
definitivament aprovat sense cap més tràmit.”  
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde: També és un tema que tenen conegut, que està 
dictaminat. I algú es podria plantejar perquè es fa una modificació de la plantilla quan portem 1 mes de 
pressupost. La plantilla de personal és un document que va adjunt al pressupost municipal i que és el 
que determina quines places es poden cobrir al llarg de l’exercici pressupostari. 
 
Com vostès saben, quan vam fer el pressupost estàvem negociant la Relació Valorada de Llocs de 
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Treball, i si no tens una placa a la Relació Valorada de Llocs de Treball, no la pots incorporar a la 
plantilla. Com que quan vam fer el pressupost no teníem tancada la Relació Valorada de Llocs de 
Treball, hi havia algunes places que teníem claríssimament que les volíem incorporar, les volíem traure 
a cobrir durant aquest exercici pressupostaria, però no les podíem pressupostar com a tals perquè no 
teníem la Relació Valorada. 
 
Ara tenim la Relació Valorada, aquestes places es van cobrir pressupostàriament amb unes altres –per 
exemple, doncs, l’assessor jurídic amb un TAG, val? – i ara el que fem, simplement, és que, una vegada 
tenim la Relació Valorada de Llocs de Treball, incorporem aquestes places. Estic pensant, per exemple, 
doncs, un auxiliar de biblioteca com teníem al cas, o un tècnic superior de turisme, ara el tenim 
incorporat, ho passem a la plantilla i cobrirem aquestes places al llarg dels propers mesos.  
 
Entenc que també és un tema conegut, dictaminat. No sé si hi ha intervencions? 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, gràcies. El nostre sentit del vot serà 
d’abstenció en el sentit de que correspon al Govern organitzar la casa en el sentit organitzatiu i, per 
tant, entenem que aquests canvis responen a una organització interna de donar uns serveis o donar-ne 
uns altres o reforçar uns serveis o uns altres. Per tant, ens abstindrem. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, també és per manifestar la nostra 
abstenció. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb catorze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8), ERC-AM 
(4), CUP-AE-PA (1) i PP (1); i sis abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de MT-E (4) i PSC-CP (2). 
 
 
 
  

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS  
 
 
06 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR REFERENT A LA MILLORA DEL CAMÍ DEL MIG. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal del Partit Popular. 
 
“ El camí del Mig (o camí natural de Tortosa a Deltebre) és un vial de comunicació amb un notable ús i 
amb un futur interessant per les seves possibilitats estratègiques de comunicació de la ciutat en 
coordinació, en aquesta zona ciutadana, amb el carrer Barcelona–Avinguda Canigó i amb la C–42. 
 
Aquest camí presenta actualment greus problemes de circulació tant per als ciutadans com per a les 
empreses que tenen llurs habitatges i seus socials situats en la zona. 

 
Millorar la infraestructura d'aquest camí esdevé necessari a causa de diversos aspectes. Així per 
exemple, com a vial de comunicació (en coordinació directa amb la C-42) suporta una important 
circulació de vehicles motoritzats, ja que dona accés a multitud d'habitatges i horts, al barri del 13 de 
Gener (avui, Grup del Temple) així com a empreses com ara JABIL que compta amb un volum molt 
important de treballadors que diàriament es traslladen en cotxe fins a la fàbrica o també cal esmentar 
el circuit de pràctiques d’automòbils recentment obert, sense oblidar que també és utilitzat per anar 
més enllà de la primera rotonda cap a diferents destins. 
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Per altra banda, cal recordar que les línies de Telefònica així com la línia d'alta tensió elèctrica estan 
situades en el mateix camí. A més a més, suporta el conducte de gas natural que dona subministrament 
a Tortosa. També cal no oblidar que aquesta zona en part és via verda i en la resta es d’ús compartit 
amb ciclistes i utilitzat per diversos esportistes que passen freqüentment per aquest camí d'amplada 
molt reduïda amb els perills corresponents. 
 
A la fi, cal considerar que aquesta millora permetria, a més, que Tortosa gaudeixi d'un major interès per 
a empreses que vulguin ubicar-se en la zona amb tot el que això comporta de benefici econòmic i social 
per al conjunt de la població. 
 
Per tot proposo següent acord.  
 
ACORD ÚNIC: 
 
Que previ els estudis tècnics i urbanístics que correspongui realitzar, es millorin les condicions del camí 
del Mig i, entre elles, s'ampliï la mida del camí, amb l’objectiu de millorar la circulació fent-la més segura 
i fluïda. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier 
Dalmau i Sàlvia: Alcalde, regidores, regidors, bé, la moció –que ja s’ha tocat aquest tema alguna vegada 
en aquest Ple– es refereix a la millorar del camí del Mig, millora especialment en el que es refereix a 
infraestructura o a seguretat. 
 
El camí del Mig, o com també es diu camí natural de Tortosa a Deltebre, és un vial de comunicació amb 
un notable ús i amb un futur interessant per les seves possibilitats estratègiques, subsidiàries, de 
comunicació de la ciutat en coordinació, en aquesta zona ciutadana, amb el carrer Barcelona–Avinguda 
Canigó i, especialment, amb la comarcal 42. 
 
Aquest camí presenta actualment greus problemes de circulació –fico a la moció–, més que de 
circulació jo diria que de manteniment, i greus problemes de circulació –repeteixo– o de comunicació i, 
especialment, de manteniment, tant per als ciutadans com per a les empreses que tenen el seus 
habitatges i les seves seus socials situades s a la zona. 
 
Millorar la infraestructura d'aquest camí esdevé necessari a causa de diferents aspectes. Així, per 
exemple, com a vial de comunicació, torno a dir, en coordinació directa amb la comarcal 42, suporta 
una important circulació de vehicles motoritzats, ja que dona accés, en primer lloc, a multitud 
d'habitatges i horts, en segon lloc, en part dona accés al barri del 13 de Gener –avui, Grup del Temple–,  
així com dona accés a diferents empreses, com ara la JABIL que compta amb un volum molt important 
de treballadors que diàriament es traslladen en cotxe fins a la fàbrica o també comunica el nou circuit 
de pràctiques d’automòbils recentment obert i tampoc hi ha que oblidar que també és utilitzat per anar 
més enllà de la primera rotonda cap a destinacions diferents. 
 
Jo vull insistir en el punt de que aquesta moció té el seu origen en diferents peticions de veïns d’aquella 
zona al llarg del temps que se m’han fet i, bé, al final jo he considerat que calia portar el tema a la 
consideració del Ple. 
 
Per altra banda, hi ha que recordar que la infraestructura d’aquest camí comporta o condueix o suporta 
línies, la línia de Telefònica, així com la línia d'alta tensió elèctrica i situades les dos en el mateix camí, 
sense cap tipus de mesura de seguretat que pugui evitar algunes circumstàncies desagradables. A més 
a més, suporta el conducte de gas natural que dona subministrament a Tortosa. I també cal no oblidar 
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que aquesta zona en part és via verda i en la resta es d’ús compartit amb ciclistes i utilitzat per 
diferents esportistes que passen freqüentment per aquest camí d'amplada molt reduïda, amb els perills 
corresponents. 
 
A la fi, també caldria considerar –una consideració molt ampla i molt flexible– que aquesta millora 
permetria, a més, que Tortosa gaudeixi d'un major interès per a empreses que vulguin ubicar-se en la 
zona, amb tot el que això comporta de benefici econòmic i social per al conjunt de la població. 
 
Per tot això faig la proposta al Ple del següent acord únic: Que, previ els estudis tècnics i urbanístics que 
correspongui realitzar, es millorin les condicions del camí del Mig i, entre elles, s'ampliï la mida del camí 
i també es millori  l’adequació de les línies de subministrament que acabo de citar –telefòniques, 
electricitat i de gas natural– amb l’objectiu de millorar la circulació, fent-la molt més segura i molt més 
fluïda. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Dir que votarem a favor de la proposta perquè 
sembla assenyada i, a més, també inclou la prèvia condició d’un estudi previ, per tant.... 
 
Simplement, sí que des de la CUP Alternativa Ecologista voldríem fer una petició i és recordar que el 
barri que està al costat del camí del Mig es diu Grup del Temple i que el nom 13 de Gener potser als 
nostàlgics del franquismes els agrada molt, però que aquí al Ple no s’utilitzi perquè la nomenclatura 
oficial diu clarament ‘Grup del Temple’ i que no féssim servir aquest nom. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde.  
 
Com diu vostè, senyor Dalmau, el camí del Mig és una via àmpliament utilitzada, tant per donar servei 
als habitatges, empreses o altres tipus de serveis i, per tant, requereix una especial atenció. També ens 
han fet arribar alguns veïns, sobretot veïns que viuen en aquella zona, que faria falta que hi hagués una 
millora del seu ferm i de les seves mides per circular-hi. 
 
Es cert que s’han fet obres de millora entre el pont del Bimil·lenari i el grup del Temple, com també una 
modificació puntual que es va fer en el seu moment al voltant del que és la coneguda rotonda 
d’Anguera, però estem d’acord en què la resta del camí hauria de ser objecte de millores, degut a 
l’elevat trànsit i dificultats que això suposa.  
 
Per tant, en aquest sentit, senyor Dalmau, el nostre grup votarà a favor. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, des de Movem 
Tortosa també donarem suport a aquesta moció perquè va en la línia de fer millores al camí del Mig, un 
camí del Mig que, com molt bé ha dit el portaveu proposant, és un camí que utilitza moltíssima gent per 
les diferents empreses, serveis que hi ha instal·lats en aquella zona i també pels diferents veïns i 
veïnes. 
 
A Movem Tortosa també ens han arribat bastantes queixes de la gent que viu  a aquella horta –perquè 
pràcticament és una horta també–, on el que ens reclamen és que hi hagin aquestes millores, per 
mínimes que siguin, per millorar el ferm i el paviment de tot aquest camí del Mig. 
 
També som conscients que en els últims anys va haver-hi una millora entre el Grup del Temple i el pont 
del Mil·lenari però, més enllà d’això, pensem que aprovar aquesta moció on es demanen aquests previs 
estudis tècnics i urbanístics aniria en la línia de poder veure si aquesta millora és possible i, sobretot, 
de quina manera es podria materialitzar. 
 
Per tant, com li deia en un principi, des de Movem Tortosa li donarem suport. 
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Intervenció del Sr. Martínez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, senyor alcalde, bé, al camí del Mig per 
una banda tenim que a la zona de l’empresa JABIL fins a l’àrea de les pràctiques de l’autoescola, és 
una àrea aquesta que estic comentant que està afectada per un pla parcial i, per tant, és el pla parcial 
el qui té l’obligació de fer aquest tram. És un tema que està establert així. La resta és un tram no 
urbanitzable.  
 
I ja s’està treballant amb l’associació de veïns i amb els propietaris per negociar la voluntat de cessió i 
altres aspectes, el mateix que es va fer amb el tram ja millorat que va entre el pont i el barri del Grup 
del Temple. Per tant, el nostre vot és contrari a la moció. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc agrair-li 
al senyor Dalmau també la presentació de la moció. No podrà comptar amb el nostre suport però és 
una moció que entenem que és en positiu i que pretén millorar una zona de la ciutat en la qual, com ja 
li han dit, estem treballant des de fa temps, també amb la mateixa associació de veïns i també amb els 
diferents veïns que donen a aquests terrenys que serien els que donen al camí del Mig. 
 
Aquí primer vam fer una actuació en el seu moment per tal d’ampliar el primer tram, que va des del 
pont fins al Grup del Temple, millorant la il·luminació i ampliant-la, però això també ser gràcies a la 
cessió –que aprofito per agrair-ho– dels propietaris. Una cessió anticipada i gratuïta que ens van fer els 
propietaris d’aquell tram i que, a més a més, va suposar també un cert temps i una certa gestió perquè, 
evidentment, no és un tema que sigui fàcil. Si comptem des del Grup del Temple fins a la rotonda de 
l’entrada de Tortosa, la rotonda com Anguera, passant per l’empresa JABIL i tota aquella zona que hi ha 
allà, estem parlant d’un tram considerable i, per tant, requereix una feina que ja estem fent 
conjuntament, com he dit, amb l’associació de veïns, que ells estan treballant també per la seva part 
amb els diferents propietaris per tal de poder a terme aquestes cessions. 
 
A més a més, ens trobem també, com s’ha dit, amb dos parts diferenciades a nivell urbanístic. Hi ha 
una part que és un pla parcial, el Pla parcial Arenes; després hi ha un pla de millora, que és on està 
situada l’empresa JABIL; i després ve tota la part fins arribar al Grup del Temple, que és sòl no 
urbanitzable i que, per tant, encara és més complexa la cessió perquè no té perquè haver aquesta 
cessió. 
 
I, per tant, a més a més de les dificultats a nivell urbanístic, també hi ha unes dificultats de gestió a 
l’hora de posar-ho en pràctica perquè hi ha, com ha dit, molts serveis, hi ha serveis de telefonia, 
d’enllumenat, hi ha tanques, hi ha murs i hi ha moltes dificultats a l’hora de poder..., llocs que són molt 
estrets i, per tant, agafa molt de terreny.  
 
I, com li dic, el que estem fent és aquest treball, que s’ha fet des del departament d’Urbanisme i que a 
hores d’ara tenen a l’associació de veïns per tal de poder, poc a poc, aquesta possibilitat d’anar-ho 
ampliant, igual que vam fer al principi. 
 
Tanmateix, no és pròpiament camí del Mig però sí que fem avui a la Junta de Govern, iniciem la licitació 
–que sortirà publicada a finals d’aquesta setmana– del tram que va entre la part feta de l’inici del camí 
del Mig fins al riu, fins la zona on estan les autocaravanes, fins aquella rotonda per tal de fer el mateix i 
poder tenir un tram més de passeig urbanitzat per a vianants, per a bicicletes i amb enllumenat fet. Per 
tant, amb això també millorarem un altre dels entorns, també gràcies a que ens ha fet una cessió de 
terrenys, però allí estem parlant d’un pla parcial amb una cessió anticipada que se’ns ha fet i nosaltres 
urbanitzarem. 
 
Per tant, és complex, tenim clar que s’ha de fer i, per tant, el que anem fent és fer aquesta petita feina 
d’anar fent trams per tal de poder-ho desenvolupar amb la voluntat d’arribar al final. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, alcalde, regidores, regidores, bé doncs, jo agrair a tots 
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els grups municipals la seva situació, la seva postura, el seu vot. 
 
Aclarir al senyor Rodríguez que jo quan he dit 13 de Gener he dit també Grup del Temple i ho he dit 
sense cap ànim ni polític ni ideològic, simplement he recollit un fet que avui per avui existeix i és que la 
majoria de les persones d’aquell barri utilitzen més el terme 13 de Gener que el Grup del Temple. Però 
bé, tampoc no ens enfadarem per aquest tema, eh, vull dir que jo he dit les dos coses i imagino que 
amb el temps el terme o la denominació Grup del Temple superarà i farà oblidar el del 13 de Gener. 
 
I en quant a l’equip de Govern, em pareix molt bé que estiguin treballant i que tirin endavant tot això. Jo 
sé que el tema és complex, però bé, si estan treballant em pareix molt bé. 
 
 

*-*-* 
 
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 PP (1), MT-E (4), PSC-CP 
(3) i CUP-AE-PA (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR REFERENT A LA NETEJA DE PROPAGANDA 
ELECTORAL O POLÍTICA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Partit Popular: 
 
“ En un any com el 2017, ple de campanyes electorals que pràcticament s'enllacen, i també d'accions i 
reivindicacions de caràcter sociopolític, veiem com la ciutat s'emplena de propaganda de tots els partits 
que es presenten a les eleccions, o d'organitzacions o de moviments que deixen testimoni gràfic, 
senyals o distintius de les seves protestes envers punts sociopolítics determinats. 
 
La ciutat, d'aquesta manera, resta com una constant tanca publicitària d'alguns partits, organitzacions o 
moviments, amb cares, eslògans, imatges i senyals critiques i/o reivindicatives que no triguen a perdre 
vigència. Entenc que, així com l’enganxada de cartells és important pels partits, la retirada un cop 
acabat el període electoral és important per la ciutat, com ho és que tothom (organitzacions, moviments, 
etc.) procuri restablir la neteja i per tant la imatge de la ciutat alterada per les circumstancies 
sociopolítiques temporals. 
 
La responsabilitat de la retirada i neteja correspon als partits polítics i, en el seu cas, als moviments o 
organitzacions que reivindiquen llurs objectius, no pas als equips de neteja municipals, que tenen altres 
competències i feines més enllà de retirar cartells, banderoles, senyals, inscripcions, missatges, etc. 
 
La Llei electoral permet que els partits posen publicitat en determinats espais, i per una campanya 
específica, així que, un cop acabada la campanya, els partits han de vetllar per restituir la ciutat al seu 
estat habitual pel que fa a la cartellera i inscripcions polítiques i tanmateix succeeix en el cas d'altres 
campanyes o manifestacions, tot i més encara per aplicació de l’Ordenança de civisme. 
 
Per tot l’exposat, proposo els següents ACORDS: 
 
1r - Establir un període determinat de retirada de cartelleria electoral, d'inscripcions i senyalística, en 
general. 
 
2n - Establir un procediment d'avis i recordatori als partits i organitzacions i moviments, on s'indiqui 
ubicació i estat de la cartelleria, inscripcions i senyalística diversa, als efectes de que les retirin o 
netegen.  
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3r - Preveure un sistema de neteja subsidiària que indiqui cartelleria, inscripcions i altres elements, 
emplaçaments i cost del servei i, en cas de poder identificar als responsables, sigui ficat al cobrament 
de forma immediata sense perjudici de la sanció que pugui correspondre. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP, senyor Xavier 
Dalmau i Sàlvia: Bé, aquesta moció, com vostè diu, es refereix a la neteja de la propaganda electoral o 
política, de la propaganda en general que es fa en determinats moments i en determinades 
circumstàncies i lligada a una moció que jo ja vaig fer el 8 de maig de 2017 en referència al foment, a 
fomentar la neteja de les pintades incíviques que es produïen a la ciutat.  
 
Això és un altre tema, en el fons en un altre tema i és el tema que naix, i que com a exemple aquí aporto 
l’any 2017 que vam tenir, vam viure diferents campanyes electorals que, pràcticament, es van enllaçar 
una amb l’altra aquí a Catalunya. I també apareixen una sèrie d’accions col·laterals o relacionades amb 
aquestes campanyes o no, i accions reivindicatives de caràcter sociopolític. I veiem com la ciutat 
s’emplena de propaganda de tots els partits que es presenten o bé a les eleccions o bé propaganda 
d’aquestes organitzacions o moviments que en un moment donat deixen testimoni gràfic o presencial 
mitjançant senyals o distintius de les seves protestes o del seu suport envers determinats punts 
sociopolítics que apareixen en la vida pública en determinats moments d’aquesta. 
 
La ciutat, d'aquesta manera, resta com una constant tanca publicitària de partits, d’organitzacions, de  
moviments, amb cares, eslògans, imatges i senyals critiques i/o reivindicatives que, pel mateix 
desenvolupament de la convocatòria o de l’acció i del temps, del pas del temps, doncs, no triguen a 
perdre vigència.  
 
Entenc que, així com l’enganxada de cartells és important pels partits, és lògic, la retirada un cop 
acabat el període electoral és també important per la ciutat, que no ho hem d’oblidar, està per damunt de 
qualsevol altra consideració, per a nosaltres els tortosins i les tortosines, no? Com ho és també, prioritat, 
per a aquestes organitzacions i moviments que en un moment donat fan una crítica, exposen un 
suggeriment públicament mitjançant cartells, senyals i tal, però que després han de procurar restablir la 
neteja i, per tant, la imatge de la ciutat de neteja municipals –i per tant, a l’Ajuntament–, alterada per les 
circumstancies sociopolítiques temporals. 
 
La responsabilitat de la retirada i de la neteja correspon als partits polítics i, en el seu cas, als 
moviments o organitzacions que reivindiquen els seus objectius, no pas als equips que tenen altres 
competències i feines més enllà de retirar cartells, banderoles, senyals, inscripcions o missatges, etc., 
que pertanyen als diferents partits o a les diferents organitzacions o institucions que les pengen, les 
fixen o el que sigui. 
 
La Llei electoral permet que els partits posen publicitat en determinats espais i per una campanya 
específica. Així que, un cop acabada la campanya, els partits han de vetllar per restituir la ciutat al seu 
estat habitual pel que fa a la cartellera i inscripcions polítiques, i tanmateix succeeix en el cas d'altres 
campanyes o manifestacions, tot i més encara si tenim en compte la nostra Ordenança de civisme. 
 
Per tant, per tot l’exposat, proposo els següents acords: Primer, establir un període determinat de 
retirada de cartelleria electoral, d'inscripcions i senyalística, en general. Segon, establir un procediment 
d'avis i de recordatori als partits i organitzacions i moviments, on s'indiqui la ubicació i l’estat de la 
cartelleria, de les inscripcions o de la senyalística diversa fixada en el seu moment, als efectes de que 
les retirin o de que els netegen.  I tercer, preveure un sistema de neteja subsidiària que indiqui la 
cartelleria, les inscripcions i altres elements, el seu emplaçament i el cost del servei i, en cas de poder 
identificar als responsables, sigui ficat al cobrament de forma immediata aquest cost del servei donat 
per l’Ajuntament, sense perjudici de la corresponent sanció que pugui correspondre. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Regidor del 155, bé, resulta que al Partit Popular li 
molesta que quedin cartells a la ciutat després d’una campanya electoral o de caire social però, segons 
la moció, no li preocupa que aquests cartells siguin de publicitat o altra cosa perquè l’únic que diu és 
‘propaganda electoral o política’. 
 
A nosaltres el que ens preocupa i el que pensem que realment deteriora la imatge de la ciutat són els 
barris que estan en mal estat, la gent dormint al carrer, la gent fent cua per replegar aliments, això és el 
que realment a nosaltres ens preocupa i el que pensem que realment deteriora la imatge de la ciutat. 
 
I proposta fer una normativa per a que s’apliqui. I el primer que li diríem nosaltres és que el seu partit 
compleixi la normativa que ja existeix, perquè la normativa específica de Tortosa diu que quan es posa 
un cartell en un fanal se n’han de deixar 2 fins a posar-ne un altre; i el seu partit i, per cert, també els 
seus amics ‘taronjitas’ o ‘naranjitos’ durant l’última campanya electoral en carrers de Tortosa no van 
respectar aquesta normativa que és específica de la ciutat de Tortosa 
 
No creiem que hi hagi un problema a la ciutat de que duri excessivament la cartelleria de les 
campanyes electorals. Sabem que el seu partit la retira en pocs dies. També sabem, gràcies a la trama 
Gürtel, qui paga a aquestes empreses que fan la retirada dels cartells. I per altra banda també, si el que 
li molesta són els llacets grocs o els cartells que demanen la llibertat del presos polítics li direm que 
tant aquest regidor com la resta de la militància de la CUP continuarem posant llacets i continuarem 
posant cartells en tots els carrers de Tortosa fins que les persones que estan a la presó o a l’exili per 
defensar les seves idees polítiques siguin alliberades.  
 
Però és més, continuarem posant cartells fins que a aquest poble, en el que més del 70% de la població 
vol decidir el seu futur votant-lo, se li respecte aquest dret a decidir-ho. Per això el nostre vot serà en 
contra. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Dalmau, vagi per endavant que votarem a favor de la seva proposta donat que entenem 
que cal vetllar per la neteja i la imatge de la via pública. 
 
Tal i com diu a la seva proposta, els partits polítics hem de ser els primers en tenir consciència i ens 
hem de fer responsables de la penjada i posterior enretirada dels cartells i d’altra propaganda de caire 
electoral. 
 
Som conscients que moltes vegades aquests elements són instal·lats i enretirats per empreses externes 
contractades pels propis partits i, per tant, entenc que som els responsables de vetllar per a que 
aquestes empreses procedeixin a la correcta enretirada de tot el material, així com de revisar que no 
quedi cap altre cartell, per oblit o un cop hagin procedit a la seva enretirada. 
 
En qualsevol cas, entenem que, igual que els partits hem de vetllar pel tema de la propaganda electoral, 
l’Ajuntament ha de vetllar per garantir el compliment de l’Ordenança reguladora del bon ús de la via 
pública i dels espais públics, en concret pel que fa al seu article 10è de les pancartes, cartells, fulls i 
residus a la via pública. 
 
Moltes vegades veiem cartells o altres tipus de publicitat en espais no autoritzats i, per tant, s’ha de fer 
veure a les entitats, partits, associacions, sigui qui sigui, que aquestes accions no estan permeses 
sense la corresponent autorització preceptiva. 
 
De la mateixa manera, i en especial pel que fa als fanals, hem de recordar que a l’annex 3 del plec de 
clàusules del contracte de l’enllumenat públic estableix també que la neteja de papers enganxats a les 
columnes han de ser retirats mensualment per part de l’empresa adjudicatària i, per tant, ha de ser 
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també el Govern municipal qui vetlli pel compliment d’aquesta enretirada de propaganda electoral o de 
propaganda diversa. 
 
I ho hem dit moltes vegades, la cura i la neteja de l’espai públic ha de ser responsabilitat de tots i 
tothom hem de posar de la nostra part per vetllar que una ciutat sigui i estigui neta i pel correcte 
compliment de les ordenances i normatives. I ho hem defensat moltes vegades amb propostes, amb 
mocions, amb denúncies, que estem totalment a favor de qualsevol acció que suposi una millora de 
l’espai públic. 
 
Una ciutat poc cuidada i menystinguda no fa més que generar una sensació de deixadesa entre els 
veïns i veïnes.  Una ciutat amb bona imatge és la que preveu, controla, regula i aplica un seguit de 
criteris, entre els quals destaca la cura per la via i l’espai públics.  
 
Per això creiem fermament que cal conscienciar a la ciutadania, a la gent i difondre aquesta idea a 
través de campanyes de conscienciació ciutadana, que tantes vegades hem reclamat. 
 
Una ciutat que cuida i vetlla per la seva via pública projecta una imatge de prosperitat i benestar, i dona 
identitat i caràcter a la ciutat, ja que així aconsegueix un sentiment de pertinença i seguretat, neteja i 
ordre i la predisposició dels usuaris a gaudir, cuidar i mantenir el seu espai. 
 
Per tant, com he dit, senyor Dalmau, nosaltres votarem favorablement aquesta mesura. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, des de Movem 
Tortosa pensem que la moció que se’ns presenta aquí no és prioritària en el sentit de millorar la imatge 
de la ciutat, tenint en compte que pensem que hi ha realment altres factors importants, més enllà de 
que puguin haver alguns cartells que s’hagin quedat penjats de les últimes eleccions. 
 
Altres elements, com deia, importants per millorar la imatge de la nostra ciutat i, per tant, estaríem 
parlant de temes, com tothom sabem, com la neteja que en aquests moments és deficient a Tortosa, 
com és tot el tema de la manca d’un bon enllumenat, com és el tema de moltes cases, habitatges per 
rehabilitar o l’estat de molts carrers, places, amb un paviment també molt deteriorat. 
 
Per tant, entenem que no va una cosa relacionada amb l’altra davant de la realitat, de les prioritats que 
té en aquests moments Tortosa quant a imatge. Però és que, a més a més, considerem que no és 
necessari que es faci tota aquesta normativa perquè ja n’existeix una, que és la que s’hauria d’aplicar i 
és la vigent i, per tant, el que cal també, pensem des de Movem Tortosa, és que tots actuéssim amb 
responsabilitat i, per tant, totes les forces polítiques actuïn en funció del que diu la normativa, i a partir 
d’aquí no ens trobaríem amb la problemàtica que alguna vegada ens hem trobar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Bona tarde companyes, companys. Gràcies, senyor alcalde. 
Bé, de fet, aquesta és una moció que seria una cosa menor, però tampoc és menor perquè és molt 
important que la nostra ciutat sigui atractiva per als visitants i, per tant, jo crec que tot contribueix.  
 
I aquest avís que demana, aquest recordatori que demana jo crec que no hauria de fer falta perquè tots 
els partits polítics –perquè això es tracta d’una moció que parla dels partits polítics després de les 
campanyes electorals– que tinguessin la precaució de retirar tota la cartelleria que es posa, inclús 
enganxines. 
 
Els cartells són més fàcils de retirar i inclús de vegades te’n deixes algun perquè sempre passa, dius 
‘ostres, mira, pos aquell no l’hem tret’, i que algú t’ho recordi és d’agrair. Però el que sí que és més 
difícil és quan es fiquen enganxines a certs llocs que llavors és més difícil de retirar.  
 
Per tant, la nostra posició serà de donar suport a aquesta moció, tot i que considerem que no és una 
moció de molt de pes. 
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Intervenció del Sr. Tomàs 
A continuació pren la paraula el Sr. Tomàs: Moltes gràcies, alcalde. Regidores, regidors, bé, s’ha dit 
aquí, crec que és una moció que dona per al que dona, bàsicament perquè segurament podia ser 
evitable. Alguns s’han sumat a altres històries que no venen al cas de la moció i, en tot cas, sí que crec 
que tothom ha de fer la feina que pertoca i que tots aquells aspectes que en campanya electoral són 
per instal·lar i hi ha una feina de col·locació que hi ha un període de 15 dies per tal d’anar-ho fent, és 
cert que immediatament després hem de pensar que hi ha un desmuntatge. Per tant, el nostre vot serà 
favorable. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidores, bé, jo agrair a tothom, 
a tots els grups municipals els seus posicionaments. Jo voldria dir-li al regidor representant de la CUP 
que bé, que..., és que vostè ho barreja tot i ho fica tot dins un pot, ho sacsa i au, i solta el que solta, no? 
 
Jo sí que entenc que afecta a la imatge de la ciutat, la publicitat, no? Són empreses privades que han 
de llevar aquesta publicitat. O que afecta a la imatge de Tortosa aspectes d’edificis que estan degradats 
i tal, també. Bé, però l’Ajuntament és el que se n’ha d’encarregar d’arreglar-ho. 
 
Jo anava simplement al fet de que veiem que en determinats moments o circumstàncies s’emplena la 
ciutat de papers, i últimament de pintures al terra, a les parets i tal, que després allí es queden i donen 
una visió des del punt de vista estètic i turístic de la ciutat molt dolenta. Únicament anava per aquí. 
Vostè em surt ‘senyor del 155’, ‘la trama Gürtel’, ‘els naranjitos’ per allí, ‘els llacets grocs’ per allí. 
Escolti, que jo no anava tan lluny con vostè va. O anava més lluny del que vostè s’ha quedat, no ho sé jo 
ja, amb vostè, amb vostè jo ja no hi tinc..., no ... 
 
A més, jo li diré que vostè és regidor d’una ciutat i té l’obligació de fer complir no una moció que dona 
un altre partit, en aquest cas jo, sinó l’Ordenança, per exemple cívica, que en l’aspecte de la neteja té 
les seves coses i vostè l’ha de fer complir perquè si vostè que és regidor ja no compleix les normes que 
el mateix Ajuntament estableix a la ciutat, doncs, malament rai, eh. Ara, cadascú fa el que considera 
d’això. 
 
Al regidor representant de Movem, jo entenc que no és una acció ni és una moció prioritària, però no 
lleva un aspecte que vostè ha citat, i jo estic d’acord, d’ensenyament a la ciutadania que, bé, que 
nosaltres som els primers responsables. L’Ajuntament està després també, però nosaltres som els 
responsables de mantenir neta la ciutat en qualsevol de les circumstàncies, sigui eleccions, sigui 
manifestacions, però és la primera obligació, el primer ensenyament que hem de tenir. 
 
I, com ha dit el representant d’Esquerra Republicana i del PDeCAT, la moció no és menor però major 
tampoc, però ja ho han dit ells: no és menor, eh, però té la seva importància i jo crec que és important 
que la ciutadania, els partits polítics i les institucions, les organitzacions, que poden protestar tot el que 
vulguin però que una vegada han fet la propostes, home, que netegin el que han embrutat. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Entenc que la proposta queda aprovada amb el 
vot favorable de tots els regidors i regidores presents i 5 vots en contra. Només una matisació sense 
cap ànim d’obrir cap debat: en tot cas, la versatilitat o l’aportació de la moció no va en què no es faci 
complir ara la normativa –jo ho dic perquè he sentit que alguns regidors diuen que han vist a espais no 
autoritzats penjar cartells, etc., etc. –, el que han de saber és si estan autoritzats o no autoritzats 
perquè qui els autoritza és l’alcalde per decret amb la normativa. Però en tot cas, si tenen algun dubte, 
l’únic que han de fer és comunicar-ho. 
 
Però deia que aquesta moció sí que aporta una novetat significativa i és establir un període determinat, 
no hi ha ara, no tenim fixat per normativa i quan es donen les autoritzacions no es fixa un període 
concret en què s’hagi de procedir a la retirada i, per tant, jo crec que això està bé, que quan es faci 
l’autorització, a la vegada s’estableixi un període pel qual es manté aquesta autorització. I, a la vegada, 
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el d’establir un procediment d’avís. És veritat que com que ara tampoc no hi ha un termini concret, 
quan s’autoritza, a ficar aquest tipus de propaganda –que aquí fa referència a partits polítics i algunes 
altres entitats, però estic pensant amb la Marató de TV3, o estic pensant amb l’organització de la Fira 
Literària de Móra, que són cartells que també es fiquen a la ciutat de Tortosa–, doncs, fer les dos coses, 
jo  crec que això és raonable. Quan autoritzem, fiquem un termini i, a la vegada, si se supera aquest 
termini, abans de l’execució subsidiària fer el preavís. 
 
Per tant, intentarem fer-ho així i, segurament, serà d’utilitat a tots plegats perquè també constato que 
no compto que la majoria de les entitats i partits, inclús, que fiquen aquest tipus de propaganda tinguin 
cap ànim d’incomplir res, i el que volen és tenir un marc clar i actuar amb el civisme que els 
caracteritza. I, per tant, estic segur que serà així. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb quinze 
vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PP (1), PDeCAT (8), 
ERC-AM (4) i PSC-CP (2); i cinc vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de MT-E (4) i CUP-AE-PA (1). 
 

*-*-* 
 
 
[EN AQUEST MOMENT EL SENYOR MANEL DE LA VEGA S’INCORPORA A LA SESSIÓ PLENÀRIA] 
 

*-*-* 
 
 
08. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA INSTANT AL GOVERN DE L'ESTAT A LA 
REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PER A L'ANY 2018. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Movem Tortosa – Entesa: 
 
“ Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de nou milions de 
pensionistes i de les seues famílies, havent-se constituït durant la crisi com un dels elements que han 
contribuït a sostenir a moltes famílies en la difícil situació econòmica de Catalunya i d’Espanya. 
 
No obstant això, i malgrat la baixa inflació registrada en els últims exercicis, des de l’any 2009 les 
pensions públiques han vist limitada la seua revalorització, primer amb mesures anuals el 2011 i 2012 
que els van fer perdre poder adquisitiu, després amb una reforma integral en 2013, del sistema de 
revalorització, que va trencar unilateralment el Pacte de Toledo. 
 
L'esmentada reforma del 2013 que introdueix el factor de sostenibilitat (vinculant la prestació a 
l’esperança de vida, a partir de l’any 2019) i especialment la inclusió de l’índex de revalorització 
desvinculat de l’increment de l’IPC, signifiquen una rebaixa programada del poder adquisitiu de les 
pensions, que s'ha concretat, per als anys 2016 i 2017, en una pèrdua del 2,3% per al milió i mig de 
pensionistes catalans i catalanes. Enguany mentre les pensions tindran una revalorització del 0,25%, 
les previsions d'inflació, tant públiques com privades, preveuen un creixement dels preus del 2018 de 
l'1'5%. 
 
D'altra banda, l’actual situació del sistema de Seguretat Social exigeix una actuació urgent i 
compromesa amb la seua funció social. La gravetat i durada de la crisi, la intensitat de la desocupació, 
especialment l’atur de llarga durada, i el deteriorament de les condicions laborals d'un gran nombre de 
persones que ha registrat el nostre mercat laboral en els darrers anys, juntament amb l’evolució 
demogràfica, han contribuït a situar el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst. 
Com ha reconegut l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF), aquesta situació està 
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relacionada amb la devaluació salarial provocada per la reforma laboral, xifrant en 15.000 milions 
d'euros (1,5% del PIB) l’impacte que ha tingut en la previsió de les cotitzacions del sistema de Seguretat 
Social. 
 
Per això, resulta urgent anticipar mesures de reforç de l’estructura d'ingressos del sistema, de manera 
que amb això es garanteixi el seu adequat finançament, i la seua revitalització, sostenibilitat i 
estabilitat, alhora possibilitant la recuperació del poder adquisitiu dels i les pensionistes. La suficiència 
de les pensions i la solidaritat intergeneracional i territorial i l’equitat han de retornar al sistema de 
protecció social. 
 
En aquest sentit la proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social Fátima Báñez d’ampliació del 
període de càlcul de les pensions al conjunt de la trajectòria de cotització dels treballadors i 
treballadores no s'adequa ni en la forma ni en el fons al debat, les propostes i el consens que requereix 
el sistema de pensions. Ara bé, en el cas que aquesta proposta s'abordi de manera rigorosa en el marc 
de la Comissió, cal condicionar el període de càlcul del conjunt de cotitzacions laborals, a què el 
treballador o treballadora pugui escollir els seus millors anys de cotització. 
 
Alhora estimem que l’espai per presentar propostes de reforma del Sistema de Pensions és el Pacte de 
Toledo, i que la prioritat ha de ser garantir la suficiència i sostenibilitat de les pensions. No es tracta 
doncs, de recuperar els millors moments de cotització, sinó de fer polítiques que millorin les cotitzacions 
amb l’objectiu de garantir els ingressos que necessita el sistema. 
 
Per tant la prioritat es fonamenta en dues qüestions: la millora de la qualitat de l’ocupació, i 
l’assoliment d'amplis consensos socials, en el marc del Pacte de Toledo, per a garantir la sostenibilitat, 
però també la suficiència del sistema de pensions. 
 
Així mateix en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo caldrà prioritàriament garantir la sostenibilitat 
del sistema de Seguretat Social mitjançant una millora d'ingressos, dotant de major progressivitat i 
adequació la cotització, amb un augment de les seues bases màximes; l’equiparació de les bases de 
cotització dels autònoms al Règim General; l’augment temporal d'alguns percentatges de la cotització, 
reforçant el principi de separació de fonts de finançament, per a no gravar el sistema de pensions amb 
la despesa de l’Administració de la Seguretat Social, i paral·lelament executar un pla de xoc que permeti 
augmentar el nombre de llocs de treball i la seva qualitat i remuneració. 
 
En virtut d'aquestes consideracions, el grup de Movem Tortosa, proposa al Ple l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Exigir al Govern de l’Estat la derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del 
factor de sostenibilitat i de l’índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social. 
 
Segon. Revaloritzar les pensions d'acord amb la previsió d'inflació prevista per al 2018, no inferior al 
1,5%. 
 
Tercer. Garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva de finançament 
per via impositiva en el cas que sigui necessari, sobre la base d'un sistema tributari just i progressiu que 
tingui en compte la capacitat econòmica de les empreses i situï la pressió fiscal a nivells similars als de 
altres països del nostre entorn. 
 
Quart. Exigir la derogació del Real decreto–ley 3/2012, de 10 de febrer, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral (la reforma laboral) que ha rebaixat els salaris empobrint les classes 
treballadores, ha abaratit l’acomiadament indefinit i ha facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint 
ocupació en el sector públic i privat. 
 
Cinquè. Donar suport a totes les concentracions que realitzen jubilats i pensionistes a la nostra ciutat i 
arreu reclamant aquestes mesures. 
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Sisè. Traslladar els presents acords al Ministeri de Empleo y Seguridad Social, als grups polítics del 
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als sindicats de CC00 i UGT i a les entitats municipalistes. ” 
 
 

*-*-* 
 
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, alcalde, regidors, regidores, des de Movem Tortosa hem volgut portar al Ple aquesta 
moció perquè entenem que és un tema d’actualitat i és un tema que també afecta a molts tortosins i 
tortosines arran de la nostra realitat demogràfica. 
 
En aquest sentit, en primer lloc volem dir que les pensions públiques constitueixen la principal font 
d'ingressos de més de nou milions de pensionistes a nivell de tot l’Estat, molts dels quals, a més a més, 
durant tots aquests anys de crisi econòmica, gràcies a aquests ingressos han facilitat a sostenir al 
conjunt de les famílies que en moltes ocasions, com sabem que encara està passant en aquests 
moments estan, pràcticament, en alguns casos tots els seus membres a l’atur o en una situació de 
pobresa. 
 
En aquest sentit, i tenint en compte aquesta realitat de tants pensionistes que tenim al nostre país i a la 
nostra ciutat, el que s’ha pogut anar veient durant aquests últims anys –i, concretament, des de l’any 
2009– ha sigut una revaloració molt limitada de les pensions. I, primer, a través de diferents mesures 
que es van fer de manera anual, sobretot l’any 2011 i al 2012, però a partir del 2013 ja va haver-hi una 
reforma integral que no es va fer d’acord amb el consens de totes les forces polítiques i dels agents 
socials i econòmics que en el cas del tema de les pensions, com tots sabem, es prenien fins a aquell 
moment en l’anomenat Pacte de Toledo, un Pacte que va sorgir fruit de la lluita dels pensionistes fa 
molts anys al nostre país. 
 
En aquest sentit, aquesta reforma que es va aprovar l’any 2013 va introduir un factor anomenat de 
sostenibilitat, on hi ha diferents elements i còmputs com, per exemple, es vincula l’esperança de vida. I 
aquí el que ha succeït, el que ha acabat passant és que hi ha hagut una rebaixa significativa i 
programada del poder adquisitiu dels pensionistes durant tots aquests últims anys, arribant, des del 16’ 
fins al 17’, a un 2,3%. I concretament per a l’any 2018, la revaloració de les pensions només serà del 
0,25, mentre que el creixement de preus es preveu, segons tots les estimacions, tan públiques com 
privades, que sigui d’1,5%. Per tant, hi ha una pèrdua de poder adquisitiu. 
 
Per un altra banda, crec que també és important que tinguéssim en compte la situació de la Seguretat 
Social. La Seguretat Social pensem des de Movem Tortosa, com molts altres actors en aquest sentit, 
que el que cal és una actuació urgent perquè durant tots aquests anys de crisi econòmica les 
cotitzacions han anat a la baixa i, sobretot, ha tingut molt a veure la reforma laboral que en el seu dia es 
va aprovar, que el que ha provocat és que hi hagi molt més treball precari, per tant, treball que està 
menys remunerat, per tant, amb sous baixos o contractes temporals de dies, setmanes o pocs mesos, i 
això està facilitant que la Seguretat Social no tingui els ingressos que hauria de tenir. I, per tant, en 
aquest sentit això també acaba dificultant el pagament de les pensions perquè tots sabem que una 
cosa deriva de l’altra. 
 
A més a més, també ara, durant aquestes últimes setmanes ha sortit l’actual ministra d’Ocupació i de 
Seguretat Social, la senyora Fàtima Báñez, demanant que hi hagi ampliació del càlcul de les pensions al 
conjunt de tota la trajectòria de cotització. Però també s’ha equivocat, entenem des de Movem Tortosa, 
en la forma i en el fons perquè en el fons no està debatent sobre realment el que està passant, que és 
si garantim unes bones pensions públiques per a tots els ciutadans i ciutadanes; i en la forma perquè 
s’ha pres la decisió fora del Pacte de Toledo i de manera unilateral. 
 
Per tant, tenint en compte tota aquesta situació, tenint en compte que pensem que és una qüestió molt 
important per a la nostra ciutat, volem que el nostre Ajuntament, com estan fent altres ajuntaments a 
nivell de Catalunya, es posicioni en contra de la reforma que en el seu dia es va dur a terme per part del 
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Govern de l’Estat de manera unilateral, que està permetent aquesta revaloració; que es demani també 
que hi hagi –al segon acord ho diem així– una revaloració a l’any 2018 no inferior a l’1,5%, segons el 
creixement que es preveu; en tercer lloc també demanem que es derogui la reforma laboral i que es 
canviï, a més a més, ara que comença a haver-hi creixement econòmic per a que es puguin revalorar els 
salaris i, per tant, així augmentar les cotitzacions; i també –i acabo– demanem que es pugui donar 
suport a totes les concentracions que estan fent diferents pensionistes aquí a la nostra ciutat i arreu de 
Catalunya i de l’Estat en la línia del que els hi proposem. Per tant, són uns acords en aquesta línia. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Alcalde, regidores,  regidors, bé, jo de la moció el que 
voldria destacar és la part principal, la primera diguéssim, perdó, quan diu que la principal font 
d’ingressos de més de 9 milions de pensionistes, 1,5 milions de catalans, i de les seves famílies ve a 
ser la pensió. Això ens dona idea de la importància total i absoluta que té el tema de les pensions, no? 
 
I segon, extrac d’aquí que les pensions públiques han vist limitada la seva revaloració. 
 
Aquests dos punt per a mi són fonamental, no? El gran nombre de pensionistes i, segon, que les 
pensions públiques cada vegada s’està reduint més la seva capacitat econòmica i retributiva, no? I això 
a mi em porta a la consideració de la importància que té que tots els partits polítics, tots eh, tots, lluny 
d’ideologies i de polítiques i d’estratègies polítiques, s’uneixin, s’asseguin i discuteixin seriosament el 
tema de les pensions a l’Estat espanyol i a Catalunya. Això és l’important, aquests 3 punts que diu en la 
seva moció. 
 
Vostè, veig aquí que diu que és necessària la reforma. Jo estic plenament d’acord i ho està tothom, no?, 
de que és necessària, però sempre ens quedem en declaracions de voluntat. És necessari que els 
polítics s’asseguin i parlin sense discussions, parlin amb la visió dels pensionistes. 
 
Vostè diu que la ministra d’Ocupació i Seguretat Social ha plantejat el tema de l’ampliació del període 
del càlcul de pensions i també altres aspectes –que jo porto apuntats aquí, però per raó del temps no 
podré mencionar-los–, però no són més que el que s’està fent ja en gran part dels països del mercat 
comú: Alemanya, Itàlia, França ja estan aplicant aquestes mesures que ara es fiquen a la palestra 
d’opinió per després intentar parlar, perquè no és cert que la ministra o el Partit Popular no hagi entrat 
al Pacte de Toledo en aquests temes. Vam anar a la Comissió del Pacte de Toledo a presentar aquestes 
idees que tenen i imagino que alguna cosa sortirà d’aquí, però tot i així no és suficient, hi hauria que 
tenir més voluntat de defensar el tema de les pensions, no? 
 
I per últim, jo li voldria aprovar, però jo estic d’acord totalment en què s’ha de fer el possible per a que 
les pensions tirin endavant dignament, dignament des del punt de vista econòmic, lògicament, però 
clar, aquí vostè diu que hi ha que exigir la derogació de la llei de no sé què, no sé quantos, de l’altra llei 
de tal, el real decret..., a mi em pareix molt bé, deroguem-ho tot, però home, hem de construir, no 
destruir, no? Amb alguna cosa hi ha que suplir tot això, no? Com, per exemple, vostè diu: revaloració de 
pensions inferior a 1,5% que s’estima la inflació, s’estima. Deixi-ho en revalorar d’acord amb l’índex de 
la inflació que es doni per resultat final. 
 
I, per últim, aplicar.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde:  Hauria d’anar acabant, senyor Dalmau. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau: ..., un últim punt que és exigir a tots els partits polítics i organitzacions sindicals 
una actuació conjunta i una actuació solidària real i realista, no política, en el tema de les pensions. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, abans de la intervenció que tenia preparada, jo, es que 
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estava al·lucinant i no puc callar. És a dir, sembla ser que ara les pensions i com es financen és una 
cosa que ha caigut del cel i que ningú té responsabilitat i, oh!, asseguem-nos els partits polítics i parlem. 
 
Clar, la manera de finançar-se les pensions i la quantitat que hi ha l’han decidida els dos partits que 
han governant en aquest Estat i que es diuen Partit Popular i Partit Socialista. Per tant, no és una cosa 
que ha caigut del cel. 
 
I diu: ‘home, és que això que proposa la ministra ja es fa en altres estats de la Unió Europea’. Si és que 
el que vol la Unió Europea és precaritzar encara més les pensions. Sap vostè el que passa a Gran 
Bretanya? A Gran Bretanya els pensionistes, com que la pensió és tan miserable que no poden viure, 
han de treballar unes hores al dia per poder sobreviure, en supermercats o en d’altres establiments. 
 
Al Plan presupuestario 2018 que va enviar el Govern de l’Estat espanyol a Brussel·les s’estimava en 
1.200 milions d’euros els diners que s’ha estalviat l’Estat espanyol respecte a fa 5 o 6 anys gràcies a 
les reformes del 2013 de Partit Popular, però també gràcies a les reformes del Partit Socialista de la 
Llei 27/2011, en la que es va augmentar l’edat per jubilar-se, en la que es va augmentar la necessitat 
d’anys de cotització. Eixa és la realitat i qui són els responsables, no una cosa que ha vingut del cel i ara 
anem a seure’ns a veure què decidim. 
 
Abans del 2013, de la reforma que va fer el seu partit, les pensions–que no és que tingueren unes 
grans quanties–, com a mínim, es revaloraven amb l’IPC i mantenien, més o menys, el poder adquisitiu. 
Des d’aquesta reforma les pensions, si no quadren els números, pugen un 0,5%. Sap el què diu ma 
mare, que és pensionista? Diu ‘val més el sobre i la carta que m’envia Rajoy que l’augment mensual 
que m’ha suposat aquest 0,25%’. 
 
I volíem introduir dos o tres matisos també del que es comentava. Es parlava en la moció de la durada 
de la crisi. Jo crec que hem de deixar ja de parlar de la crisi, de la durada de la crisi. L’estafa del 2007, 
2008 i els anys conseqüents van portar unes condicions precàries de vida i laborals que han vingut aquí 
ja i que s’han quedat i que són per fer-se estructurals. No estem en una crisi, no, ara ja estem en un 
context que és estructural, que és estable i que segurament serà pitjor el que tindrem en els propers 10 
anys, i més si seguim en l’Estat espanyol de la mà del Partit Socialista i del Partit Popular.  
 
I un altre matís també: les cotitzacions a la Seguretat Social, si no són suficients, no hi ha cap llei divina, 
no hi ha cap llei que obligui a un Estat a, simplement, pagar les pensions amb les contribucions i 
aportacions que es fan a la Seguretat Social. Igual que un Estat té diners per mantenir a la família reial 
o per comprar armes de l’exèrcit espanyol, si és una prioritat política que la gent gran tingui una vida 
digna, es poden destinar recursos de l’Estat a millorar les pensions. 
 
I per últim –i creiem que també és important–, el capitalisme, des de que la ideologia neoliberal és la 
que està dominant, ha decidit que els seus beneficis no són suficients i que no vol repartir un poquet de 
la seva riquesa entre la població, entre els serveis públics, entre millors condicions laborals i, entre elles 
també, les pensions. I l’única solució –i ja acabo– és: o ens en sortim de la Unió Europea i abandonem 
el capitalisme com a model econòmic, o les pensions aniran cada vegada essent més precàries i les 
aproparem al model de Gran Bretanya. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Jordan, vagi per endavant que votarem a favor de la proposta del seu grup. Entenem 
que cal vetllar per les pensions i el nostre partit així ho està fent gràcies a accions i propostes. 
 
El sistema públic de pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i 
reducció de les desigualtats. Les polítiques del Partit Popular –com ja s’ha dit aquí– representen una 
seriosa amenaça per al sistema públic de pensions, amb les seves polítiques d'ocupació, mitjançant la 
imposició i sense diàleg social, i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. 
 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions; 
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sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves pensions en 
els pròxims anys; sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest 
els pugui proporcionar una pensió digna en un futur; desesperança gairebé absoluta per part de la 
joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema. 
 
Els socialistes considerem que el dret a les pensions i l'accés al sistema de seguretat social s'ha de 
considerar un dret constitucional i, per tant, s’ha d’incorporar la reforma que proposem de la 
Constitució. 
 
Per a això, plantegem unes mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions com 
recuperar el Pacte de Toledo i el diàleg social –i, senyor Dalmau, vostès està clar que vostès i Ciutadans 
estan bloquejant, i vostè ho sap, en la Comissió del Pacte de Toledo, i vostè ho ha de saber, qualsevol 
de les propostes, i estan fent allò de dir ‘anem fent, anem fent i ja allargarem’–, aprovant un nou Estatut 
dels treballadors que pugui promoure els drets laborals i d’ocupació, establint una font complementària 
de finançament de les pensions com en la majoria dels països del nostre entorn, garantint el poder 
adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC, com ja s’ha dit 
aquí molt bé per part del senyor Jordan. 
 
Per aquestes raons defensem un nou model de reequilibri del sistema de pensions, a través de 
polítiques transversals, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos 
del sistema. 
 
Cal tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legislatius introduïts al llarg de la legislatura 
2011-2015: la reforma laboral, la regulació de la jubilació anticipada i, de manera íntegra, la Llei 
23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensions de la 
Seguretat Social.  
 
Referent al que s’ha dit aquí de la reforma que en el seu moment el Partit Socialista va fer al 2011, cal 
dir i recordar que aquesta és una proposta que fa el Partit Popular ara molt més dura i en un context, 
això sí, en un àmbit molt diferent, que no aquell; que la reforma duta a terme pels socialistes va estar 
dins el marc del Pacte de Toledo i, actualment, el PP llança el globus sonda fora del marc de Toledo, que 
va comptar amb el suport dels agents socials –que ara ni tan sols han convocat–, i que tots els partits  
polítics van votar a favor en aquell moment excepte el Partit Popular que, segurament, el que volia era 
una reforma molt més dura com la que ara vol imposar. 
 
També finalment voldria aprofitar per donar des d’aquí tot el nostre suport als ciutadans i ciutadanes 
que es concentren totes les setmanes els dilluns a les 12 del migdia davant els ajuntaments de pobles i 
ciutats en defensa d’unes pensions dignes. 
 
Senyor Jordan, per tot l’exposat votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Martínez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Martínez: Regidores, regidors, alcalde, el sistema públic de pensions 
ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per haver dilapidat el fons de reserva de la 
Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema de 
seguretat social en matèria de prestacions contributives i la seva gestió. 
 
Des de l’any 2000 fins l’any 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents 
dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar al 66.000 milions i pico d’euros. 
 
Des del 2011 aquest fons ha anat disminuint, s’ha anat disminuint fins arribar als 8.000 milions 
actuals que té el fons de reserva. 
 
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions de la Seguretat Social. Per 
tant, sense un salari superior i sense recuperar el marc de les relacions laborals i sindicals a la situació 
anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners 
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per fer front a les pensions que es van generant. 
 
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals tant del PP 
com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores, sinó que s’han fet 
lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora, i sense objectius que revertissin 
en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de pensionista.  
 
I no és exagerat pensar que els dos partits, tant el PP com el PSOE, estan creant l’escenari per 
privatitzar part de la pensió de jubilació. 
 
La situació actual és tan greu que, pràcticament, s’ha buidat el fons de reserva. I les mesures que es 
van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema, que no és altre 
que els salaris baixos que generen baixes cotitzacions.  
 
Per tant, a part dels punts que vostès indiquen, senyor Jordan, de derogar la Llei de reforma laboral, 
revalorar les pensions d’acord a la inflació prevista, també que es tindria que establir un salari mínim 
interprofessional de 1000€ per augmentar les cotitzacions més baixes; també es tindria que premiar 
les empreses amb polítiques retributives superiors a les recollides als convenis col·lectius; també es 
tindria que promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a 
causa de la bretxa salarials; i també que la despesa prioritària de l’Estat sigui el pressupost de les 
pensions i no el pagament de deute, tal i com indica l’article 135 de la Constitució, article que, per 
suposat, es tindria que derogar. 
 
Per tot plegat, el nostre vot és a favor de la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Lehmann 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Lehmann: Gràcies alcalde. Senyor Jordan, ja a l’octubre de 2016 el 
PDeCAT va defensar una proposició de llei conjunta entre partits i sindicats per tal de revalorar les 
pensions, per tant, extraure tres punts d’aquesta llei, aquesta proposició que, per una banda, estem en 
contra de que tot aquest tipus de lleis s’aprovin unilateralment per part del Govern, en aquest cas del 
Partit Popular, que veiem que cal un consens.  
 
Per una altra banda, estem a favor d’una revaloració de les pensions, que és tot el contrari del que 
provoca la Llei 23/2013. I també creiem que s’ha de revisar i s’ha de garantir la sostenibilitat del 
sistema, garantir-la ja sigui via cotitzacions o via impostos i també adequar a la realitat del mercat 
laboral tot el sistema de bonificacions a la contractació. 
 
Volem donar suport a tots i totes les pensionistes, concretament, i des d’aquest grup municipal, als 
1650 pensionistes de Tortosa, que cobren de mitjana no arriba a 900€, 863€ de mitjana els 
pensionistes de la nostra ciutat. 
 
Donat que la seva moció segueix totes les nostre premisses, la votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. A efectes d’ordenar jo la votació, senyor 
Dalmau, no sé si he estat prou atent, no m’ha quedat clar el sentit del vot, per poder..... Abstenció. 
Gràcies, senyor Dalmau. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair a 
tots els grups municipals el fet que hagin entès la intenció d’aquesta moció que va, precisament, en la 
línia de que el nostre Ajuntament es posicioni clarament a favor de la revaloració de les pensions 
perquè afecta, com s’ha dit aquí, a gairebé aquestes 8000 persones de Tortosa, de la nostra ciutat, del 
nostre municipi que en aquests moments són pensionistes. 
 
A mi només m’agradaria dir algunes coses per acabar el debat, perquè crec que després d’haver 



-  Pàg. 42 / 81 -           JACE / sbh 
 

escoltat totes les intervencions és evident que, com a mínim, aquí hi ha un consens –després veurem el 
què passa a nivell del Congrés dels Diputats perquè de vegades es vota una cosa aquí i després allà 
se’n vota una altra– però m’agradaria dir que sí, que darrera de totes aquestes polítiques de retallar, en 
definitiva, les pensions hi ha molta ideologia. Hi ha molta ideologia que va en la línia, precisament, de 
privatitzar aquestes pensions i fer començar a creure a la gent –com avui mateix deia una organització 
internacional dels països occidentals, l’OCDE– que el que cal a partir d’ara és que aquelles persones 
que tenen 30, 35, 40 anys comencin a pensar en tenir pensions privades perquè les pensions públiques 
no seran prou dignes per al futur. Per tant, evidentment que hi ha una ideologia al darrera. 
 
En segon lloc, també vull recordar el tema de la reforma laboral. Una reforma laboral que celebro que 
avui el grup del PDeCAT voti la seva derogació perquè al Parlament o al Congrés dels Diputats va votar a 
favor, i que el que ha significat ha sigut aquesta pèrdua de salaris també dignes i molt treball precari per 
a moltíssima gent i que això, evidentment, ha de fer que també les cotitzacions, en la línia del que 
comentava el regidor d’Esquerra Republicana, puguin millorar per fer més viable el sistema de la 
Seguretat Social. 
 
I després, també crec que un altre element importantíssim és el tema del consens. Es necessita que 
totes aquestes mesures, tenint en compte que estem parlant d’una de les tres potes –si se’m permet 
l’expressió– de l’estat del benestar, per tant, l’educació, la sanitat i les pensions públiques, hi hagi un 
mínim consens per a que entre tots i totes poguéssim garantir que realment l’Estat espanyol, Catalunya 
i, en aquest cas, també sobretot els pensionistes de Tortosa, vegin que les pensions públiques són un 
dret de tots els ciutadans i ciutadanes, que no és cap almoina que ningú ens ha de donar i que, per 
tant, hem de continuar treballant per a que puguin ser realment unes pensions dignes per a tota la 
població. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4), PDeCAT (8), ERC-
AM (4), PSC-CP (3) i CUP-AE-PA (1); i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup 
municipal del PP. 
 
 
 
 
09. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM TORTOSA INSTANT AL DEPARTAMENT DE SALUT AL CANVI 
DE GESTIÓ IMMEDIAT DE L’APARCAMENT EN SUPERFÍCIE DE LA PLAÇA DEL BIMIL·LENARI. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Movem Tortosa – Entesa: 
 
“ El passat 20 de juliol de 2017 es posava en servei un aparcament de turismes en superfície a Tortosa, 
al costat de la parada de l’autobús de connexió de la plaça del Bimil·lenari amb l’Hospital Verge de la 
Cinta. Els treballs van comptar amb un pressupost de 270.000 euros i un termini d'execució de tres 
mesos. 
 
El recinte ocupa una superfície d'uns 4.000 metres quadrats i té una capacitat d'estacionament per a 
118 vehicles. Per tal de donar-lo a conèixer i fomentar el seu ús, aquest aparcament fou gratuït fins a la 
tardor, quan passà a ser gratuït exclusivament per als usuaris de l’autobús a l’Hospital Verge de la Cinta. 
 
Aquesta actuació tenia com a objectiu fomentar els desplaçaments en transport públic i 
descongestiónar de vehicles l’entorn del centre hospitalari. Es complementa amb un autobús llançadora 
que uneix l’Hospital Verge de la Cinta i la plaça del Bimil·lenari, amb parada intermèdia a l’estació 
d'autobusos de Tortosa. Aquest servei ha reforçat la connexió amb autobús al centre hospitalari de 
manera que la freqüència de pas és de 15 minuts. 
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Tanmateix, l’ús d'aquest aparcament ha estat i és totalment deficitari. Des de que va entrar en 
funcionament el mètode de pagament per a tots els vehicles, excepte els que l’usen per anar fins 
l’Hospital, es pot veure com la mitjana d'ocupació és entre 2/3 vehicles del total de les 118 places 
disponibles. Transcorreguts, doncs, aquests mesos es pot veure clarament com la gestió actual no és 
eficient i pràcticament el seu ús és nul tant per als visitants de l’Hospital com per al veïnat de la zona. 
 
Atès, a més a més, les demandes de les associacions veïnals de la ciutat, que en diverses ocasions han 
fet pública la necessitat de la gratuïtat d'aquest aparcament així com una major difusió i publicitat del 
mateix. 
 
El Grup Municipal de Movem Tortosa porta per a la seua aprovació els següents ACORDS: 
 
Primer - Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un canvi de gestió de l’aparcament de 
la plaça Bimil·lenari, fent-lo gratuït per a tots els usuaris, en el transcurs del proper mes. 
 
Segon - Traslladar telemàticament els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i a les associacions de veïns del municipi. “ 
  
 

*-*-* 
 
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, alcalde, regidors i regidores, aquesta també és una moció que està d’actualitat. En 
aquest sentit, pensem que l’aparcament en superfície que s’ha construït a la plaça del Bimil·lenari ha 
estat, com es veu i com la majoria de la gent està podent comprovar, un nou fracàs que hem tingut a la 
nostra ciutat. 
 
En aquest sentit, hem de recordar que aquest aparcament té una superfície aproximada d’uns 4000m2, 
que té una capacitat d’estacionament de 118 vehicles i que ha costat 270.000€ la seva pavimentació i 
la seva adequació, fruit d’un acord entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Tortosa. 
 
L’objectiu inicial era poder facilitar els aparcaments a l’Hospital Verge de la Cinta i, per tant, que aquest 
aparcament a l’entrada de Tortosa, a través de la connexió amb un autobús llançadora, facilités el 
desplaçament de molts usuaris de l’Hospital Verge de la Cinta i, per tant, d’aquesta manera 
descongestionar l’actual recinte sanitari. 
 
La realitat, com s’ha denunciat, com hem denunciat des de Movem Tortosa moltíssimes vegades, és 
que l’ocupació de vehicles és minsa, es poden veure, essent molt positiu, 2 o 3 vehicles com a màxim 
durant el dia o durant una hora en concret i això el que està fent és que molts veïns de la mateixa zona 
no puguin aparcar perquè aquest aparcament ara ha quedat només limitat a aquest ús. 
 
També hem vist com les diferents associacions veïnals de la ciutat han reclamat la seva reobertura per 
a tot el públic en general. En aquest sentit, també vull recordar que des de Movem Tortosa vam 
denunciar, el 7 de novembre de l’any passat en una primera roda de premsa, aquesta situació i ja vam 
demanar en aquell moment que es fes tot el possible per a que fos públic de manera immediata aquest 
aparcament, gratuït. Després també s’hi han sumat les diferents associacions de veïns. I ara el que 
volem també oficialitzar aquí a l’acord del plenari municipal és que l’Ajuntament aprovi un acord, que 
bàsicament el que reclama és que sigui gratuït, com a molt, en el proper mes, atès que fa molts de 
mesos que s’ha pogut comprovar que no funciona. 
 
Per tant, és una moció molt senzilla que va en la línia d’intentar millorar la situació d’aquest 
aparcament que està afectant als veïns i veïnes del Temple. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores,  regidors, bé, jo simplement tres 
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aspectes que jo destaco d’aquest tema. En primer lloc, crec que hi hauria que determinar l’oferta 
d’estacionament gratuït i d’estacionament de pagament de la ciutat i, en conseqüència, veure què és el 
que procedeix amb més objectivitat, eh. 
 
En segon lloc, crec que és bo també tenir en compte que hi ha que equilibrar interessos i necessitats i, 
sobretot, la necessitat que té l’Ajuntament, per això jo com qualsevol empresa pública, en aquest cas, 
de rendibilitzar obres i rendibilitzar el manteniment dels aparcaments, no? 
 
I per últim, jo crec que també és molt important que en aquests casos que hi ha una certa discrepància 
o indefinició de què és el que hi ha que fer, seria bo demanar l’opinió, tant l’opinió pública dels d’aquí 
com dels forans, perquè jo crec recordar que aquest aparcament es va fer també pensant, sobretot, en 
la gent que venia de fora, l’opinió pública dels nostres conciutadans i conciutadanes i dels que venen 
de fora i, després, copsar l’opinió en concret dels veïns de la zona sobre què és el que volen: si públic, 
privat, ai!, públic, gratuït o de pagament, quin tipus de pagament, etc., etc. 
 
Per tant, la meva postura és d’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Nosaltres votarem a favor de la proposta. 
 
És una evidència, només cal passar qualsevol dia a qualsevol hora per davant de l’aparcament. El 
projecte de l’aparcament com a tal ha fracassat, com ho ha fet el bus llançadora que, pràcticament, 
puja sempre a l’Hospital buit. 
 
I quan una cosa no funciona és obligació del govern de la ciutat instar a qui correspongui a canviar el 
funcionament perquè hi ha diners públics que s’han destinat i cal, com s’ha comentat abans –de 
vegades podem arribar a coincidir, fins i tot–, cal amortitzar els diners que s’han invertit. 
 
I una reflexió, un parell de reflexions: quan es volen canviar hàbits, com per exemple era el tema de 
l’aparcament i el que es volia fer a la gent que en comptes d’anar a l’Hospital, creiem que, a més de fer 
una roda de premsa i 4 fotos, cal fer pedagogia, cal fer publicitat, cal cercar als possibles usuaris, anar 
a parlar amb ells, potser inclús abans de fer la proposta, intentar arribar a acords perquè sinó al final 
nosaltres tenim la sensació de que l’única que està guanyant amb aquest aparcament és la HIFE, amb 
diners públics a més, perquè la resta és una inversió que no s’està amortitzant. 
 
El dia de la inauguració comentava l’alcalde que era un aparcament sobretot pensat per a la gent que 
venia de fora de Tortosa, i nosaltres posem en dubte que una persona que ve de l’Aldea, de Deltebre, 
d’on sigui i que porta una persona malalta en el cotxe i hagi d’anar a l’Hospital, veiem difícil que prioritzi 
anar a agafar un autobús, un autobús que haurà de pagar, pujar a l’Hospital, esperar-se allí, després 
baixar, si pugen 3 o 4 persones aquestes 3 o 4 persones han de pagar el bitllet, vull dir que potser, 
nosaltres entenem que a lo millor com a idea –i, a més, després de parlar amb diversos col·lectius– a lo 
millor per a la gent que sí que té l’hàbit regular d’acudir a l’Hospital perquè treballa allí o perquè té 
visites programes de manera successiva, seria més fàcil. Però, en tot cas, caldria..., a l’Hospital no es 
veuen fulletons informatius, no ha anat ningú a explicar a les diverses entitats –sindicats, Junta de 
Personal que hi ha allí– a vendre un poquet el producte –bé, doncs a nosaltres no ens consta– a vendre 
una miqueta el producte i explicar com funciona aquest aparcament. 
 
Ens comenten també que hi ha vegades que la màquina no funciona. Si la màquina no funciona..., avui, 
per exemple, posava ‘no funciona’, i feia uns dies també, el que no sabem és que si en aquests 4 o 5 
dies no ha funcionat o han sigut només 2 dies.  
 
Però és que quan es pregunta ‘què fer’, llavors et diuen ‘no, pos quan baixes allí i hagis de pagar 
l’aparcament, vens aquí a l’Ajuntament que aquí te retornaran els diners o presentes una instància’, no 
sabem com funciona això.  
 
Però, en tot cas, resulta que a les persones que estan fent un canvi d’hàbits perquè és més sostenible, 
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li posem tan difícil que han de pagar un bus de pujada i de baixada; si pugen vàries vegades en el cotxe 
han de pujar varis bitllets de l’autobús; si no funciona la màquina expenedora o com ha passat de 
vegades també: jo poso el tiquet, pareix que me l’ha llegit però quan arribo baix resulta que la màquina 
de dalt no m’ho ha llegit bé i, per tant, he de pagar, m’obliga a anar a l’Ajuntament, perdre més temps... 
Creiem que caldria haver consensuat més la proposta. I que estaria bé que aquestes propostes que 
nosaltres hem fet o comentaris els pensessin per al futur model de gestió d’aquestes..... 
  
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Segurament en la intervenció 
que després farà la portaveu moltes coses d’aquestes els hi quedaran clar. Si no, després jo mateix 
intervindré per acabar de clarificar-ho. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyor Jordan, és cert que, tal i 
com vostè exposa en la seva moció, actualment l’ocupació de l’aparcament en superfície de la plaça del 
Bimil·lenari no és l’esperat. És molt minoritari, per no dir gairebé simbòlic. 
 
Però també és cert que aquesta ha estat una aposta efectuada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat per intentar descongestionar el saturat aparcament de l’Hospital, fent-lo complementari 
amb un bus, en resposta a les demandes ciutadanes de professionals, usuaris i també propostes 
polítiques. 
 
Aquesta proposta es troba en funcionament des de finals de juliol de 2017, per tant, fa uns sis mesos i, 
per tant, una aposta que creiem que hauríem d’esperar un temps prudencial per veure si aquesta 
mesura és efectiva o no. Pensem que encara que potser és una mica aviat per poder desestimar-la per 
complet i passar a deixar l’aparcament com un aparcament gratuït.  
 
En qualsevol cas, creiem que una de les possibles causes de la poca afluència –apart de les que s’han 
dit aquí– és que hi ha manca d’informació, quan parles amb la gent no sap com funciona i té 
absolutament desconeixement de quin és el servei que es dona i, abans de canviar de gestió, potser 
s’hauria de fer alguna campanya informativa en diferents departaments o en el mateix Ajuntament per 
poder donar a conèixer aquest servei. 
 
Caldria millorar també determinats aspectes del model actual ja que, com han dit molts usuaris i ja es 
va dir en el seu moment, cal revisar les freqüències del bus llançadora o, inclús, les freqüències de les 
línies L2 i L3, que no són, entenem, les més adequades i nosaltres ja ho hem dit diverses vegades. 
 
L’actual model entenem que tampoc respon a tots els usuaris –que també s’ha dit aquí– que tinguin, 
alguns d’ells, mobilitat reduïda, ja que han d’arribar en cotxe fins a l’aparcament  i després agafar un 
bus llançadora que potser no té les condicions necessàries per poder accedir còmodament a la gent 
que té molta mobilitat reduïda. 
 
Entenem que la mesura que vostè proposa segurament serà la que acabarà fent –i l’alcalde així ho va 
manifestar  en un mitjà de comunicació– i, per tant, entendríem que el que voldríem també és que, tant 
el Govern municipal com la Generalitat, ens donin dades d’ocupació i del rendiment abans de procedir a 
la gratuïtat de l’espai. Perquè si miréssim per això també podríem fer el pàrquing del Carrilet fer-lo tot 
gratuït perquè la seva ocupació de fa anys és mínima i el rendiment ja hem vist quin és. 
 
Per tant, per tot l’exposat, senyor Jordan, nosaltres ens abstindrem. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Roig. En tot cas, només a títol 
informatiu per si no hi sap, no té res a veure el pàrquing del Carrilet amb aquest. Allò forma part d’una 
concessió privada que es va fer d’acord a un concurs públic i aquest, com després li clarificaran, és 
simplement la utilització d’un espai públic del Departament de Territori i Sostenibilitat i, per tant, no hi 
ha cap contracte de concessió pública que s’hagués de rescatar. 
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Intervenció del Sr. Monclús 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús: Jo voldria fer unes consideracions a la part introductòria de la 
moció que ha presentat Movem Tortosa respecte al punt 9 de l’ordre del dia. 
 
L’aparcament no es posa en servei el 20 de juliol, sinó que es fica a finals d’octubre, concretament em 
penso que era el dia 24 d’octubre. Per tant, fins avui en dia: novembre, desembre, gener, fa 3 mesos ja 
i, a lo millor, un parell de setmanes que va. 
 
A més, l’obra de l’aparcament, el que la proposa i se la treballa per a que la ciutat de Tortosa és l’equip 
de Govern municipal. I qui la paga és el Departament de Territori i Sostenibilitat que costa, com diu, 
270.000€, a més del solar, que també és de la Generalitat. 
 
Per tant, tenim un equipament a la ciutat que, si a la llarga es veu que no és eficaç, Déu n’hi do!, vull 
dir, jo crec que això la ciutadania ha de veure que s’està per la feina de defensar els interessos locals. 
 
Després, és veritat que s’utilitza poc però, com he dit abans, només fa 3 mesos que hi és, per tant, ja ho 
va comentar l’alcalde, esperem 5 o 6 mesos al menys per veure què és el que cal. 
 
Per tant, la nostra posició és contrària a que hi hagi aquest imminent canvi de gestió que es demana i hi 
votarem en contra. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, en primer lloc dir que 
no correspon, com s’ha dit, la gestió al Departament de Salut. És el Departament de Territori qui va fer 
les obres, però, a més a més, qui n’és el propietari dels terrenys i, per tant, aquesta obra no ha costat ni 
un euro als tortosins i tortosines. 
 
Jo vull recordar que teníem la zona com la teníem i que avui tenim una zona enjardinada, urbanitzada i 
molt decent a l’entrada de Tortosa i sense haver-nos costat res a l’Ajuntament de Tortosa. Per tant, 
també dir-li al senyor Dalmau que no tenim cap necessitat de rendibilitzar aquestes obres perquè 
aquestes obres no han costat res a l’Ajuntament de Tortosa ni tampoc les estem gestionant. Ho està 
gestionant l’empresa pública CIMALSA del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
A la vegada, això també ens ha permès tenir una llançadora que, juntament amb la línia 2 nostra de 
l’Ajuntament, fa que cada 15 minuts –per tant, una freqüència molt continuada–, cada 15 minuts hi 
hagi un autobús que fa el servei a l’Hospital Verge de la Cinta. També, en aquest cas, un finançat pel 
Departament de Territori i l’altre finançat per l’Ajuntament de Tortosa, dintre de les nostres línies 
urbanes. 
 
Per tant, estem parlant de que ho està fent, que ho fet el Departament de Territori i que no ha costat res 
a l’Ajuntament.  
 
Tot i això, vostès fan una roda de premsa el dia, si no m’equivoco, el 24 de gener, presenten la moció el 
dia 29 de gener. I el dia 23 de gener l’alcalde mateix ja va exposar el que ja havien plantejat al 
Departament de Territori –i que ha dit també un portaveu abans que m’ha precedit–, que és que ja 
s’havia parlat amb el Departament de Territori, que és el competent, per tal de determinar si passats un 
determinat període no funcionava una cosa que nosaltres en el seu moment ja vam manifestar els 
nostres dubtes, des de l’Ajuntament de Tortosa, perquè això és una proposta de la Generalitat a través 
del Pla de mobilitat de les Terres de l’Ebre. I que si això no funcionava, enteníem que, passats uns 6 
mesos, es podria obrir a tothom, tenint en compte que això era una proposta pensada realment per a la 
gent de fora de Tortosa més que per a la gent de dintre de Tortosa, en uns terrenys que, com he dit, no 
són propietat de l’Ajuntament, sinó de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat. 
 
I d’aquests 6 mesos només en portem 3 perquè, també com ha dit el portaveu, el senyor Monclús, això 
es va posar en funcionament com a aparcament tancat a partir del dia 24 d’octubre, per tant, portem 3 
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mesos i escaig. Per tant, molt poc temps també per acabar de valorar. 
 
També s’ha demanat al Departament de Salut que en faci més difusió i tinc entès que ho tenen previst 
de fer a la resta, com ens ha demanat. Això també està demanat des d’aquí perquè era un suggeriment 
també de que es pogués fer més publicitat per a la gent que ve de fora de Tortosa, de la resta de Terres 
de l’Ebre, que puguin utilitzar aquest servei. 
 
I, per tant, nosaltres entenem que, passat aquest termini, és cert que seria convenient que això és 
pogués obrir, però no a dia d’avui com s’està demanant de forma immediata per part de la moció. 
 
També vull recordar que quan això es va posar en funcionament no vam sentir a ningú mostrant-se en 
desacord d’això, cosa que també és bo perquè estem parlant de fa pocs mesos. A l’octubre no sentíem 
a ningú parlant en contra quan ho vam proposar a les diferents comissions i ho vam explicar. Tothom 
estava d’acord en aquell moment, per tant, suposo que de vegades es tracta de treure rendiment polític 
i no de construir; intentar destruir quan veiem que alguna cosa no acaba de funcionar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en primer lloc 
m’agradaria recordar, ja contestant a les paraules de la senyora Roigé, que  el nostre grup en el seu dia 
ja va expressar també molts dubtes en comissió i vam fer una primera roda de premsa –ho he dit abans 
a la meva exposició–, precisament el 7 de novembre, alertant de que la situació d’aquest aparcament 
era evident que amb el poc temps de funcionament, com s’ha vist i com crec que tots veiem, no és 
adequada i que, per tant, calien mesures, no?, millores per intentar fer –com també han dit alguns 
portaveus– més publicitat, etc., que hores d’ara no s’ha fet, perquè si s’ha fet no ha tingut cap efecte 
perquè la realitat és que aquest aparcament continua absolutament en desús. 
 
Per tant, des de Movem Tortosa després tornem a fer una altra roda de premsa –aquesta sí, el 24 de 
gener–, entre altres coses, perquè ja la teníem prevista i perquè volíem, com vam dir en el seu dia, que 
presentaríem una moció en aquesta línia. 
 
Per tant, des del nostre grup el que volem és que se solucioni aquesta qüestió perquè pensem que està 
afectant a molts de ciutadans i ciutadanes i que, en aquesta línia, es busquin les millores que hores 
d’ara no s’estan portant a terme. 
 
Des del nostre grup també pensem que continua essent un fracàs nou urbanístic, un fracàs que, 
evidentment, ha tirat endavant el Govern de la ciutat d’acord amb la Govern de la Generalitat. I també 
quan es diu que els diners no són dels tortosins i tortosines, és cert, ja sabem que els diners no són 
dels tortosins i tortosines, però els diners de la Generalitat també contribuïm els tortosins i tortosines i 
tots els catalans i catalanes i, per tant, aquests 300.000€ que pràcticament ha costat aquest 
aparcament pensem que cal que tinguin un bon ús. 
 
Esperem que no passi el que ha passat tantes altres vegades, i és que d’aquí 2 o 3 mesos, finalment, 
s’acabi convertint aquest aparcament en gratuït, tal i com demanem. Però, en tot cas, prenem la 
paraula de les reflexions que vostès ens han dit i esperem que durant aquests 2 o 3 mesos prudencials 
per acabar de comprovar que no funciona l’aparcament es puguin buscar solucions per intentar 
millorar-lo. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. Hauré de fer algunes 
clarificacions –després vostè podrà concloure– perquè diu ‘espero que no passi com...’, escolti, és que 
passarà. És que vostè no va escoltar l’entrevista que jo vaig fer a la televisió. Sí que la va escoltar, 
massa que la va escoltar. 
 
Vostè diu ‘no, és que nosaltres el 7 de novembre vam fer roda de premsa’. L’aparcament de forma 
tancada entra en funcionament el 24 d’octubre. 9 dies lectius després Movem fa una roda de premsa 
criticant l’aparcament però no demana la gratuïtat. La gratuïtat la demana un dia després que jo vaig a 
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la televisió i dic ‘hi ha un acord amb el Departament de Territori i Sostenibilitat que, si tal i com 
nosaltres els hi vam dir –i jo personalment els hi vaig dir– que és un aparcament que no funcionaria, en 
6 mesos s’obriria al públic i, com a molt, es reservarien 7, 8, 10, 15 places per als usuaris que 
volguessin anar a l’Hospital’. Per tant, això és el que passarà en circumstàncies normals. 
 
Evidentment que no va costar res als tortosins i tortosines. Parlar d’això d’un fracàs urbanístic és viure a 
la Cotxinxina. De fracàs urbanístic cap. La planificació urbanística que hi havia allí la va aprovar vostè i 
el seu partit, no la vam aprovar nosaltres. I allò es va expropiar quan es va expropiar. I l’únic que s’ha 
aconseguit és que uns terrenys que són de la Govern de la Generalitat, que ningú havia demanat mai a 
la Govern de la Generalitat –vostè inclòs– de que s’urbanitzessin i s’endrecessin, s’han urbanitzat, 
s’han endreçat i els ha pagat el seu propietari, que és el que pertocava. 
 
Per tant, si vostès van a remolc sempre i ara es volen apuntar i diu ‘no!, esperem que d’aquí 2 o 3 
mesos no passi el que jo he dit’. Vostè no ha dit res. Vostè ha escoltat una entrevista a la tele i, a 
correcuita, ha anat a presentar una moció després. 
 
Però, en tot cas, és la seva forma d’actuar, ara no el canviarem i, per tant, els tortosins i tortosines 
jutjaran de qui és el fracàs urbanístic i qui va aprovar el Pla urbanístic, perquè el va aprovar vostè, no el 
vaig aprovar jo. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Bé, en primer lloc m’agradaria que ja que veig que necessita 
intervenir en aquesta moció que vostè suposo que està fora de la llei i vostè pot parlar el que vulgui, 
no? No, ho dic perquè a tots ens mesura el temps i vostè ha estat aquí tot el rato que ha volgut sense 
mesura. Però és igual. Com diu, els tortosins ja ens coneixen, em coneixen a mi i també el coneixen a 
vostè. Cap problema. 
 
Primer que res, rectifico. El tema urbanístic no volia dir el tema urbanístic en si, com s’ho agafa vostè, 
sinó el projecte aquest de fer un aparcament. Pensem que és un fracàs en el sentit, insisteixo, que 
s’han acabat gastant 300.000€ de diner públic –siguin de la Generalitat, siguin de l’Ajuntament, són 
diner públic– i crec que hauríem de fer una reflexió, com a mínim, de que allò –perquè estava previst 
fer aquest aparcament– no s’ha dut a terme i, per tant, jo crec que s’ha de ser mínimament honest i de 
dir ‘tenim uns objectius i no s’han aconseguit’. Si a vostès els hi molesta, doncs, ho sento molt però és 
el que nosaltres pensem. 
 
Sobre el tema d’anar a remolc, jo ara li podria dir la quantitat de propostes i mocions que ha fet aquest 
grup municipal que vostès han tombat sistemàticament i que al cap de molt de temps o de poc temps 
les han tirar endavant. N’hi podria dir moltíssimes. Però no li dic perquè entraríem en un debat que, 
sincerament, no crec que sigui positiu per a la ciutat ni és una lluita d’egos, a la qual a mi no m’agrada 
participar. 
 
I després, vostè també ha dit que vam fer una roda de premsa quan vostè havia el que havia dit el dia 
anterior i totes aquestes històries. Jo li torno a repetir: vam advertir-ho en comissió. Potser a vostè no li 
diuen, però ho vam advertir en comissió a l’Ajuntament molt abans. Li torno a dir, vam fer una roda de 
premsa el 7 de novembre i allí ja vam advertit aquesta situació. Després també els veïns van fer 
diferents rodes de premsa reclamant això. I, per tant, Movem Tortosa, com és lògic i com tenim dret a 
fer, vam presentar una moció i vam convocar la premsa d’un dia per a l’altre. I si vostè el dia anterior 
havia dit això, que em sembla perfecte, ja li dic, que em sembla molt bé, però igualment nosaltres no 
pensem que haguéssim d’esperar tant i tant de temps. Pensem que s’hauria de solucionar ja. I si és 
així, tant li costa votar a favor, al final, d’una cosa que vostè també acaba creient?  
 
Però bé, en definitiva, jo el que li volia acabar dient és que esperem que se solucioni i que, per tant, 
d’aquí a no sé quants mesos aquesta situació s’acabi millorant perquè no és bona per a la ciutat, i 
penso que això tots i totes, els tortosins i tortosines, ho tenim clar. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Ha vist que no té cap tipus de limitació de 
temps. Jo no la tinc d’acord amb el Reglament en aquesta part i, per tant, com que el Reglament no ho 
estableix, puc utilitzar el temps que cregui convenient. 
 
En tot cas, vostè parli pel que vostè diu, no pel que diuen els veïns o les rodes de premsa que fan els 
veïns, que no té res a veure amb el que vostè ha dit aquí. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb cinc vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de MT-E (4) i CUP-AE-PA (1); 
dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de PDeCAT (8) i 
ERC-AM (4); i quatre abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del 
PSC-CP (3) i PP (1). 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PERQUÈ EL FUTUR  APARCAMENT DE L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA SIGA DE PLACES PÚBLIQUES I 
GRATUÏTES. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista. 
 
“ L'Hospital Verge de la Cinta és un Hospital de nivell B, i és el centre de referència de la regió sanitària 
Terres de l'Ebre, formada per 59 municipis i aproximadament 191.971 persones. Amb 170 llits a les 
plantes, 12 de neonats, 14 boxes d’urgències i 8 llits a l'àrea de 24 hores. 
 
Des de la CUP-Ae considerem que el nostre territori necessita un nou hospital com s'han construït en  
altres indrets dels país (millor ubicat, més dotat i modern). Per això la decisió d'invertir en la construcció 
d'un aparcament i adequar espais per futures ampliacions, consoliden un hospital antic i retardarà per 
dècades la construcció del necessari nou hospital. 
 
Esta moció, és molt semblant a una ja presentada al juny, que sol·licitava un posicionament favorable 
perquè les futures places del nou aparcament de l'Hospital siguen gratuïtes i de propietat pública. A 
finals de l'any passat es va publicar la licitació per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Amb 
una superfície de construcció de 15.000 m2, situat al Carrer Esplanetes s/n. de Tortosa, per un 
pressupost d'execució material estimatiu de 9.661.627€. El nou aparcament de l'Hospital Verge de la 
Cinta avança. 
 
Sent prudents es pot afirmar que el nombre diari de persones que van a l'Hospital, en un dia laboral, 
està prop de 1500. Situant-se la majoria en la franja del matí. El nombre de places d’aparcament 
actuals, està al voltant de les 500, moltes d'elles en espais inadequats. És evident que hi ha una 
problema amb la ubicació de l'Hospital i l'aparcament. Però la solució no hauria de ser prohibir aparcar 
als solars dels fossats, obligant la gent a pagar l'aparcament per anar al metge.  
 
Des de la CUP-Ae entenem que la salut és un dret universal i que ha de ser un servei de qualitat, perquè 
afecta a totes les persones. I la qualitat del servei també hauria de fer referència a tenir aparcaments 
dignes d'un servei públic de qualitat. I cal preguntar-se com han de ser estos aparcaments. Han de ser 
gratuïts per a totes les persones (treballadores i pacients) o han de ser de pagament? 
 
Els aparcaments d'un servei públic bàsic com és la salut, han de ser gratuïts. Des de la CUP-Ae no 
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considerem adequada la fórmula de concessió de l’explotació d'un aparcament a una empresa privada 
a canvi de la construcció. Perquè amb la salut no es pot, o no s'hauria de fer negoci. 
 
Per tot l'exposat, considerem evident que cal fer una actuació per ampliar i millorar els aparcaments de 
l'Hospital, i que l'opció per solucionar aquest problema no pot ser fer pagar per aparcar. Li demanarem 
també als i les donants de sang que paguen si han de venir en cotxe? O direm que si estan malalts però 
tenen problemes econòmics no poden vindre en cotxe? 
 
En resum, demanem que el Ple de l'Ajuntament de Tortosa aprove els següents acords pel bé de la 
ciutat i de les Terres de l’Ebre: 
 
1. Manifestar-se públicament en contra d'uns aparcaments de pagament al nou pàrquing. 
 
2. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a garantir que el futur aparcament de 
l'Hospital serà gratuït per persones usuàries, familiars de malalts i treballadores. Sense límit d'hores. 
 
3. Comunicar el present acord al Govern de la Generalitat, als sindicats que formen part de la Junta de 
Personal de l'Hospital Verge de la Cinta i a la Marea Blanca de les Terres de l’Ebre. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AE, senyor 
Xavier Rodríguez i Serrano: Gràcies. El Ple va avui d’aparcaments i ara parlarem del que s’anuncia que 
es construirà al Verge de la Cinta. 
 
Recordar que l’Hospital Verge de la Cinta és l’Hospital de referència per a la Regió Sanitària de les 
Terres de l’Ebre amb més de 180.000 potencials pacients. I com a introducció prèvia, nosaltres 
considerem, com a CUP Alternativa Ecologista i com a CUP Ebre, que a l’anunciar aquesta ampliació 
d’aparcament vam perdre l’oportunitat de proposar per al territori un nou hospital, que era el que 
realment es necessitava –un nou hospital que sí que s’ha construït en altres indrets del país– i que ens 
hagués donat un hospital millor ubicat, més ben dotat i més modern i que, a més, haguera alliberat 
també el centre de la ciutat de trànsit. 
 
Aquesta decisió que nosaltres considerem que és una decisió política errònia de qui la va prendre, el 
que suposarà, les conseqüència que té per al territori és que es retardarà per dècades la construcció 
d’un nou hospital i això té, com he dit abans, responsabilitats polítiques. 
 
Som conscients de que és una moció que no fa ni una any vam presentar, però la tornem a presentar, 
primer, perquè ens preocupa molt i molt que es vulgui fer negocis en tots els àmbits de la vida, i 
especialment en el de la sanitat i en el de la salut, de que es vulgui fer negoci amb la salut de la gent. 
 
I com que a finals del 2017 infraestructures de la Govern de la Generalitat va publicar la licitació per 
construir un aparcament de 15.000 m2 amb un pressupost de més de 9,6 milions d’euros, la pregunta 
que els hi llancem és: seran places d’aparcament de pagament? I la proposta que llancem avui en 
aquest Ple és que, com ningú encara ha contestat aquesta pregunta, aquest Ple es posiciona a favor de 
que el futur aparcament que es construirà al costat del Verge de la Cinta tingui places que siguin 
totalment gratuïtes, que la gent per anar al metge o per acompanyar un familiar al metge no hagi de 
pagar ni un euro, estigui 1 minut, 2 minuts o 10 minuts en aquest aparcament. 
 
I perquè quan ens omplim la boca de que volem tenir una sanitat pública catalana de qualitat i que 
volem un servei que realment sigui de qualitat, això també inclou que la gent pugui anar allí i, 
independentment del seu poder adquisitiu, pugui aparcar prop de l’Hospital i no hagi de pagar per un 
servei que ja paguem amb els nostres impostos i, a més, en un territori com aquest, el de les Terres de 
l’Ebre, que tenim un poder adquisitiu que està per baix de la mitjana ebrenca. I creiem, i torno a insistir, 
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que demanem als regidors i regidores que estan en aquest Ple que assumeixin aquesta proposta 
d’instar a la Govern de la Generalitat i al futur Govern de Catalunya de que aquestes futures places 
d’aparcament siguin gratuïtes. A més, deixar clar que aquesta ciutat es posa a favor de que les places 
siguin gratuïtes i, si cal encetar una lluita o com li vulguem dir, que sigui des d’aquest Ajuntament des 
d’on comenci. 
 
És evident que l’Hospital de Tortosa té un problema amb les places d’aparcament. Hi ha més de 1500 
persones que l’utilitzen diàriament, concentrades bàsicament al matí. I, comptant les places de 
l’aparcament que existeix més si comptem els fossats i els llocs on es pot aparcar i no aparcar, com a 
molt s’arriba a 500 places d’aparcament. Però la solució no pot ser plantejar a la gent que vagi a 
l’hospital dir-li “ara no podreu aparcar al fossat i teniu dos opcions: o pagueu en aquest aparcament o 
utilitzeu l’aparcament de la plaça del Bimil·lenari” que ja sabem que, a més, suposa que la gent que 
l’utilitza, per exemple, ha de pagar-se l’autobús. 
 
I una pregunta que ja vam llançar en l’altre Ple també: demanarem a la gent que ve a donar sang 
d’altres llocs de les Terres de l’Ebre a l’Hospital Verge de la Cinta, li demanarem que hagi de pagar per 
venir en cotxe? 
 
Per això, el que nosaltres demanem en aquesta moció és que ens manifestem com a Ple municipal, 
públicament, en contra d'uns aparcaments de pagament al futur aparcament de l’Hospital Verge de la 
Cinta; Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a garantir que aquest futur 
aparcament sigui gratuït per a les persones usuàries, familiars de malalts i malaltes i treballadores., 
sense límit d'hores; I comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat –al futur Govern de la 
Generalitat–, als sindicats que formen part de la Junta de Personal de l’Hospital Verge de la Cinta i a la 
Marea Blanca de les Terres de l’Ebre. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Rodríguez, per la seva presentació. Més 
enllà del que li puguin contestar els diferents portaveus en la moció, home, jo sí que li diria que certes 
demagògies no cal que les faci. Són sobreres i se les pot estalviar i, sinó, s’informa. 
 
Els donants de sang no se’ls donarà que paguin o no paguin. Ha de saber que des de que aquest senyor 
és alcalde els donants de sang tenen un conveni amb l’Ajuntament de Tortosa pel qual tenen el 
transport públic gratuït quan van a fer donacions de sang. I si ho fan ara, ho tindran després. Per tant, 
alguna demagògia així barata se la pot estalviar sobre certes qüestions. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores,  regidors, bé, senyor Rodríguez, a 
vostè li preocupa molt la sanitat i, des de luego, ha degut beure de les fonts de 3 mocions que s’han fet, 
3, anteriorment a la que vostè presenta sobre aquest tema o temes que envolten el de l’aparcament o, 
millor dit, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Una va ser el dia 6 de novembre de 2014; una altra el 
dia 5 de novembre de 2015; i una altra el 4 d’abril de 2016; i aquesta que vostè presenta aquí. 
 
Jo li votaré a favor perquè veig que en aquest moment i en aquest tema vostè parla en clau tortosina 
exclusivament, farà demagògia o no, però parla en clau tortosina i en clau ebrenca, que crec que és per 
al que nosaltres estem aquí en aquest Ple. 
 
Vull destacar d’aquestes mocions que jo acabo de citar una que la va presentar un sindicat: CATAC-
CTS/IAC –la va presentar el 5 de novembre de 2015– amb la firma de ni més ni menys que 6666 
sifnatures, de les quals 2222 aproximadament eren de residència a Tortosa i les altres 4400 i escaigs 
eren de la resta de les Terres de l’Ebre. Ho dic per la importància que té aquest tema de l’Hospital de 
Tortosa en general i, en el cas que estem parlant, pel tema dels aparcaments de l’Hospital. 
 
En aquest sentit, també hi ha que dir–com vostè ho ha dit, eh– que l’Hospital de Tortosa Verge de la 
Cinta és un centre sanitari de referència a les Terres de l’Ebre i té una importantíssima afluència 
d’usuaris, tant de Tortosa com de la resta de les Terres de l’Ebre, la majoria amb automòbils particulars, 
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amb molt menys mesura amb transport públic, i encara molta menys quantitat a través del que 
nosaltres –i aquí ens hem oblidat, perquè no té una gran importància– denominem les “escaletes”. 
 
Dit això, jo també el que voldria afegir, ja per acabar la meva intervenció, és que l’accés en vehicles, 
que és el que ara ens interessa arran de la seva moció, representa un greu problema, tant perquè 
l’espai habilitat com aparcament situat al fossar del baluard del Carme genera nombrosos problemes 
tant de places com d’estat de conservació, com que no hi ha una senyalització horitzontal que delimiti 
les places d’aparcament, no hi ha tampoc cap mena de control al respecte, no hi ha ni personal de 
control al respecte, ni personal que controli, ni semafòric que provoqui, eviti situacions caòtiques que es 
produeixen a sovint. Jo, com tots els que estem aquí, hem visitat sovint l'Hospital Verge de la Cinta i ens 
hem trobat amb aquest problema. 
 
Per tant, jo estic totalment d’acord amb aquesta moció en què es facin aparcament públics gratuïts, 
però també pensant que hi ha que estudiar la possibilitat de compaginar o d’equilibrar el tema gratuït o 
de pagament perquè sempre hi ha solucions que, sense fer mal ningú, ajuden a tots. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies, senyor alcalde. Regidors, regidores, el tema de 
l’aparcament és un tema recurrent en aquest Ple, no? La majoria de grups municipals hem presentat 
–nosaltres també ho hem fet– mocions a favor de millorar l’aparcament a la ciutat de Tortosa. Ergo, si 
presentem moltes mocions sobre l’aparcament és que Tortosa tgé un problema d’aparcament, no? I 
crec que és evident que els grups municipals que estem a l’oposició no insistiríem tant amb el tema si 
no hagués, si no existís aquest problema, no perquè ho diguem nosaltres –perquè som grups que 
estem a l’oposició–, sinó perquè ens trobem ens trobem amb la ciutadania pel carrer i ens interpel·la 
sobre el tema de l’aparcament. I per això es presenten tantes mocions, per això es fan tantes propostes 
i per això estem invertint molt de temps als plens municipals per parlar d’aquest tema. 
 
La moció que ja es va presentar, al juny ja la vam votar a favor a nivell d’aparcament. També farem el 
mateix, anunciem que també votarem a favor d’aquesta moció. Però hi ha coses curioses. És veritat que 
és l’hospital de referència de les Terres de l’Ebre, però no és veritat que atengui a més de 180.000 
persones. Avui en dia, segons les dades que tenim de la Govern de la Generalitat, a les Terres de l’Ebre 
som 179.047 persones.  
 
I què ha passat a les Terres de l’Ebre? Doncs, ha passat que hem perdut població i, justament, han 
sigut aquests últims 7 anys –perquè fins al 2011 tot anava bé– que hem perdut població d’una manera 
jo diria molt greu perquè, inclús, en percentatge són els pitjors percentatges que hem recollit en l’àmbit 
territorial de tota Catalunya. Les Terres de l’Ebre s’estan perdent. I s’estan perdent, justament, perquè 
no s’inverteix el que s’ha d’invertir, i això és culpa del Govern de la Generalitat. I fico un exemple: jo 
me’n recordo quan vam deixar el Govern, en aquest cas els que estàvem al Govern de progrés, vam tirar 
endavant i vam proposar el nou hospital de Tortosa. Arriba un altre govern, aquest hospital es 
desestima i, en canvi, sí que hem escoltat notícies durant aquests últims anys de noves propostes que 
es tiraran endavant al Camp de Tarragona o a l’àmbit territorial de Girona. 
 
I això és el que passa a les Terres de l’Ebre. Aquí, sempre tot el que es fa són complements, no? Ara 
anem a mirar de ficar un pàrquing de superfície a l’exterior, que jo estic d’acord amb el que en aquest 
cas deia el grup de Movem: és un pàrquing que no serveix, i ara, en aquest cas, el que es vol fer és un 
pàrquing però pagant. I sempre estem pagant. I al final el que necessitem és un nou hospital. 
 
Però, de totes maneres, votarem a favor de la moció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, senyor de la Vega, si volen discutir 
l’acció de govern del tripartit i del president Montilla, poden presentar una moció quan vulguin i la 
podem discutir, podem debatre. Jo crec que ara no és el moment. En tot cas, si vol fem un monogràfic, 
un Ple extraordinari, que no hi ha minuts. Si no té prou regidors, des del meu grup municipal li cedirem 
els regidors.  
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Només recordar-li, senyor de la Vega, senyor de la Vega, només recordar-li a benefici d’inventari que 
aquest hospital que vostè diu que van presentar, que no existia però que van presentar, tenia un 
pàrquing de pagament, senyor de la Vega, de pagament. O sigui, el Partit Socialista quan governa diu 
que farà pàrquings de pagament, i ara quan està a l’oposició, que és quan totes les coses van 
malament –els catalans s’equivoquen reiteradament–, però quan estan a l’oposició són gratuïts, però 
quan ells governaven, el pàrquing de l’hospital era de pagament. Curiositat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors, regidores, bé, com s’ha dit aquí, 
l’aparcament és un dels problemes que hi ha a la nostra ciutat i ho hem debatut jo crec que no només 
aquest mandat, sinó suposo que s’ha debatut al llarg de tota la història recent, no?, de la nostra ciutat, 
perquè és evident que tenim una ciutat des d’un punt de vista que és com és, no? i que, per tant, és un 
repte que tenim que solucionar i penso que és bo, que és sa i que intentéssim buscar solucions. 
 
També, ja que parlem de l’aparcament de l’Hospital i que la meva anterior moció estava relacionada 
amb l’altre aparcament que s’ha fet a la plaça del Bimil·lenari, el senyor Monclús havia dit que no es va 
inaugurar el 20 de juliol. I ho hem estat comprovant i sí que es va inaugura el 20 de juliol. I tenim aquí 
els mitjans, en roda de premsa, amb el delegat del Govern anunciant-se que es va inaugura en aquell 
moment i que, per tant, fa molts de mesos que funciona. No es pagava, senyora Roigé, però es va 
inaugurar, que vostès han dit que no es va inaugurar i això és mentir. Per tant, es va posar en 
funcionament el 20 de juliol i només cal que busquéssim a Internet i ho poden veure tots els tortosins i 
tortosines. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde:  Perdoni, perdoni senyor Jordan.  
 
Senyor Vallespí, senyor Vallespí, si vol demanar la paraula m’ho diu i jo li cediré graciosament la 
paraula. Val, gràcies.  
 
Té la paraula, senyor Jordan. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Continua el senyor Jordan: Dit això i tornant a centrar-nos en la moció que ara estem parlant sobre la 
possibilitat, no? de que es construeixi un nou aparcament aquí al centre de la ciutat per vehicular-ho de 
cara a l’actual Hospital Verge de la Cinta –perquè s’ha pres la decisió de que no se n’ha de construir 
cap de nou–, des de Movem Tortosa li donem també suport a aquesta moció, en la línia de que pensem 
que estaria bé que, tenint en compte que l’actual aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta és gratuït, 
no féssim un pas enrera i, si se’n construeix un de nou, que també sigui gratuït. 
 
Podríem ara també entrar en debats d’altres qüestions com totes les retallades, no?, que s’han fet 
durant aquests últims anys, però pensem que no és el moment i intentarem, doncs, centrar-nos en 
aquest punt. I, com li deia, des de Movem Tortosa li donem suport. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Abans de passar la paraula, per poder clarificar 
al senyor Jordan i al senyor Vallespí –que l’he vist interessat–, si haguessin escoltat a la senyora Roigé 
haguessin entès que el 20 de juliol es va ficar en funcionament, no es va inaugurar res, es va ficar en 
funcionament lliure i gratuït. És a dir, sense cap tipus de control i barrera i, per tant, no és atribuïble a 
que hi hagi poc ús des del 20 de juliol perquè és fals. Quan es fica en marxa és el 24 d’octubre. 
 
Per tant, senyor Vallespí, quan busqui les notícies, a part de buscar-les, si les escolta o les llegeix 
segurament li serà d’utilitat per entendre el que es fa o no es fa. Per tant, no es va fer cap inauguració. 
 
Recordo perfectament que jo mateix vaig intervenir en aquella presentació i dèiem, perquè era la 
situació, les obres estan pràcticament acabades, no estava el sistema de control ni el sistema de 
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validació dels tiquets –que s’hauria de retardar fins al setembre– i que mentrestant, per a que no 
estigués sense utilització, es deixava utilitzar. Essencialment, estàvem a punt de fer la Festa del 
Renaixement si no recordo malament perquè, a més, tenia una utilitat, però no estava tancat i no era 
un pàrquing que es pogués avaluar el seu funcionament o no en funció de la seva versatilitat en quan a 
un pàrquing exclusivament pel Verge de la Cinta. 
 
Per tant, el 20 de juliol no funcionava com un pàrquing per la Verge de la Cinta, sinó que això és a partir 
del 24 d’octubre, i és quan Movem va començar a córrer 9 dies lectius després per criticar el pàrquing.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Jo voldria fer unes reflexions respecte als pàrquings dels 
hospitals públics de Catalunya. En principi, tots els hospitals públics de Catalunya, l’aparcament que 
tenen és de pagament. Primera. 
 
Segona. L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta avui en dia té les 118 places aquestes que fa rato, en la 
moció anterior, que estem comentant. S’utilitzaran o no les utilitzaran però les tenim i són de franc. 
També té les places ubicades al fossar; té les places al voltant de l’edifici i també una zona reservada 
per aparcament de motocicletes i també per a la gent que treballa a l’Hospital, personal sanitari o no 
sanitari que treballa allí. I si sumem tota la relació de places que hi ha amb la població que cobreix, és 
l’hospital de Catalunya que té més places –en aquest cas totes són de franc– però que té la ràtio més 
alta de places d’aparcament. Una altra reflexió. 
 
Després, l’ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta damunt d’aquest calaix de dos plantes 
que ha de suposar les places d’aparcament està destinant, sobretot, a consultes externes i també a 
radiologia intervencionista. I s’hi podrà arribar allí des del nivell de..., no vull fer propaganda de cap 
restaurant ni de cap excinema, però ja m’entén la gent des d’on vull dir, fins les consultes externes, fins 
a aquestes places a través de o ascensor o través d’escales mecàniques. Per tant, no caldrà 
aparcament, sobretot per a la gent de Tortosa, que viu a Tortosa, perquè hi podrà anar d’aquesta 
manera. 
 
Per tant, aquest Hospital es convertirà en Hospital urbà. I això, que s’hi pugui arribar des del carrer a 
través d’unes escales mecàniques o des d’un ascensor suposarà un benefici per al comerç de l’entorn. 
O sigui, que n’hem d’estar contents de que això funcioni així. I, a més, em consta que s’estan estudiant 
ja ara fórmules per crear places d’aparcament que estiguin bonificades, sobretot per a usuaris i 
professionals.  
 
És per tots aquests motius que la posició d’Esquerra és contrària a la moció que vostès presenten. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies. Regidores i regidors, en primer lloc, el que crec que 
és millor per a una ciutat, i en aquest cas per a la nostra, és tenir un hospital amb els millors serveis, 
amb totes les condicions i amb tots els recursos possibles, i en això estem treballant des de 
l’Ajuntament de Tortosa, juntament amb el Govern de la Generalitat com, per exemple –vull posar un 
exemple recent–, la inauguració del nou Hospital de dia a l’hospital Verge de la Cinta, que ha permès 
tenir un nou espai totalment nou i que realment està en molt bones condicions. 
 
A partir d’aquí, també voldria recordar que els principals hospitals del país –això només com a 
comentari també– no tenen aparcaments gratuïts. I això també voldria recordar que el partit que estic 
jo en aquests moments com a portaveu no ha governat a les ciutats més importants, on estan aquests 
hospitals. I, precisament, ha sigut més aviat el Partit Socialista o Iniciativa o en Comú Podem o els que 
siguin els qui realment avui estan governant aquestes ciutats a qui  no els he sentit dir que deixin 
d’haver aparcaments de pagament en aquests hospitals més importants de la ciutat de Barcelona, per 
exemple. I allí només hem governat 4 anys nosaltres, eh. I en aquells 4 anys no va entrar en 
funcionament cap dels hospitals que estem dient. Però bé, allà diuen una cosa, aquí en diuen una altra. 
 
En tot cas, del que es tracta per part nostra, que creiem que és del que es tracta amb l'Hospital Verge 
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de la Cinta, és de tenir un hospital que hi hagi un accés possible, fàcil i, per tant, que hi hagi transport 
públic que es pugui arribar i és el que hem fet. A hores d’ara tenim un transport públic que cada 15 
minuts puja a l'Hospital Verge de la Cinta, amb 2 línies que pugen a l'Hospital Verge de la Cinta, amb 
preus reduïts que vam abaixar en l’últim contracte. Vull recordar, per exemple, que els pensionistes, els 
jubilats amb rendes més baixes paguen 40 cèntims, cosa que és un preu molt competitiu i molt reduït 
també per a la nostra ciutat. I, a més a més d’això, si podem disposar d’aquest aparcament, que el 
Govern de la Generalitat ja està licitant el projecte i que permeti tenir aquest ascensor que pugui també 
pujar d’accés lliure tothom que vulgui, que es considera, com ha dit el portaveu Josep Monclús, també 
un Hospital completament urbà perquè s’accedirà des del carrer Despuig i Joan d’Aldana, realment, a 
més a més això afegit al que hem fet aquest Govern, que és crear aparcament dissuasius a la ciutat de 
Tortosa, tant al barri de Ferreries, dos, com al barri del Temple, dos més, que els ha fet aquest Govern 
en els últims 8 o 9 anys, per tant, el que s’han de fer és posar aquests mitjans per tenir el millor 
hospital i per tenir un accés en les millors condicions. 
 
Evidentment que ens agradaria que tot fos gratuït, tot, tot, això, tot. Evidentment que ens agradaria, 
com és una de les coses que demana la CUP en aquests moments, però per part nostra entenem que 
no es possible ni aquí ni a cap altre Hospital important del nostre país, com està succeint. I, per tant, el 
que hem de fer per part nostra és garantir un accés amb dignitat, que és el que s’està fent. I, per tant, 
poder tenir aquest aparcament creiem que resoldrà molts dels problemes, a banda de tenir els 
aparcaments que puguin haver-hi gratuïts al seu entorn. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltíssimes gràcies, senyora Roigé. 
 
En tot cas, senyor Rodríguez, si em permet, abans de donar-li la paraula per fer el torn final, si s’escau, 
de 3 minuts, tinc una petició del senyor Vallespí –entenc que per al·lusions– i per tant, quan vulgui, 
senyor Vallespí. 
 
Intervenció del Sr. Vallespí 
Seguidament pren la paraula el Sr. Vallespí: Bé, senyor alcalde, moltes gràcies. Només una cosa: vostè 
té una gran habilitat de canviar l’activa per passiva. Jo em dirigia a la senyora Roigé quan ensenyava 
això, dient-li que era el 21 de juliol. En cap moment m’he referit a vostè, però vostè de seguida ho ha 
aprofitat per a dirigir-se a mi i fer-me callar. 
 
Jo no he demanat la paraula, ho sé, però m’he dirigit ensenyant-li. Per tant, si ho he fet malament li 
demano disculpes, però en cap moment m’he dirigit a vostè, per tant, vostè potser tampoc havia de 
dirigir-se a mi. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Li accepto les disculpes. Un, quan 
s’equivoca, és bo que rectifiqui i, per tant, moltíssimes gràcies per les disculpes. 
 
Vostè quan s’adreça sap que s’adreça al Govern i no s’adreça a cadascun dels regidors. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Bé, tornem al tema de la moció perquè sembla ser que 
estiguem parlant no sabem ben bé de què. 
 
Demagògia barata no. El que jo he comentat i he preguntat és: a la gent que vingui a donar sang i 
aparqui en aquest futur aparcament de pagament, se li demanarà que pagui o no? Si vostè ara vol 
agafar aquí el compromís com alcalde de la ciutat de que els donants, quan vagin a aparcar en aquest 
futur aparcament de pagament, no pagaran, doncs, ens sembla perfecte. Però no digui ‘demagògia 
barata’ perquè fins ara ningú havia dit si els donants de sang pagarien. 
 
En quin aparcament si encara no està construït?  
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Bé, però el que jo he parlat és de l’aparcament, per tant, si no està construït no sé quina demagògia 
barata he fet servir perquè l’aparcament encara no està construït. 
 
Ara ja ens han confirmat, tant des d’Esquerra Republicana com el PDeCAT, que aquest aparcament serà 
de pagament. Gràcies per dir-nos-ho. I avui també ens han dit quina funcionalitat tindrà aquest 
aparcament de la plaça del Bimil·lenari: ‘Gent de les Terres de l’Ebre, si no voleu pagar nosaltres us hem 
posat aquest aparcament aquí a la plaça del Bimil·lenari per a que pugueu venir aquí, pugeu amb 
autobús, pagueu 3 o 4 bitllets, torneu a baixar, si teniu sort i funciona la màquina podreu tenir 
l’aparcament barat, si no torneu a l’Ajuntament, si és per la tarde, doncs, ja veurem el què fem’. 
 
Tots els aparcaments a Catalunya són de pagament, ens han dit també. I què? No n’hi ha cap llei que 
obligui a que l’aparcament d’un hospital sigui de pagament. I aquí podíem haver decidit o, com a mínim, 
aquí podíem haver condicionat a la Generalitat i haver-li demanat que continués essent de pagament. 
Però a les Terres de l’Ebre tindrem, com a la resta de Catalunya, un pàrquing de pagament però perquè 
ho hem decidit aquí, no perquè hi hagi cap llei divina que ens obliga a tenir-lo de pagament. No, no. 
Podem riure, però és així. 
 
Ens diuen ‘bé, la gent de Tortosa tindrà una escala’. Però bé, deixem de mirar-nos el melic. És que 
aquest Hospital no és per a Tortosa només, és per a les Terres de l’Ebre. I moltes vegades ens omplim 
la boca de que volem ser una referència de territori, la capital del territori. Doncs, quan volem ser 
capital de territori també hem de pensar amb el territori i no, simplement, parlar de “no, no, per a la 
gent de Tortosa, com ja tenim l’escala, perfecte”. I què li diem a la resta de la gent de les Terres de 
l’Ebre? Què li diem? Perquè nosaltres ja veiem la jugada: tancarem els fossats perquè direm que allò és 
patrimoni, quedaran 4 places allí per aparcar i, el que dèiem, o aparques pagant o buscat la vida per 
Tortosa. 
 
I ens deien també que això de que sigui o no de pagament no és una prioritat i que ens agradaria que 
tot fora gratuït, però no pot ser. Al final, la política és una qüestió de prioritats i cadascun decideix on 
s’inverteixen els diners públics i si tenim un aparcament al costat d’un hospital que ha de ser de 
pagament o no. 
 
I, per últim, lamento molt aquesta decisió i que hagin sigut el PDeCAT i Esquerra Republicana qui 
s’hagin oposat a sumar-se, però al final nosaltres hem arribat a la conclusió de que cal sumar més gent 
en polítiques socials a la causa independentista, cal demostrar a la gent que la futura república 
catalana garantirà millors condicions de vida. I negar aquestes propostes –ja acabo–, negar aquestes 
propostes votant en contra, doncs, precisament el que fan no és sumar i fer veure a la gent que la 
futura república catalana serà més social del que tenim ara a l’Estat espanyol. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Quan li he 
dit el de la demagògia, quan ha utilitzat els donants de sang, és perquè actualment els donants de sang 
tenen el transport públic gratuït quan van a fer donacions de sang. I això ho ha assumit l’Ajuntament 
amb un conveni que fem nosaltres amb la nostra línia. I, per tant, aquesta alcalde, per raons òbvies i 
que vostè coneix, no serà alcalde quan entri en funcionament l’aparcament, però quan entri en 
funcionament l’aparcament estic segur que serà de sentit comú que, si ara tenim el transport públic 
gratuït per als donants de sang, li ben asseguro que, sigui qui sigui l’alcalde –i això no dependrà de qui 
és l’alcalde– els que són donants de sang, igual que passa –i si vostè és donant de sang ho sabria– en 
altres hospitals de Catalunya que són de pagament, tenen l’aparcament gratuït. I això està passant avui 
en aquests aparcaments que diu que estan passant a altres llocs.  
 
Per tant, hi ha convenis entre el Banc de Sang i cadascun dels ajuntaments o de la Generalitat de 
Catalunya amb els concessionàries pel qual això és possible. Aquí, avui per avui, no és possible perquè 
no hi ha pàrquing però tenim transport públic. I el transport públic, per decisió d’aquest equip de Govern 
és gratuït. I estigui segur que, sigui quin sigui l’alcalde, els donants de sang tindran l’aparcament 
gratuït, com el tenen a altres llocs. I només era aquesta matisació. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
A continuació pren la paraula el Sr. Rodríguez: Doncs, ens alegrem que sigui així. Considerem que es 
retira l’al·lusió a ‘demagògia barata’ perquè nosaltres havíem parlat del què passaria amb l’aparcament 
–que no sabíem el què passaria– i, en tot cas, no pagaran els donants de sang però la gent que hagi 
d’anar a l’Hospital, doncs, estarà condemnada a pagar per les hores que estigui allí el seu cotxe aparcat 
perquè, a més, a les Terres de l’Ebre, excepte comptes ciutats, no estem molt ben comunicats amb 
Tortosa, per tant, s’ha de venir amb transport privat. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda rebutjar la proposta amb nou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AE (1), MT-E (4), 
PSC-CP (3) i PP (1); i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups 
municipals de PDeCAT (8) i ERC-AM (4). 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
PER INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FER FRONT A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular – Alternativa Ecologista. 
 
“ En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal 
d'intentar fer front a la situació d’emergència social, amb els instruments que permet el regim 
autonòmic vigent. 
 
La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret–llei d'impostos als bancs, el Decret–llei contra la 
pobresa energètica o la Llei d’emergència habitacional (o contra els desnonaments), han estat 
suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, avantposant aquest una interpretació rígida de la 
Constitució de 1978 front la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, 
on aquestes lleis es van aprovar per una amplia majoria. 
 
Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional –per iniciativa del Govern espanyol o 
pròpia– ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis lleis, la situació d’emergència social no ha fet més que 
agreujar-se. 
 
Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l’augment de la desigualtat social; l’alt risc  
d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les majors dificultats d’accés a 
l’habitatge, així com de poder-lo mantenir; l’augment de les desigualtats en l’accés al sistema sanitari 
públic i al sistema educatiu... 
 
Es evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l’agulla per començar a 
desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les suspeses pel Tribunal Constitucional, 
per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que esta 
produint la crisi econòmica que patim des de 2008. Calen solucions d’emergència mentre no 
s'implementi un procés constituent que ens permeti avançar cap a una república que ens doti de majors 
recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una legislació i unes 
polítiques públiques basades en una major redistribució de la riquesa. 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP-Ae proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortosa, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1 - Instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes aquelles lleis, suspeses 
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o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l’anterior legislatura, per tal de fer front a la situació 
d’emergència social. 
 
2 - Instar al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal de fer efectives 
aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un cop hagin estat aprovades de nou al 
Parlament. 
 
3 - Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la Generalitat, així com a tots 
els grups parlamentaris de la cambra legislativa autonòmica. ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ja adverteixo als grups que, segurament, al llarg de la 
durada d’aquest debat voldria fer una consulta i una ronda de portaveus i, per tant, interrompré el Ple 
durant uns minuts i ja els hi faré saber. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de la CUP-AE, senyor 
Xavier Rodríguez i Serrano: Bé, com ja són conscients, durant la darrera legislatura al Parlament de 
Catalunya es van aprovar tota una sèrie de lleis que intentaven fer front a la situació d’emergència 
social que està vivint el país, evidentment, dins de les limitacions del marc del règim autonòmic del 78’ i 
d’aquesta sagrada Constitució, que tant agrada a alguns regidors i regidores d’aquest Ple, però, com a 
mínim, no intentàvem solucionar la situació però intentàvem pal·liar-la una miqueta. 
 
I aquest sagrat Tribunal Constitucional que defensa la Constitució, per iniciativa pròpia o per la del 
Govern de l’Estat, va arribar a suspendre, de manera parcial o total, fins a 46 lleis, al mateix temps que 
les situacions de precarietats en la vida, laborals, etc., fins i tot el risc d’exclusió social, no és que es 
mantinguin, sinó que van avançant perquè s’han convertit, com hem dit abans ja, en estructurals. 
 
Catalunya té 479.000 persones aturades a finals del 2017. D’aquestes, el 54% de la gent aturada fa 
més d’una any que busca feina. D’aquestes 479.000 persones, el 41% de la gent fa més de 2 anys que 
busca feina. I 1 de cada 4 d’aquestes 479.000 persones no rep cap ajuda social. 
 
Si a això li sumem la gent que ja no està a les llistes d’atur perquè ha perdut l’esperança de trobar feina 
–que s’estima en més de 100.000 persones només a Catalunya–, si sumem que les pensions cada 
vegada fan més difícil arribar a molta gent a final de més, si a això li sumem que la gent que té 
contractes moltes vegades són tan precaris i que, a més, per exemple, només a la comarca del Baix 
Ebre –però es podria extrapolar a la resta de Catalunya– el 89% dels nous contractes que es fan són 
temporals i la majoria d’una durada menor a 3 mesos, si tenim tot això, les lleis que intentaven pal·liar 
aquesta situació es van trobar amb una interpretació rígida de la Constitució del 78’. 
 
I eren lleis tan perilloses com la 24/2015, que parlava de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa d’emergència energètica que, a més, es va aprovar unànimement per 
tots els grups municipals, per tots els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. Una llei que 
prohibia que  s’expulsés a una persona de la seva casa fins que ho hi hagués un lloguer social; o que es 
prohibia a una empresa elèctrica tallar el subministrament d’aigua o de gas si no es podia pagar el 
rebut, i es demanava a aquestes empreses que guanyen milions i milions d’euros que dediquessin una 
part dels seus beneficis a col·laborar en pagar aquestes factures; o una llei tan perillosa com la Llei de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones amb risc d’exclusió residencial; una llei tan 
perillosa com la Llei de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que incloïa, per 
exemple, la prohibició del ‘fracking’ o de la construcció de grans superfícies comercials fora de la trama 
urbana, perquè es veu que per a la Constitució espanyola i la sagrada unidad de la pàtria protegir el 
medi ambient i el comerç de proximitat també és perillós. O la Llei d’horaris comercials, que intentava 
protegir una miqueta el comerç de proximitat davant de la voluntat reguladora de les grans superfícies. 
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O l’impost sobre els dipòsits bancaris, o l’impost a les centrals nuclears, o l’impost a les operadores 
d’Internet, o l’impost als grans propietaris de pisos buits. 
 
Es veu que la Constitució diu que és més important protegir el capital que té molts pisos que a la gent 
que no té sostre o que no té casa. 
 
També es va arribar a anular part de l’articulat de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, 
especialment aquells capítols que feien referència a l’assetjament sexual, a la presència de homes i 
dones en la negociació col·lectiva o a la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals. 
 
En realitat, totes aquestes prohibicions el que pretenien és protegir als poders fàctics del règim del 78’, 
de la mateixa manera que amb el 155 el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans blinden aquestes 
poders que es diuen Banc de Santander, BBVA, Repsol, Telefònica, Endesa, que realment són els amos 
no només de l’Estat espanyol sinó també d’aquests partits, de la mateixa manera que amb el 155 s’han 
blindat aquests poders fàctics, amb les mesures del Tribunal Constitucional s’intenta protegir els 
interessos d’aquestes empreses, encara que sigui a costa de diners que s’havien de destinar a 
polítiques socials. 
 
I és evident que totes aquestes lleis no anaven a canviar radicalment la situació d’emergència social 
que viu el país però, com a mínim intentaven pal·liar-les. Ens agradaria, als partits del 155, als partits 
que defensen la sagrada Constitució i la sagrada unidad del Estado que expliquin als seus votants com 
és que estan en contra de gravar impostos a grans empreses i de mesures que pretenen afavorir, 
millorar les condicions de vida de les persones menys afavorides. 
 
Per això instem al futur nou Parlament de Catalunya a que aprovi les lleis que van ser anul·lades o 
suspeses pel Tribunal Constitucional; instar al nou al Govern de Catalunya a que sigui valent i 
s’encamini cap a aprovar aquestes lleis i fer-les efectives; i fer arribar aquests acords al Parlament de 
Catalunya i al futur nou Govern de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores,  regidors, bé, senyor Rodríguez, a mi 
em fa molta gràcia la gran preocupació que té vostè per aquests temes que acaba d’exposar. I li dic això 
perquè el dijous dia 10 de març de 2016 el Parlament de Catalunya, és a dir, ja fa 2 anys, va fer un Ple 
monogràfic sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública, etc., etc., i 
van aprovar 40 resolucions, 13 de les quals per unanimitat de tots els partits del Parlament. Vostè ara 
es desperta, se’n recorda “ui!”, 2016. Estem al 2018. Senyal que vostè es preocupa molt de seguida 
reacciona. 
 
Segon. Això és un ‘còpia i pega’, senyor Rodríguez, de mocions presentades en altres ajuntaments de 
Catalunya. És un ‘còpia i pega’ simple, però mal fet i li diré per què. I li diré abans que l’emergència 
social no és ni pot ser un instrument polític. Jo li llegeixo un apartat, a l’Ajuntament de Tarragona, que 
diu: ‘la CUP ha iniciat una campanya a través dels ajuntaments per instar al Parlament de Catalunya a 
la restitució de les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunals Constitucional. Aquesta campanya s’articula 
a través de la presentació de mocions als ajuntaments on hi ha candidatures vinculades a la CUP’. Li 
recordo que l’ha presentada a l’Ajuntament de Tarragona el 17 de gener de 2018 va ser rebutjada pel 
Ple d’aquell Ajuntament.  
 
Però no es pot utilitzar l’emergència social, que vostè li dona tan de pes, com a instrument polític o, el 
més greu, com a moneda política de transaccionar amb altres partits, com van fer vostès al Ple de 
l’Ajuntament de Reus, on a aquesta mateixa moció –que és clavada a la que van presentar allí–, allí van 
arribar el seu partit i un altre partit a eliminar el punt 3, que vostè aquí ja no apareix, apareix el punt 3 
però no és el punt 3, que és el 4. home, tampoc vagin aquí fent, no sé si se n’ha assabentat d’això, però 
no copiï i pegui, miri el què passat amb tot això. 
 
Recordar-li que el Parlament de Catalunya ja va fer aquest Ple monogràfic. Per unanimitat de tots els 
partits es van aprovar 13 mocions de 40, de tots els partits. Aclarir-li que l’admissió a tràmit del Tribunal 
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Constitucional i la suspensió cautelar no suposa cap pronunciament sobre el fons del recurs interposat 
contra resolucions del Parlament, eh. Simplement, és una suspensió per un temps –5 mesos–, eh, que 
és prorrogable automàticament. I és una suspensió automàtica en quant el Govern ho demana, 
presenta el recurs. I res més, no va el fons del tema de les resolucions. 
 
El Govern del Partit Popular va explicar que recorria aquests articles perquè vulneren competències 
estatals, és un problema de competència, no és un problema de sentiment social. Li vull aclarir: és un 
tema de legalitat, és a dir, competències dels diferents estaments de Govern contra, o front, ajuts 
socials, que és un problema de dinerets, de calerons, de recursos, no? Legalitat. Jo crec que cal regir-se 
per les lleis, no pels vots. 
 
A la resta de comunitats autònomes donen solució a aquests problemes que vostè deia dins del marc 
legal establert en aquelles comunitats autònomes.  
 
Ajuts socials, hi ha que enfrontar la crisi, és evident, i hi ha que millorar, és evident, com parlàvem 
abans de les pensions, la qualitat de vida dels ciutadans, no? 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Vagi acabant, senyor Dalmau. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Continua el Sr. Dalmau: La situació del Parlament actual, del nostre Parlament de Catalunya i la situació 
pressupostària, a més, impedeix ara ficar en marxa el tema dels recursos per tirar endavant totes 
aquestes resolucions que estan suspeses. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies senyor alcalde. Regidors, regidores, bé, la moció 
o el sentit de la moció el nostre grup està a favor i la votarem a favor, però hi ha hagut un moment que, 
la veritat, hem dubtat perquè quan l’hem escoltat a vostè ben bé no sabia quina moció estava 
presentant, perquè ha dit tantes coses que no venien a cuento. 
 
I sobre el tema de les lleis, això sí que li contestaré. Home, tots sabem que aquest Parlament de 
Catalunya ja algunes lleis que va fer tenien reparos de la mateixa Comissió de Garanties Estatutàries. 
Clar, si tu envies una llei amb defecte de forma, després, què passa? Arriben allà i, clar, et fan un 
recurs. És que és normal, és normal. 
 
Jo crec que s’ha jugat amb els sentiments de la gent i s’ha volgut construir aquesta república que deia 
vostè abans, que, per cert, té raó: si s’ha de construir la república com hem vist que han governat 
aquests senyors aquests últims anys jo, la veritat, en aquesta república no vull estar. No vull estar. 
Perquè, evidentment, per a les Terres de l’Ebre, des de que va començar el procés tot ha anat a pitjor 
per al territori, tot ha nat pitjor, ho mires per on ho mires. Abans parlava de les dades de despoblament, 
podem mirar també les dades de les rendes familiars de les famílies, les dades de l’atur, del creixement 
econòmic, tot ha anat a pitjor. Tot. I, per a nosaltres, aquest procés l’únic que fa és ficar-nos una bena 
als ulls i no reclamar el que tenim que reclamar.  
 
És curiós que el Govern municipal es preocupi pels pàrquings dels hospitals de Barcelona i de Girona i 
no es preocupi per construir un nou hospital a Tortosa, això és preocupant. I també és preocupant que 
quan parlem de que estàvem planejant un nou hospital, resulta que sí, que un pàrquing sí que es tenia 
que construir del nou hospital, però l’hospital no. Mira, doncs mira, un pàrquing pagant no m’hagués 
importat si hagués tingut un hospital nou, però nosaltres què tenim?, un hospital de l’any 75’, un 
hospital que s’ha quedat vell. I aquest és problema. 
 
I llavors es presenten mocions d’aquest tipus i es fa demagògia. Es parla del 155. Si el 155 és culpa de 
vostès, vostès es van saltar la llei, vostès van declarar la Declaració Unilateral d’Independència al 
Parlament de Catalunya, és culpa de vostès, que ja fa falta que els hi diguin a la cara, que se salten 
totes les lleis i després ploren. No poden plorar. Si això és conseqüència de vostès.... 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor de la Vega, senyor de la Vega.... 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Perdoni, estic en el meu torn de paraula. Estic en el meu 
torn de paraula. Home. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor de la Vega, ordeno jo el debat i, per tant, quan 
interrompo deu de ser per alguna cosa. Per tant, m’escolta a mi i després recupera la paraula. I tindrà 
els 20 segons que li he tret, d’acord? 
 
El senyor Rodríguez, que jo sàpiga, no en té cap de problema d’oïda i la resta de regidors tampoc, per 
tant, no cal que cridi d’aquestes formes perquè tots ens escoltem perfectament. I parlant 
civilitzadament ens entenem. I no per més cridar té més raó. Té la paraula. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Tot seguit pren la paraula el Sr. de la Vega: Es curiós que sempre tingui que intervenir, vostè ordeni el 
debat com vulgui, no? Perquè quan parla un altre, i parli amb el to que parli... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Però, senyor de la Vega, no... 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: ...no és qüestió de cridar, és una qüestió de to. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Li retiro la paraula, senyor de la Vega. Després.... 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Tot seguit pren la paraula el Sr. de la Vega: Clar, i no em deixa parlar. Clar, ja està bé. Faci-ho. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor de la Vega, li tornaré la paraula.  
 
Jo ordeno el debat perquè el Reglament orgànic municipal que va aprovar aquest Ajuntament i la Llei de 
bases diu que qui ordena el debat i l’administra és l’alcalde, no perquè a mi se m’hagi ocorregut, eh. I 
no li diré el què feien altres alcaldes perquè no ve al cas. Per tant, té els 30 segons que li quedaven. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: El debat s’ha d’ordenar amb pluralitat, amb sentit 
d’administrar els temps a tots els grups municipals, però vostè em talla a mi abans i jo he vist aquest 
mateix to per uns altres portaveus i veig que no se’ls ha tallat. I a mi, en canvi, m’ha tallat.  
 
És que clar, jo veig que quan el discurs no és el que vol sentir vostè o no li agrada o al final arriba al 
moll de l’os que ha d’arribar, llavors em talla. 
 
Doncs, en definitiva, m’ha tallat la intervenció. Jo trobo que no és de rebut el que ha fet. No ho ha fet 
amb uns altres portaveus i vostè, doncs, ja sabrà perquè ho fa. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, respecte la intervenció del senyor de 
la Vega, quan feia referència de que des de que s’ha iniciat el procés a les Terres de l’Ebre li ha anat tot 
tan malament, doncs, només cal que vegi quins són els resultats electorals de les últimes eleccions, 
l’evolució dels resultats electorals, com estava el Partit Socialista i com està. 
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Tanmateix, si el portaveu em permet, el proposant, jo, com he dit, vull fer unes consultes amb 
determinats portaveus i, per tant, suspenc el Ple, senyor secretari, durant 15 minuts. I d’aquí a 15 
minuts recuperem el Ple. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
[A LES 20.28 HORES SE SUSPÈN EL PLE] 
 

*-*-* 
 
[A LES 20.42 HORES ES REPRÈN EL PLE] 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Molts gràcies. Reprenem el Ple, senyor secretari. Agrair al 
portaveu de la CUP i, juntament, també a la del Partit Demòcrata i d’Esquerra Republicana, esperem 
que amb això pugui prosperar la moció que estem debatent. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors i regidores, bé, la moció que ens 
planteja en aquesta moció la CUP és una moció que el que vol posar damunt la taula un altre cop és la 
situació d’emergència social que viuen moltes persones al nostre país. 
 
Evidentment, des de Movem Tortosa considerem que la situació que es viu a nivell social, a nivell de la 
ciutat i de Catalunya, és una situació molt complicada i, ja ho hem dit abans en el decurs del debat, hi 
ha molts indicadors que van en aquesta línia. La situació o l’índex d’atur és elevadíssim, l’índex de 
pobresa al nostre país és elevadíssim, però, a més a més, també el treball que es crea –tot i que 
després també torna a augmentar l’atur, com ara s’ha vist aquesta última setmana– en moltes 
ocasions és un treball precari, temporal, amb uns sous molt baixos que també està lligat a la reforma o 
a les reformes que s’han aprovat durant aquests últims anys. 
 
Per tant, davant d’aquesta situació, més totes les retallades en sanitat, en educació i en les pensions, 
és evident que estem en una situació d’emergència social. 
 
A partir d’aquí, vostès volen que tota una sèrie de lleis que es van aprovar pel Parlament es tornin a 
posar al damunt de la taula. Jo ara no entraré al debat de perquè aquestes lleis van ser tombades al 
Tribunal Constitucional perquè, evidentment, hi ha, crec, diferents motius. Jo crec que hi ha, per una 
banda, tema de competències, però per una altra banda també hi ha motius, evidentment, polítics per 
impugnar-les perquè el Govern de l’Estat no volia que es tiressin endavant. 
 
No entraré en aquesta qüestió en concret, però sí que també li vull dir –perquè en el seu discurs ha fet 
referència només al tema de que està parlant del Govern de l’Estat espanyol, que té tota la raó i per 
això li votarem a favor, però no ha fet referència a que la Generalitat de Catalunya també pot fer moltes 
coses que en aquests moments no està fent– i vull recordar que va haver tot un monogràfic al 
Parlament de Catalunya relacionat amb la situació de pobresa i es van fer tota una sèrie de resolucions 
sobre qüestions que la Generalitat o que el Govern de Catalunya podria tirar endavant, i moltes 
d’aquestes tampoc s’han complit. Per tant, no perdem de perspectiva que a aquí a Catalunya també hi 
ha coses que no s’estan tirant endavant en relació a tots els temes socials. 
 
I és per això, com li deia abans, des de Movem Tortosa li donarem suport a la moció, però sempre 
recordant tots els elements i no només focalitzant-los cap a un costat. Moltes gràcies. 
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Intervenció de la Sra. Viña 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, com vostè reconeix a la part 
expositiva de la moció, la darrera legislatura suspesa pel Govern espanyol, si per alguna cosa ha 
destacat ha sigut per l’actuació del Govern de la Generalitat sobre l’emergència social i amb l’aprovació 
de lleis en benefici de la població que ha patit la crisi d’una manera més cruenta. Lleis que, com també 
ha exposat, han estat sistemàticament anul·lades pel Tribunal Constitucional. Ens ha esmentat la Llei 
contra la pobresa energètica, la Llei d’emergència habitacional, la Llei sobre dipòsits bancaris, també la 
Llei sobre habitatges buits, i jo voldria afegir la Llei que ens permetia la creació d’una agència de 
protecció social que hagués pogut incidir sobre aquestes situacions de risc de forma integral i no només 
de forma assistencial. 
 
Compartim l’anàlisi que ens fa de que cal que incidim urgentment en aquestes situacions de risc en què 
vivim el dia a dia i que s’hi ha d’actuar de forma ràpida i amb lleis efectives. 
 
És evident que la majoria parlamentària que ha governat el Parlament en la darrera legislatura ha tingut 
la voluntat d’atendre totes les situacions d’emergència social del país. És evident també que la majoria 
parlamentària ha tornat a guanyar les eleccions de manera molt clara, configurant un Govern que tindrà 
la mateixa voluntat de continuar incidint sobre aquestes lleis i sobre aquestes situacions de risc. 
 
Amb la seguretat també de que els 4 diputats de la seva formació parlamentària actuaran en 
coherència i facilitaran la formació d’un Govern estable que tirarà endavant aquestes lleis, des del grup 
d’Esquerra Republicana, ja li dic, compartim la seva preocupació i la necessitat d’aplicar les lleis de 
forma efectiva i, per tant, votarem favorablement a la seva moció. 
 
Intervenció del Sr. Ferré 
A continuació pren la paraula el Sr. Ferré: Alcalde, regidores, regidors, ja li avanço que el nostre vot serà 
favorable, tot i que, malauradament, de prosperar la moció i si, finalment, el nou Parlament constituït de 
les passades eleccions del 21 de desembre i amb una majoria independentista, aprovés totes aquestes 
lleis, tot fa preveure que novament el Tribunal Constitucional les suspendria o anul·laria, com ha fet fins 
ara, ja que ens trobem a un Tribunal totalment polititzat i que suposa un fre per al progrés del país. 
 
Com bé s’ha exposat a la moció, fins a 44 lleis han estat suspeses o anul·lades durant els darrers 2 
anys. Així no hi ha forma possible d’avançar en l’autogovern d’un país. Com a conseqüència, podem 
arribar a la conclusió que per aconseguir una Catalunya socialment més equitativa l’única via possible 
és tirar endavant la república catalana, que en sí mateixa no és un fi sinó un mitjà que, entre altres 
fites, ens ha de permetre aconseguir nivells de benestar que avui en dia ens són impossibles 
d’aconseguir, tant per falta de competències com per falta de recursos, i més quan estem governats pel 
bloc del 155 –PP com a braç executor, i Partit Socialista i Ciudadanos com a còmplices– amb totes 
aquestes restriccions possibles a les nostres llibertats i a la seva incapacitat de negociació i diàleg, 
permeten que part del Govern legítim del país estigui a la presó o exiliat. 
 
I aprofito l’ocasió per recordar que el vicepresident Oriol Junqueras, amb el conseller Quim Forn, el 
diputat al Parlament Jordi Sánchez i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, estan injustament a la presó 
com a presos polítics. I el president Carles Puigdemont i els consellers Lluís Puig i Toni Comín, i les 
conselleres Clara Ponsatí i Meritxell Serret forçats a l’exili. I que tot això ens portar a retornar a temps 
passats que van representar la història més fosca del país i que no són propis d’una democràcia 
avançada i consolidada. 
 
Per tant, reitero el nostre vot, que és favorable. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. I gràcies als grups municipals per haver votat a 
favor d’aquesta proposta. 
 
En resposta a la intervenció del Partit Popular, sí que voldria dir que sí, que evidentment és una moció 
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que forma part d’una campanya nacional de la CUP i, per tant, és la mateixa que s’ha presentat a tot 
arreu. I no entenc, aleshores, què li ha de sorprendre a vostè d’això. 
 
I entenc que, a partir d’ara, la gent que pateix l’emergència social a Catalunya li direm: “ no, miri, és que 
el regidor del Partit Popular ens ha donat una idea, i diu que s’esperin 6 mesos, vostè estigui ara 6 
mesos sense llum, aigua o gas a casa, que a veure què decideix el Tribunal Constitucional i després ja 
veurem”. O li direm: “no, miri, és que no té aigua, però clar, això és competència de l’Estat i nosaltres, 
com que és competència de l’Estat, doncs ens en anem d’aquí i vostè ja s’apanyarà”. Direm que 
aquesta és la resposta que el seu grup municipal dona a la situació d’emergència social que cada 
vegada està vivint més gent al nostre país. 
 
I bé, no sé per on començar perquè fa temps que estic en aquest Ple, fa temps que veus coses que no 
t’agraden, però jo crec que no havia presenciat mai una intervenció del nivelazo que acabo de 
presenciar del senyor Manel de la Vega. 
 
I abans parlaven de demagògia. Sap a qui m’ha recordat vostè? A un altre gran demagog que es deia 
Josep Borrell i que va dir: “cal desinfectar, sanar el cor social d’aquest país, que és un país malalt”. Això 
m’ha recordat quan diu que les Terres de l’Ebre estan com estan per culpa del procés. Però quina 
demagògia, quina falta a la veritat. Com pot dir vostè això? El problema de les Terres de l’Ebre ve d’anys 
i anys de caciquisme, d’un model centralista tant a l’Estat com a Catalunya. Quina falta, quina falta de 
criteri i quina demagògia més gran la que acaba de demostrar vostè. I no tot val en política, no tot val. 
 
I evidentment que vam optar per la via unilateral. Sap per què vam optar per la via unilateral? Perquè 
l’Estat li nega, a més del 70% de la població de Catalunya –quasi un 80%– que està a favor del dret a 
decidir i de poder votar per decidir el futur del seu país, l’Estat li nega eixa opció. I com que l’Estat li 
nega eixa opció, la gent que volem la independència hem optat per la via unilateral, però no perquè ens 
haja donat la gana, sinó perquè no ens han deixat un altre camí. Vostès que diuen que són tan 
demòcrates i que van donant lliçons per ahí de que formen part de no sé quins internacionals. 
 
Per acabar, és vostè el més ferm defensor de la sagrada unitat de la pàtria, de la Constitució i del 155 
que hi ha en aquest Ple. Defensa amb més fervor que el regidor del Partit Popular el que s’està fent en 
aquest país, aquest estat d’excepció. No hi ha..., l’altre dia em trobava en un programa del Canal Terres 
de l’Ebre amb un membre del seu partit i li vaig dir, dic: “a Tortosa jo no sé que passa i, especialment, 
amb el senyor de la Vega, però el seu to i la seva bel·ligerància per defensar la sagrada unidad 
d’Espanya, el 155 i tot el que està passant en aquest país no el trobem en altres persones d’aquestes 
Terres de l’Ebre. Jo suposo que vostè el que està fent són mèrits per fer carrera política i poder fer el 
salt o a Barcelona o a Madrid, perquè si no és il·lògic que tingui aquest discurs i aquesta manera de 
parlar. 
 
I ja per acabar, Eduardo Galeano –i torno a citar avui a Eduardo Galeano– deia que “el mundo se divide, 
sobretodo, entre indignos e indignados. Y ya sabrá cada quien de que lado quiere estar o puede estar”, 
però el costat del Partit Popular i Ciutadans està clar en quin costat està. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor Rodríguez, moltíssimes gràcies. 
 
El senyor Manel de la Vega, per al·lusions, té 1 minut, tal i com diu el Reglament. Quan vulgui, senyor de 
la Vega. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Jo, en aquest sentit, no fiqui paraules que jo no he dit en 
la meva boca. Jo he dit que sóc..., miri, jo li diré clarament, jo soc demòcrata. I, com a demòcrata, el que 
faig és respectar les lleis i no me les salto, com fan vostès. I tots els problemes que té Catalunya és per 
culpa de l’actuació de vostès, de la manera que actuen. Aquest és el problema.  
 
I com deia un altre gran polític que fa pocs dies ens va deixar, diu “per estar en política solament 
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necessites dos coses: ser una persona honesta i tenir sentit comú”. I el sentit comú vostès se l’han 
embegut, però ja fa molt temps. I aquest és el problema. 
 
I que després venen aquí i ens parlen de la unitat d’Espanya i no sé què. Ningú ha parlat de la unitat 
d’Espanya, hem parlat de respectar les lleis, simplement això, el que fan tots els demòcrates. El 
sistema..., ser demòcrata no és solament votar, senyor Rodríguez, és respectar el sistema, en aquest 
cas el legal, com a la resta de països, com passa a França, com passa a Alemanya i com passa a la 
resta de països. Si és això, si és solament això. 
 
I vostè parlava de caciquisme, és vostè qui defensa i dona suport a un Govern de dretes a Catalunya, no 
nosaltres. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Seguidament pren la paraula el Sr. Rodríguez: Intentaré no cridar. David Fernández deia que quan 
cridem perdem el sentit comú, del que tant parlava vostè ara. 
 
Diu que és vostè demòcrata i que els demòcrates no se salten la llei. Què li haguera dit vostè a la gent 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca?, que no anaren a saltar-se la llei per defensar l’habitatge?, 
també li haguera dit vostè això, com a gran demòcrata? 
 
Què li diu al 70, més del 70% –quasi un 80%– del Parlament, de la gent de Catalunya que vol votar per 
decidir el seu futur? Li diu que no tenen que votar? Que vostè, que és un gran demòcrata, no es poden 
saltar les lleis i que les lleis li diuen que no poden votar? És això el que és ser un gran demòcrata? 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta amb vint vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de la CUP-AE-PA (1), PDeCAT 
(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. 
 
 
 
 
12. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER EXIGIR A LA 
GENERALITAT L'ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que l’educació és una garantia per a la igualtat d'oportunitats i el futur del nostre país i dels 
nostres joves: un servei bàsic que s'ha de potenciar per enfortir-nos com a persones, com a societat i 
com a país i, per tant, invertir en educació és invertir en qualitat per tenir un país millor preparat i amb 
capacitat per afrontar les dificultats. 
 
Atès que l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d'Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la Llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya, obligació que s'ha d'articular mitjançat convenis amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 2012-2013 
quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució, passant a 
ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d'escoles 
bressol municipals. Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que el 
17% restant es finança a través de les diputacions. 
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Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per 
alumne i any a zero per part del Govern autonòmic. 
 
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 
recollia, a la disposició addicional 49, que el Govern de la Generalitat havia de garantir un finançament 
de les escoles bressol que cobris, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i 
s'havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, i que 
aquest mandat no s'ha complert per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la Generalitat de 
Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant la raó a un seguit de 
municipis que havien interposat demanda individual i una de col·lectiva, amb 30 consistoris, contra la 
Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes 
inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s'hi compromès, entre els anys 
2012 i 2015. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’l'Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a la sentència 
del TSJC, per la qual li obliga a pagar les   d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del 
municipi. 
 
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb l’escrit de la sentència del 
TSJC, retorni també el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressols 
municipals als ajuntaments i ens locals que, tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la 
via judicial al Govern de la Generalitat, si que tenen pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos 
cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència. 
 
TERCER. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les EMD's 
amb escoles bressol del terme municipal de Tortosa. ” 
 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Manel de la Vega i 
Carrera: Moltes gràcies, senyor alcalde. Regidors, regidores, aquesta és una moció que va molt en la 
línia de defensar l’estat de benestar. Justament, defensar l’estat de benestar d’un Govern de la 
Generalitat que ha aplicat de manera indiscriminada totes les tisorades als serveis públics que havíem 
construït en governs abans d’esquerres. 
 
I miri, i faré referència, parlant de lleis –ja que avui ens agrada tant parlar de les lleis que s’aproven al 
Parlament de Catalunya–, jo faré referència a la Llei 14/2010, del 27 de maig, que és la Llei drets i 
oportunitats en la infància i en l’adolescència. Una Llei que es va aprovar amb la Presidència, en aquest 
cas, de José Montilla. I faré referència a l’article 6, que parla del desenvolupament de les potencialitats 
personals, on diu que la criança i la formació dels infants i els adolescents ha de garantir-se amb el 
desenvolupament físic, mental i espiritual, moral i social, d’una manera lliure, integral, harmònica i ha 
de potencia en tot moment llurs capacitats educatives i d’aprenentatge. Procurar el benestar físic, 
psicològic i social.  
 
I també faré referència a l’article 13, al punt 2 i al punt 3, que parla sobre les administracions públiques 
competents han de promoure serveis educatius que afavoreixen la reorganització del temps personal i 
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familiar i laboral dels progenitors, o de la titularitat o tutela de l’infant o adolescent. O que el sistema 
educatiu ha de ser un instrument per compensar les desigualtats socials. 
 
Crec que no és per falta de normativa que en aquest país de vegades no es facin les coses. És veritat 
que quan parlem de l’educació obligatòria estem parlant de l’educació primària i, en aquest cas també, 
de l’educació secundària obligatòria. Ja va passar als anys 90’, quan el PSOE governava amb majoria, 
que es va aprovar una Llei educativa molt potent –que va ser la LOGSE– en aquell moment, i amb 
aquella Llei vam allargar l’educació obligatòria fins als 16 anys i van passar, els ràtios de les escoles, de 
40 alumnes per classe a 25. I és gràcies a lleis, en aquest cas, sempre, i a polítiques socialistes i de 
partits d’esquerres, que hem avançat a Catalunya. 
 
I què va passar? Que l’any 2011, el Govern encapçalat per Artur Mas –amb l’Irene Rigau al 
Departament d’Ensenyament– va decidir reduir l’aportació compromesa dels 1800€ a 1300 anuals, per 
alumnes de 0 a 3 anys, mentre que al 2015 es va eliminar formalment del pressupost la partida 
destinada a sufragar la part de costos de les llars d’infants municipals. 
 
Nosaltres el que sol·licitem és que es paguin les quanties del 2002 fins al 2015, els tres cursos 
escolars, segons i tal com obliguen les diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Entenem que, encara que el nostre Ajuntament no hagi sigut un dels ajuntaments –que jo 
crec que tindria que haver sigut– que hagués presentat aquesta reclamació, es pugui afegir ara a 
reclamar, en aquest cas, quanties que poden demanar per la llar d’infants de Jesús i per la llar d’infants 
de Bítem. 
 
Jo crec que això no ho haurien de pagar les famílies i tampoc ho hauria de pagar, en aquest cas, 
l’Ajuntament. Ha de ser el Govern de la Generalitat qui assumeixi la seva responsabilitat, tal i com li 
pertoca. 
 
I jo crec que, senyor Rodríguez, continuant amb el tema que a vostè li agrada molt, no entenc que el seu 
partit polític doni suport a un govern que hagi llevat les ajudes a les llars d’infants. Perquè vostè aquí 
ens parla molt de democràcia, ens parla molt de la sagrada Constitució, però de les coses diàries, de 
les coses que afecten a les persones, que millora la situació de les persones, vostès estan a favor del 
Govern de la Generalitat. I aquest és el problema que tenen, que viuen en una constant contradicció. Ja 
estan ara mateix –com ha afirmat algun altre portaveu– ja estan esperant una vegada poder donar 
suport, una altra vegada, al partit, a un partit de dretes que ens ha governat durant moltíssims anys a 
Catalunya. I aquest és el problema, que vostès prediquen una cosa però després, amb l’altra mà, fan 
l’altra. I així no es pot, no es pot anar. 
 
Miri, jo li he fet referència a lleis que es van aprovar amb el Govern socialista, li he fet referència, 
justament aquesta moció fa referència a unes ajudes que vam instaurar nosaltres perquè pensàvem 
que l’educació infantil de primer cicle és molt important al nostre país, i per això van instaurar aquestes 
ajudes, perquè justament és l’educació de tot el sistema educatiu que, avui per avui, rep més càstig 
perquè no rep ni un sol euro. Jo crec que, justament, hem de lluitar per a que les famílies, per a que els 
pares tinguin un suport en aquest sentit i que a llarga poguéssim tenir un sistema educatiu gratuït, 
també en l’educació infantil. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Manel de la Vega. Més enllà de que 
tots plegats hauríem de fer una reflexió, si el Partit Socialista ha fet tantes bondats i ho ha fet tan bé al 
llarg dels últims anys, el que no s’entén és que tingui els resultats electorals que té. 
 
Però més enllà d’això, el que m’interessa clarificar, senyor Manel de la Vega, diu que l’Ajuntament de 
Tortosa hagués tingut que reclamar per les llars d’infants de Jesús i de Bítem, cosa que vostè ha de 
conèixer que no és així i, per tant, suposo que deu d’estar errat, perquè sinó hauria de saber que 
l’Ajuntament de Tortosa té dos convenis de regulació en les relacions amb les EMD’s de Jesús i les 
EMD’s de Bítem. I que, d’acord amb aquests convenis, la gestió de la llar d’infants és de titularitat de 
les EMD’s de Bítem i de les EMD’s de Campredó. Per tant, a qui li correspon o no li correspon fer 
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aquestes reclamacions no és a l’Ajuntament de Tortosa, sinó que és a cadascuna de les EMD’s i, en tot 
cas, els seus representats polítics, si és que en tenen, a cadascuna d’aquestes EMD’s podran demanar 
les explicacions corresponents allà, però no aquí a Tortosa perquè nosaltres, encara que haguéssim 
volgut, no tenim capacitat de reclamar res. 
 
I també recordar-li que una part important d’aquests recursos a les llars d’infants corresponents va ser 
compensat, en el nostre cas –i parlo pel nostre cas, podria parlar per la resta del país–, per una 
aportació extraordinària de la Diputació de Tarragona per poder compensar aquesta menys aportació 
per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Però, en tot cas, el que a mi m’interessava era el tema de Jesús i Bítem, i jo estic segur que podem 
convenir que es bo respectar –vostès que parlen tant de respectar les lleis– de respectar els convenis i 
les competències de cadascuna de les administracions i també dins del municipi. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, jo vull fer esment un 
momentet, si m’ho permet, a la votació de l’anterior moció presentada pel senyor Rodríguez. Jo en 
realitat m’he abstingut, no hi he estat en contra. M’abstinc per una raó, perquè estic d’acord en el fons 
del tema, no estic d’acord ni en la forma ni la intenció que ha demostrat el senyor Rodríguez. 
 
En quant a aquesta.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Disculpi, disculpi senyor Dalmau. En tot cas, senyor 
secretari, rectificarem a l’acta el sentit de la votació. Això si m’ho adverteixen abans d’acabar el punt, 
demanin la paraula, més que res per a que consti a l’acta. No hi ha cap problema, senyor secretari. I en 
tot cas, si no recordo malament, havia dit jo que l’aprovàvem amb el vot favorable de tots els regidors i 
regidores presents i un vot en contra i, per tant, seria simplement una abstenció. 
 
Disculpi, senyor Dalmau, perquè no l’he degut entendre bé. Quan vulgui. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Bé, en aquesta moció jo seré molt ràpid i clar. Estic 
totalment d’acord amb la moció, per tant, és favorable a vostès. 
 
Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. Com a CUP Alternativa Ecologista també votarem a 
favor. I votarem a favor d’aquesta proposta perquè estem a favor de que l’escola catalana sigui laica, 
sigui universal i sigui gratuïta des dels 0 anys fins que acabi l’etapa universitària. I a més, precisament 
en el tema de les llars, que són molt importants per intentar facilitar la vida familiar com la incorporació 
de les dones, que són les que més temps dediquen a la cura dels fills i filles, al món laboral i social. 
 
També li recordem al Partit Socialista de Catalunya que ara mateix la Generalitat de Catalunya està 
intervinguda i qui decideix on es destinen els diners de la Generalitat de Catalunya està precisament a 
Madrid. Aleshores, també estaria bé que aquestes mocions les presentin al Congrés dels Diputats i li 
demanin al seu partit que li demani al Govern de l’Estat que destini aquests recursos, que nosaltres 
estem d’acord que s’han de destinar, tant sigui la competència de Madrid o d’aquí. 
 
I em sap mal, perquè jo crec que la gent al final s’avorrirà, però clar, estem en una situació en la que hi 
ha gent empresonada per les seves idees polítiques, en la que tenim intervinguda la Generalitat, no es 
pot decidir ni on s’inverteixen els diners dels nostre país –el poquet que ens deixen gestionar– i no 
poden deixar de passar i, a més, no podem acceptar que un socialista ens doni lliçons de res.  
 
Vostès, que van reformar la Constitució de la mà del Partit Popular, en un estiu per a que no hi haguera 
gran revolt popular; vostès que van reformar la Constitució per a dir que era més important tornar els 
diners a la banca que s’havia enriquit especulant amb pisos, deixant a la gent sense cases, intentant 
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guanyar més diners; vostès que van reformar la Constitució perquè els hi van dictar des de Brussel·les i 
els hi va dir la Troica, no tenen dret a dir absolutament res. Vostès que van reformar la Constitució per a 
que eixos diners que es podien destinar a inversions socials ens van obligar per llei, per Constitució a 
destinar-los a pagar a la banca, el deute de la banca, vostès no tenen el dret a donar raó ni exemple a 
ningú. 
 
I ens recorden moltes vegades a una altra –i és la tercera frase ja d’Eduardo Galeano que citarem avui–, 
els socialistes ens recordem moltes vegades a una frase de Galeano que parla que els socialdemòcrates, 
com vostès, confonen moltes vegades el poder amb un violí, que s’agafa amb l’esquerra i amb 
discursos d’esquerra però que després quan el toquen, el toquen amb la dreta, perquè quan governen 
el que fan són les mateixes polítiques que fan els partits que són de dretes. Per això li dic que no ens 
doni lliçons d’absolutament res. 
 
I abans se m’ha oblidat, però és molt lamentable que vostè hagi fet referència a que hi ha gent que està 
plorant. Evidentment que hi ha gent que està plorant. Sap per què està plorant? Perquè gent per 
defensar les seves idees polítiques està a la presó o està a l’exili. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, alcalde, regidors, regidores, abans hem parlat de les 
pensions, que és una de les branques, de les potes de l’estat del benestar, també hem parlat de la 
sanitat i ara parlem de l’educació. I me n’alegro en aquest sentit, no?, que s’estigui situant el tema 
social com a principal perquè realment això és el principal, crec, que ens hauria de preocupar a tots els 
regidors i regidores d’aquest Ajuntament. 
 
En aquest sentit, la moció que ara se’ns porta a debat per part del grup socialista és una moció que fa 
referència al deute pendent de la Generalitat en relació a les escoles bressol i que ha de pagar als 
diferents ajuntaments perquè, com s’ha dit aquí i ben clarament sabem tots, també que hi ha una 
sentència del Tribunal de Justícia Superior de Catalunya. Finalment, s’ha dictaminat que aquest deute 
s’ha de pagar als ajuntaments perquè els ajuntaments, des del curs 2012-2013, no estan rebent –els 
ajuntaments, evidentment, que van denunciar aquesta qüestió– els recursos pertinents per part del 
Govern de la Generalitat. 
 
A més a més, crec que també és molt important, tenint en compte que abans hem fet un debat sobre el 
tema de competències i sobre totes aquestes qüestions de focalitzar sempre la culpa o a Barcelona o la 
culpa a Madrid, quan realment moltes vegades, per dir-ho d’alguna manera, hi ha responsabilitats tant 
a Barcelona com a Madrid. En aquest cas, la competència o les competències en l’educació de 0 a 3 
anys són exclusives per part de la Generalitat. Per tant, senyor Rodríguez, jo quan abans li he deia que 
hi ha coses que es poden fer des d’aquí que no tenen res a veure amb Madrid, doncs, ara és un cas 
evident. I hi ha maneres de buscar més finançament, molts dels impostos que s’han eliminat durant 
aquests anys per part de la Generalitat –impostos sempre als més rics–, doncs, han fet, entre altres 
coses, més enllà del finançament que, evidentment, s’ha de millorar, de la Generalitat per part de 
l’Estat, que ens trobéssim en una situació com la que aquí estem debatent, on els ajuntaments han 
hagut de fer front directament, o les famílies, a pagar aquestes escoles bressol de 0 a 3 anys. 
 
Per tant, com s’ha aprovat en molts dels ajuntaments i moltes vegades també per unanimitat, perquè 
també aquí crec que ha d’haver-hi una vessant municipalista de que els ajuntaments –independentment 
del color polític– hem de reclamar allò que és nostre o aquells serveis que pensem que hem de tirar 
endavant, independentment del color polític, votarem favorablement i esperem que, finalment, es facin 
efectius aquests pagaments i d’aquesta manera millorar aquest finançament de 0 a 3 anys de les 
escoles bressol del nostre país. Molts gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, a efectes d’enriquir el debat i 
tenir-ho en compte i no confondre a la gent, malgrat l’Ajuntament de Tortosa no sigui un dels afectats, 
aquest infrafinançament que hi havia de les llars d’infants per la no aportació de la Generalitat de 
Catalunya, jo vull negar que hagi estat assumit per les famílies a la majoria dels municipis d’aquest país 
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perquè la majoria dels municipis d’aquest país, els que realment han assumit aquest dèficit de 
finançament han sigut les diputacions –en el nostre cas la Diputació de Tarragona, que ha assumit un 
33%– i els ajuntaments. En pocs ajuntaments, independentment dels colors polítics, això s’ha traslladat 
a les famílies. Per tant, ho han de tenir en compte a efectes del debat. 
 
Una altra qüestió serà que, tot quedant dins del món municipal, és possible que les diputacions també 
demanen que se’ls restitueixi aquesta aportació perquè sinó, òbviament, els ajuntaments que han estat 
en aquesta situació estarien sobrefinançats.  
 
Però, en tot cas, aquesta és una dada per poder enriquir el debat. 
 
Intervenció de la Sra. Girón 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Girón: Alcalde, regidores, regidors, abans d’exposar el nostre 
posicionament, ho tornarem a dir, ho tornarem a repetir que continuem tenint persones exiliades i 
presos polítics per defensar i lluitar per les seves idees. I ho recordarem que tinguem ocasió. Per tant, 
llibertat presos polítics. 
 
Actuar educativament en aquestes edats primerenques és la millor manera d’assegurar una igualtat 
d’oportunitats en el futur. L’etapa compresa entre els 0 i els 3 anys és fonamental per al 
desenvolupament integral de l’infant, ja que permet incidir en la construcció de la seva personalitat i 
afavorir el seu desenvolupament social. Permet prevenir algunes de les situacions que poden dificultar 
el desenvolupament dels processos d’aprenentatge. Cal invertir, per tant, en aquests sectors més 
necessitats per tal de compensar desigualtats d’origen social, cultural o econòmic i així trencar l’espiral 
derivada d’un entorn desfavorable. 
 
Hi ha un cert convenciment col·lectiu que la creació de llars d’infants, des d’una perspectiva educativa, 
és el millor model que aquest país podia haver adoptat. No obstant això, no podem caure en el parany 
de pensar que l’escolarització és l’únic instrument en el nostre abast per atendre infants o que amb la 
creació de moltes llars compensarem les desigualtats existents en una societat com la nostra que, en 
origen, és desigual. Per tant, l’oferta pública de llars d’infants, per si mateixa, no és cap garantia 
d’igualtat social. 
 
Des d’una perspectiva integradora i global, cal donar un important impuls a unes polítiques de família 
que facin costat als pares i mares i els hi permetin conciliar la vida familiar amb les responsabilitats 
laborals i socials. 
 
Les llars s’han de considerar com la part més importat d’un sistema que, des de la perspectiva d’un 
sector públic, ha de donar solució a un conjunt de factors cada vegada més gran i més complex. És per 
això que, al mateix temps, he de ser capaços de desenvolupar contextos educatius prou amplis i 
flexibles que permetin atendre adequadament tant els interessos dels infants com els de les famílies i 
els de la comunitat. 
 
Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, en conseqüència, són les que 
poden copsar millor el grau i la diversitat de la demanda d’educació infantil, articular l’oferta i optimitzar 
els recursos. Poden establir amb prou coneixement l’equilibri adequat entre l’atenció educativa que ha 
de prestar la llar d’infants en el seu municipi i les necessitats laborals i socials de les famílies 
mitjançant models flexibles que s’adeqüin. 
 
La col·laboració dels ajuntaments esdevé necessària i convenient en la prestació d’aquest servei, però 
el finançament local és essencial per garantir que els ajuntaments puguin desenvolupar eficaçment les 
seves competències. Per tant, entenem que és el Govern de la Generalitat qui ha de garantir, mitjançant 
convenis amb els ens locals, els recursos suficients per afrontar la prestació delegada en aquesta etapa 
educativa i vetllar per a que restin garantides les condicions bàsiques de qualitat.  
 
Per tot l’exposat, donarem suport a la moció. 
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Intervenció de la Sra. Algueró 
Seguidament pren la paraula la Sra. Algueró: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, és 
competència de la Generalitat el tema de les llars d’infants, però és una funció social molt important 
que tots els ajuntaments que en tenen, o en el nostre cas les EMD’s, estan fent una funció social molt 
important perquè no només atenen als críos, als nens de 0 a 3 anys, sinó que fan aquesta funció social 
amb les famílies per a que la família pugui dedicar aquest temps que el nen està escolaritzat a la 
recerca de treball, a treballar, a formar-se, cosa que de vegades per a dedicar-te a un infant moltes 
dones no poden fer. 
 
També voldria pensar amb les llars que són de tipus social, que estan per entitats de tipus social que 
tenen llars, que aquestes sí que la majoria de la gent que hi va és gent amb pocs recursos i que de cap 
manera poden ajudar a contribuir a les despeses de la guarderia.  
 
En el tema que ara ens ocupa de la manca d’aquesta subvenció, les famílies han pagat la part 
proporcional que paguen sempre, la resta se n’han fet càrrec els ajuntaments i les diputacions. Penso 
que tindria que ser un tema que el tractessin potser més amb profunditat a nivell del Govern de la 
Generalitat per a que pogués ampliar-se, que les llars d’infants poguessin estar a l’abast de totes les 
famílies, sigui quina sigui la seva condició social i la seva condició cultural, perquè també és una 
manera d’aprenentatge per als nens i per als pares. 
 
Per tot això, nosaltres donarem suport a aquesta moció, perquè pensem que les llars d’infants fan un 
esforç molt important per fer la seva tasca i que aquest esforç té que estar degudament recompensat i 
que els professionals que hi treballen mereixen tota la nostra consideració. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
A continuació pren la paraula el Sr. de la Vega: Moltes gràcies, senyor alcalde. Regidors, regidores, 
abans de tot, donar les gràcies a tots els grups municipals per aprovar aquesta moció. I fer algunes 
consideracions que m’han fet els diferents portaveus a la meva intervenció. 
 
I estic d’acord que és competència de les EMD’s, com deia el senyor alcalde, però bé, puc reformular, 
en aquest cas, la intervenció. En aquest cas, l’Ajuntament de Tortosa estaria bé que es fiqués a 
disposició –els seus serveis jurídics–, en aquest cas, de les EMD’s. I no estaria malament. I que fos, en 
aquest cas, fos per iniciativa pròpia. 
 
Quan parlava del tema dels resultats electorals, el senyor alcalde, home doncs, els resultats electorals 
del PSC han sigut 600.000 vots a Catalunya. Bé, ja sé que no hem guanyat les eleccions però el que no 
podem fer és voler donar a entendre que, si ens vota més gent o ens vota menys, tenim raó o no tenim 
raó. Nosaltres tenim la raó que ens pertoca. Vull dir, nosaltres fem unes propostes, una manera de 
pensar, una manera de fer i la gent pot escollir entre diferents opcions polítiques. Però perquè ens votin 
més o menys gent –que 600.000 persones ja són moltes persones– no significa que tinguéssim més 
raó o menys.  
 
Al cap i a la fi, el que estem presentant aquí és una moció que no pretén solament, en certa manera, 
recuperar unes quantitats econòmiques que hem perdut uns ajuntaments, és una moció que el que vol 
ficar en evidència és que conquestes socials que havíem aconseguit en el passat s’estan perdent. 
Aquest és el problema, que conquestes socials que havíem aconseguit en el passat s’estan perdent, 
que en lloc d’avançar cap a aquestes llars d’infants gratuïtes i accessibles de manera universal per a 
tota la població, hem anat cap enrera. Perquè, evidentment, lògicament –i això sí que li diria al senyor 
Rodríguez–, és una competència de la Generalitat de Catalunya. I jo no li estic parlant d’un problema 
que s’hagi produït aquests últims 100 dies, no estic parlant d’això. Estic parlant d’un problema que 
arrosseguem des de l’any 2011. I en aquest cas, aquesta moció tractava de 3 cursos escolars, a partir 
del 2012 fins el 2015.  
 
Però el problema continua. Això és simplement que el Tribunal, en aquest cas català, ha donat la raó als 
ajuntaments que havien presentat el recurs, però res més, el problema continua, està aquí. Tothom que 
tenim fills petits, que tenim fills que formen part del primer cicle de l’educació infantil, no tenen una 
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llar..., ja no tenen aquestes ajudes de la Generalitat per a poder-lo portar a llars públiques. 
 
No estem fomentant la creació de noves llars públiques, aquest és el problema, perquè hem anat cap 
enrera enlloc d’anar cap avant. Havíem ficat un primer esglaó, el que hem fet és tornar-lo a baixar. I 
aquest és el problema. 
 
De totes maneres, moltes gràcies a tots els grups municipals per aprovar la moció. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor de la Vega. Sí, perquè sembla que inclús 
quan li voten tots a favor té ganes de barallar-se amb algú i pareix que li ha produït una certa inquietud. 
És que li han votat tots a favor, senyor de la Vega. 
 
Una matisació respecte a la referència que fa a les EMD’s. Diu “es tenen que ficar a disposició, els 
serveis jurídics de l’Ajuntament, de les EMD’s”. Senyor de la Vega, si s’ha de fer es farà, però, sap això 
de l’autonomia local? Vol dir que cadascú decideix i demana el que creu convenient. Si vostè ho hagués 
entès, que hagués sigut així, doncs, haguessin presentat una moció prèviament demanant-ho. Ni la van 
presentar, ni ho han demanat en comissió, ni ens consta cap petició al respecte.  
 
I sap què passa? Quina és la diferència entre vostès i nosaltres? És que nosaltres a les EMD’s ens les 
creiem i les respectem i, per tant, entenem de la seva plena autonomia. I jo no he portat mai a cap EMD 
al jutjat per cap resolució ni acord de la pròpia EMD, cosa que vostès quan van governar sí que ho van 
fer i no ho poden dir. Per tant, de lliçons respecte quina relació s’ha de tenir amb les EMD’s, per part del 
Partit Socialista, ni una. 
 
Vostè conclourà el debat. Vostè conclourà el debat, no es preocupi, senyor de la Vega. Fins quan li 
aproven per unanimitat s’ha d’acabar barallant amb tots.  
 
I una advertència tots els portaveus: s’ha acabat la bateria de la tablet i, per tant, això fa que no surti 
aquí. Això no vol dir que no es controli. Jo, utilitzant el meu mòbil que encara té bateria, faré el mateix 
control dels temps que feia fins ara. Si algú té dubte de si altero o no altero els temps, o manipulo o no 
manipulo el cronòmetre, després, a través de la televisió –que ho tindran gravat– podran cronometrar i 
veuran que no seré gens arbitrari. 
 
Senyor de la Vega, quan vulgui té 1 minut. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Seguidament pren la paraula el Sr. de la Vega: Gràcies, senyor alcalde.  
 
És veritat que jo he de concloure el debat i per això em fa gràcia que després vostè vingui i digui que em 
barallo i tal. No, no és veritat. He contestat a certes observacions. Contestar observacions crec jo que 
no és cap delicte, ni molt menys, no? Vull dir... 
 
I en aquest sentit, a veure, que nosaltres com Ajuntament poguéssim, de manera cortès –i ho diré així 
perquè, al final, ho hem d’explicar tot...– de manera cortès poguéssim dir que estem a disposició de les 
EMD’s per si necessiten ajuda a nivell jurídic i tal no significa en cap cas ficar-nos en cap tipus de 
competència de les EMD’s. Simplement, és que sàpiguen que estem darrera, que les recolzem i que 
això és de justícia. El que estem demanant és de justícia. I si ho han fet molts més ajuntaments de 
Catalunya, per què no poden fer-ho més entitats? Però bé, jo no seré qui ha de dir a les EMD’s el que 
han de fer, però que sàpiguen que l’Ajuntament de Tortosa... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor de la Vega. 
 
Intervenció del Sr. de la Vega 
Continua el Sr. de la Vega: ... que sàpiguen que l’Ajuntament de Tortosa els hi donarà suport en 
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qualsevol iniciativa que vulguin tirar endavant.  I, en definitiva, el que.... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyor de la Vega, encara que no tingui rellotge, ha passat 15 
segons del seu temps d’intervenció. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 
13. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A QUE TORTOSA 
COMMEMORI ANUALMENT EL DIA INTERNACIONAL EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L'HOLOCAUST. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel Grup Municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya: 
 
“ Atès que, abans i durant la II Guerra Mundial (1939-1945), el Govern d’Hitler (Alemanya i països 
ocupats) va dur a terme una política progressiva d'extermini del poble jueu i altres ètnies, comunitats 
religioses i grups minoritaris. 
 
Atès que aquest genocidi en massa, anomenat Holocaust, va començar amb polítiques discriminatòries 
i de segregació en guetos de les ciutats i va acabar amb la deportació de milers de persones a camps 
d'extermini on eren "eliminats". I que aquest sofriment va continuar durant anys fins que els exèrcits 
aliats van alliberar els camps d'extermini. 
 
Atès que algunes de les actituds discriminatòries prèvies a l’Holocaust no són molt diferents de moltes 
reaccions intolerants i discriminatòries que podem veure al nostre voltant. Per aquesta raó, l’any 2005, 
les Nacions Unides van decidir dedicar el 27 de gener a commemorar la memòria de les víctimes de 
l’Holocaust, perquè el pas del temps no disminueixi l’horror del que ha passat i que mai arribi a justificar 
el fet que passés una cosa així. 
 
Atès que l’objectiu de commemorar aquesta data és recuperar la memòria històrica de l’antisemitisme 
que va incitar el genocidi contra el poble jueu, que va comportar l’extermini de 6 milions de jueus i de la 
neteja ètnica contra el poble gitano, amb més de 250.000 víctimes. 
 
Atès que a tot Europa cal recuperar també la memòria històrica altres persones que van ser deportades 
als camps nazis pel simple fet de la seva diversitat (intel·lectuals, activistes, homosexuals, malalts 
mentals, etc.) i al nostre país cal rememorar també les persecucions i assassinats per raons 
ideològiques. 
 
Atès que un d'aquests camps va ser el de Mauthausen, un complex on van morir la majoria de 
republicans espanyols i catalans deportats. Allà, s'hi van empresonar i esclavitzar 7.347 republicans 
espanyols. La majoria dels deportats, un 59 %, van morir als camps; el 37 % va sobreviure i el 4 % resta 
estan desapareguts. Del total de deportats republicans als camps nazis, 202 eren ebrencs, dels quals 
en van morir o desaparèixer 141. De Tortosa en van ser 49, dels que 34 van morir i 15 van aconseguir 
sobreviure. 
 
Atès que entre els tortosins que hi van estar deportats, hi ha la figura del fotògraf Antoni Garcia, qui, tot i 
quedar-se a l’ombra de la història, van aconseguir fer i ocultar un important nombre de fotografies que 
mostraven la realitat del camp i de les practiques d'extermini dels presoners i que gràcies al seu treball, 
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i al de Francesc Boix, el camp de Mauthausen és dels més ben documentats des del punt de vista 
fotogràfic. 
 
Atès que la Resolució del Parlament Europeu de 2005, que entre altres fites es compromet a no oblidar 
la història d'Europa, reconeix que les discriminacions denunciades continuen existint i que per aquest 
motiu és important commemorar el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. 
 
Atès que el 2007, l’Ajuntament de Tortosa, va posar el nom d’Antoni Garcia a la sala d'exposicions de 
l’antic escorxador, actualment Museu de Tortosa, en homenatge a aquest fotògraf tortosí deportat i que, 
amb la seva tasca al camp de concentració de Mauthausen, va contribuir en les proves utilitzades 
durant el Procés de Nuremberg que van mostrar al món la magnitud de la barbàrie nazi. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
PRIMER. Refermar Tortosa com ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia. 
 
SEGON. L'Ajuntament de Tortosa es compromet a retre homenatge anual a les víctimes de l’Holocaust 
en col·laboració amb les entitats i associacions interessades perquè, tal com diuen les paraules que 
encapçalen la sortida del Museu de la Diàspora d’Israel, "Recordem el passat, vivim el present i creiem 
en el futur" amb l’objectiu d'aprendre del passat i perquè, tal com afirma Norman Finkelstein, jueu fill de 
supervivents de l’Holocaust, la memòria de l’Holocaust ens ha de servir perquè el genocidi, la neteja 
ètnica i la violació sistemàtica dels drets humans no es produeix enlloc ni contra ningú. 
 
TERCER. Homenatjar a les víctimes és un dels fonaments de la garantia d'una pau duradora que es 
basa en el record de la història per no repetir-la. Per tant cal rebutjar i condemnar les opinions que 
neguen l’Holocaust, la instrumentalització d'aquesta memòria per justificar la violació dels drets 
humans i de la legalitat internacional, així com les actuacions i visions xenòfobes que inciten l’odi racial 
i/o religiós, la intolerància i homofòbia. En aquest sentit condemnem la utilització política i la 
banalització del nazisme al debat polític en el context democràtic. 
 
QUART. Per aconseguir aquest repte, cal seguir treballant a la ciutat per fer possible que, com proclama 
la Declaració Universal dels Drets Humans, totes les persones tinguin tots els drets i les llibertats sense 
cap tipus de distinció. El record a l’Holocaust significa afirmar que tothom té dret a la vida, la llibertat i 
la seguretat de la seva persona; a la llibertat de pensament, consciència i religió i a la no discriminació 
per motiu d’ètnia, cultura, creença, orientació sexual o de cap un altre aspecte. 
 
CINQUÈ. Apel·lar la coordinació de les actuacions públiques i socials que lluiten contra el racisme i la 
discriminació, des de la defensa de la igualtat i la promoció de la integració social, econòmica i política 
de les persones diverses per condició, origen, cultura, pensament, religió, orientació sexual, etc., a partir 
del teixit associatiu i de les entitats especifiques, així com generalistes en defensa dels drets humans. 
Fent especial atenció a la inclusió d'aquesta memòria i a l’educació per la pau i els drets humans als 
programes educatius. 
 
Fonamentar, en el diàleg i en la cooperació, la manera de superar les intoleràncies, les discriminacions 
esmentades al punt anterior i actuar amb totes les eines del sistema democràtic per recolzar a accions 
judicials en defensa de la ciutadania afectada per aquestes mostres d'odi i menyspreu per racisme, 
xenofòbia, homofòbia i religió. 
 
Desenvolupar, donar suport i continuar amb les accions de sensibilització, informació, divulgació, 
prevenció, promoció i defensa dels drets de les persones, amb especial rellevància al dret a la igualtat i 
la no discriminació per raó d'edat, ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, 
orientació sexual, malaltia o diferents capacitats. 
 
Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de 
Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
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l’Associació "Amical de Mauthausen".  
 

*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora del grup municipal del PSC, senyora Dolors Bel i 
Guerrero: Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, jo no els hi llegiré tota la moció. Els hi llegiré 
solament els acords perquè entenc que tothom la té i l’ha pogut llegir. 
 
Simplement fer-los-hi una prèvia, dir-los-hi que, bé, aquesta és una moció que el que pretén és posar en 
valor la memòria. La memòria història d’un dels fets, si no el fet més terrible que ha ocorregut a Europa 
en tota la seva història i que va ser, durant la Segona Guerra Mundial, l’etapa del nazisme. 
 
Per què presentem aquesta moció? Doncs, la presentem perquè pensem que avui en dia és més 
important que mai recordar què vol dir la paraula ‘feixisme’, una paraula que últimament entenem que 
s’ha banalitzat moltíssim i que hem de posar en el seu context històric adequat. 
 
El feixisme, en aquest cas a Alemanya baix el Partit Nazi, va suposar la mort de milions de persones, 
l’exterminis sistemàtic de milions de persones. Bàsicament, en la seva majoria van ser jueus, però 
també van haver ètnies minoritàries, persones amb malalties, amb deformitats i també –i és per això 
que també volem recordar-ho aquí– molts catalans i catalanes, espanyols i espanyoles que després de 
la Guerra Civil van haver de marxar a Europa i es van trobar allí amb una altra guerra i van acabar en 
camps de concentració. Alguns d’ells, molts d’ells van morir, alguns van sobreviure, però el que sí que 
entenem que és important és que puguem recordar a aquestes persones i recordar el que va passar, 
sobretot, per a que tot això no es torni a produir mai més a cap país civilitzat. 
 
Per tant, els hi passo a llegir els acords de la nostra proposta. En primer lloc, volem refermar Tortosa 
com ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia. 
 
En segon lloc, l'Ajuntament de Tortosa es compromet a retre homenatge anual a les víctimes de 
l’Holocaust en col·laboració amb les entitats i associacions interessades perquè, tal com diuen les 
paraules que encapçalen la sortida del Museu de la Diàspora d’Israel, "Recordem el passat, vivim el 
present i creiem en el futur" amb l’objectiu d'aprendre del passat i perquè, tal com afirma Norman 
Finkelstein, jueu fill de supervivents de l’Holocaust, la memòria de l’Holocaust ens ha de servir perquè 
el genocidi, la neteja ètnica i la violació sistemàtica dels drets humans no es produeix enlloc ni contra 
ningú. 
 
Tercer, homenatjar a les víctimes és un dels fonaments de la garantia d'una pau duradora que es basa 
en el record de la història per no repetir-la. Per tant cal rebutjar i condemnar les opinions que neguen 
l’Holocaust, la instrumentalització d'aquesta memòria per justificar la violació dels drets humans i de la 
legalitat internacional, així com les actuacions i visions xenòfobes que inciten l’odi racial i/o religiós, la 
intolerància i homofòbia. En aquest sentit condemnem la utilització política i la banalització del nazisme 
al debat polític en el context democràtic. 
 
En quart lloc, per aconseguir aquest repte, cal seguir treballant a la ciutat per fer possible que, com 
proclama la Declaració Universal dels Drets Humans, totes les persones tinguin tots els drets i les 
llibertats sense cap tipus de distinció. El record a l’Holocaust significa afirmar que tothom té dret a la 
vida, la llibertat i la seguretat de la seva persona; a la llibertat de pensament, consciència i religió i a la 
no discriminació per motiu d’ètnia, cultura, creença, orientació sexual o cap altre aspecte. 
 
Cinquè, apel·lar la coordinació de les actuacions públiques i socials que lluiten contra el racisme i la 
discriminació, des de la defensa de la igualtat i la promoció de la integració social, econòmica i política 
de les persones diverses per condició, origen, cultura, pensament, religió, orientació sexual, etc., a partir 
del teixit associatiu i de les entitats especifiques, així com generalistes en defensa dels drets humans. 
Fent especial atenció a la inclusió d'aquesta memòria i a l’educació per la pau i els drets humans en els 
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programes educatius. 
 
Fonamentar, en el diàleg i en la cooperació, la manera de superar les intoleràncies, les discriminacions 
esmentades al punt anterior i actuar amb totes les eines del sistema democràtic per recolzar accions 
judicials en defensa de la ciutadania afectada per aquestes mostres d'odi, menyspreu per racisme, 
xenofòbia, homofòbia i religió. 
 
Desenvolupar, donar suport i continuar amb les accions de sensibilització, informació, divulgació, 
prevenció, promoció i defensa dels drets de les persones, amb especial rellevància al dret a la igualtat i 
la no discriminació per raó d'edat, ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, 
orientació sexual, malaltia o diferents capacitats. 
 
I per últim. fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la 
Diputació de Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya 
i a l’Associació "Amical de Mauthausen”. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, regidores, regidors, bé, jo crec que 
l’Holocaust és una advertència sobre la capacitat de l’home de cometre assassinats a gran escala en 
nom d’una ideologia i a pesar de que, constantment, aquest home està parlant de la civilització. 
 
Això que va passar allí a Alemanya –hi ha altres casos anteriors i n’hi ha hagut posteriors i, 
desgraciadament, jo crec que n’hi hauran sempre–, el que va passar allí, amb el temps, s’ha portat a 
cap a qualsevol lloc del món, no?, i sempre per motius ideològics. 
 
Jo parlo a vostè de memòria històrica i jo aquí també vull citar el gulags soviètics, els gulags de la Xina 
maoista, els assassinats massius de Pol Pot a Indoxina, Vietnam, etc., a Rwanda al 1994 amb els hutus 
i els tutsis, el genocidi armeni, el genocidi al Congo durant la colonització belga, inclús podríem arribar a 
mencionar el tema del genocidi dels indígenes de Nord-amèrica que en poc temps, des del 1500 fins el 
1900, van desaparèixer casi 12 milions d’indígenes nord-americans, no? 
 
Bé, i podríem ampliar, però jo em vull referir al que vostè ha dit fa un moment i és que 7347 
republicans, el 59% d’ells van morir, el 37% van sobreviure i un 4% van desaparèixer i, entre ells 49 
tortosins, dels quals, 34 van morir i 15 van sobreviure en tots els camps d’extermini nazis, no? I citar, 
especialment, al fotògraf Antoni García i al fotògraf Francesc Boix, tortosins que van morir allí. 
 
Total, jo el que voldria ressaltar és que en aquests 73 anys des de que es va produir l’Holocaust no 
s’aprecien avançaments importants. Els governs del món tindrien que estar, en certa forma, 
avergonyits, inclús davant de tantes commemoracions com aquesta –que hi ha que fer-les, eh, no estic 
en contra, al contrari–, però hi ha molts governs que tindria que avergonyir-se perquè fica en evidència, 
aquestes commemoracions, una certa hipocresia humanista i una certa hipocresia religiosa. És a dir, 
accepten i permeten i fomenten guerres, no? Accepten i provoquen l’existència de camps de refugiats i 
no els acullen definitivament. Inclús podem anar a considerar que ocasionen el canvi climàtic i no 
fiquen cap remei a aquesta situació. D’una forma democràtica, d’una forma com ovelles fan, amb la 
boca, el que diuen però després, amb la seva forma d’actuar, fan una cosa molt diferent. 
 
Esperem que mai, mai més torni a passar el que vostè demana aquí en els acords, que jo, ja ho sap, 
m’afegeixo totalment. Jo ressalto la garantia d’una pau duradora que es base en el record de la història 
per a no repetir-la, això és fonamental, que ens n’oblidem sempre de les coses. L’home sempre 
ensopega dos vegades amb la mateixa pedra. Fer possible que totes les persones tinguin els drets i les 
llibertats i les obligacions, sense cap tipus de distinció.  
 
I acabo –una línia dels acords–, fer especial atenció a la inclusió d’aquesta memòria i a l’educació per 
la pau i els drets humans als programes educatius. 
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Intervenció del Sr. Rodríguez 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Rodríguez: Gràcies. 
 
Abans, simplement una puntualització, perquè aquí... Compartim l’argumentació de que hi ha gent que, 
no?, el cinisme de gent que provoca guerres i després es nega a acollir a refugiats. Però és que resulta 
que, per exemple, la guerra d’Iraq–per si no ho sabia– a un tal Bush li va donar cobertura un senyor que 
es deia Aznar. I eixe Estat al que representava aquest senyor que es deia Aznar ara es nega a acollir 
refugiats. Ho dic per si això se li havia oblidat. 
 
I després ens qualifiquen a nosaltres de nacionalistes i tal, i resulta que vostè anomena no sé quants 
genocidis i s’oblida, oh!, curiosament, d’un que va succeir a Sud-amèrica i que allí es veu que no hi 
havia indígenes, que tots els indígenes a Amèrica estaven al nord, i que al sud no existien, van arribar 
els espanyols i estaven allí solets. És curiós que s’hagi oblidat d’esmentats als indígenes de Sud-
amèrica als que van assassinar, majoritàriament, els espanyols que van anar allí. 
 
I s’ha oblidat d’un altre genocidi: el que s’està produint avui en dia, cada dia, per culpa del capitalisme, 
que és el més gran que hi ha hagut mai en la història i que condemna a més de 100.000 persones 
diàriament a morir de gana. D’eixe també s’havia oblidat. 
 
Entrant ja en la moció, li direm que votarem a favor d’aquesta moció perquè en la CUP un dels trets 
característics ha sigut sempre  combatre les idees, no només a les institucions, sinó també al carrer, 
que discriminen per raons de creences o per qüestions ètniques, culturals, d’orientació sexual, 
religioses, etc. 
 
Deia Milan Kundera que la lluita de l’ésser humà contra el poder és la lluita de la memòria contra l’oblit. 
I per això qualsevol acció que es faci a nivell de memòria històrica és fonamental per a que no es 
banalitzi el que va passar en el passat i per a que les futures generacions siguin conscients del que va 
passar i intentin no repetir aquest passat. 
 
Però també –i entrant en clau local– és important la memòria històrica per a que en una ciutat com 
Tortosa, 43 anys després de la mort del dictador, haguera estat bé fer memòria històrica per a no tenir 
a l’espai públic símbols feixistes i que la població no els normalitzés i els banalitzés com passa 
actualment. 
 
I també haguera estat bé fer memòria històrica a aquesta ciutat per a que aquells partit i polítiques 
definides d’esquerres o independentistes no haguessin legitimat consultes populars que permeten que 
avui en dia encara a la nostra ciutat tinguem el símbol franquista més gran de Catalunya. 
 
I per acabar, ens ha agradat aquesta proposta i per això la votarem a favor. Però ens agradaria un 
poquet, els hi demanem més coherència als socialistes perquè està bé presentar aquestes mocions en 
contra de les discriminacions però si volen ser coherents, per favor, deixin d’anar a manifestacions 
convocades, per exemple, per Societat Civil Catalana, on van persones i grupuscles polítics que basen la 
seva ideologia en negar l’Holocaust i en la discriminació i l’odi cap a aquestes persones per raó de sexe, 
d’orientació sexual o d’origen, etc.   
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Sí, senyor alcalde, regidors i regidores, bé, tal i com exposa 
la mateixa moció, el feixisme que va aparèixer als anys 30’ i, per tant, abans de la Segona Guerra 
Mundial i que va liderar, sobretot a Europa, el govern de Hitler, com tothom sap o com tothom hauria de 
saber, va dur a terme una política progressiva d’extermini del poble jueu –que és el que la majoria de la 
gent coneix i sabem–, però també d’altres ètnies, també d’altres comunitats religioses, d’altres grups 
minoritaris i també de molts alemanys que pensaven de manera diferent, que tenien una ideologia 
diferent a la del Partit Nazi. Inclús membres del propi Partit Nazi van ser víctimes del govern de Hitler 
perquè també pensaven diferent dintre del propi nazisme. 
 
Per tant, una barbàrie en tota rebla que, evidentment, no s’hauria de tornar a repetir perquè ens 
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mostra, possiblement, un dels pitjors episodis de la història de la humanitat. 
 
En aquest sentit, jo crec que també és bo recordar que en aquests moments, en aquests moments que 
estem vivint, a nivell de tota Europa està havent-hi un creixement dels grups d’extrema dreta i està 
passant cada vegada més a més països. A la mateixa Alemanya han quedat en tercera posició grups 
que neguen, entre altres coses, el que va passar durant aquesta època i, per tant, crec que és molt 
important i molt necessari que recordéssim, precisament, tot el que va succeir en aquella època per 
evitar que es continuï repetint, com a mínim, a Europa en aquests moments. 
 
I també ho dic en un moment en què s’està banalitzant moltíssim el terme feixisme, que s’està 
polaritzant moltíssim la societat, que hi ha moltes acusacions de feixisme per pensar de manera 
diferent i crec que tots ens hauríem de fer un favor com a societat de reconèixer-nos, de respectar-nos, 
d’entendre que tenim i hi ha diverses maneres de pensar i, insisteixo, que això va molt més enllà del 
racisme, de la xenofòbia, homofòbia, que és amb el que està centrada la moció, però que el feixisme en 
el seu dia va acabar amb molta gent que pensava de manera diferent, independentment també de tot 
el que acabem de dir. 
 
Per tant, evidentment, des de Movem Tortosa i amb aquest to conciliador votarem a favor d’aquesta 
moció. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Viña 
A continuació pren la paraula la Sra. Viña: Gràcies alcalde. Regidores, regidors, senyora Bel, en la seva 
exposició ja ens ha detallat tot el que va comportar el nazisme, i en aquest cas l’Holocaust amb les 
seves víctimes, i per tant jo no ho repetiré. 
 
Des d’Esquerra Republicana compartim la defensa que fa dels drets humans i la necessitat de recordar 
per a que els fets no tornen a succeir.  
 
Coincidim també en què és molt important treballar no només en el record, també en la reparació de les 
víctimes que van patir tots aquells horrors, de tots els col·lectius que van patir la repressió i molts cops 
la mor per la seva religió, per la seva condició sexual, per la seva ètnia o per la seva ideologia. 
 
Vostè ens ha recordat també que molts republicans van patir aquesta repressió i la mort només per 
haver defensat la república. Republicans que van haver d’exiliar-se o de patir presó, o inclús de morir 
per haver defensat unes idees polítiques de forma democràtic. Veïns nostres, inclús familiars nostres, 
que van haver de sofrir les conseqüències d’haver estat coherents a la seva ideologia, a la democràcia, 
a la defensa dels drets humans i, conseqüentment, a les urnes, als resultats d’unes urnes. 
 
Hem de recordar i contribuir en explicar la història i ser coherents amb el nostre respecte als drets 
humans. El diàleg, l’educació en la pau i els drets humans han d’anar acompanyats d’actituds que facin 
honor a aquests principis, i no només quan parlem d’ignominiosos fets succeïts fa més de 70 anys. 
Aquests principis s’han de defensar sempre. 
 
Des d’Esquerra Republicana sempre hem estat, estem i estarem al costat de la defensa dels drets 
humans i dels drets civils i, per això, donarem suport a totes les mocions que vagin dirigides a la 
defensa d’aquests drets i a la dignitat de les persones. Per tant, el nostre vot serà favorable a aquesta 
moció. 
 
Però no vull acabar la intervenció sense recordar que en aquests moments, per l’acció, ja sabem, del 
PP, del PSC i de Ciudadanos, al nostre país tenim presos polítics –Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart– i polítics exiliats. Per tant, acabo la moció demanant també la llibertat pels 
presos polítics. 
 
Intervenció de la Sra. Queralt 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Queralt: Bona tarde. Alcalde, companyes i companys regidors, la nostra 
posició en relació amb la moció presentada serà positiva. 
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Evidentment, estem a favor, com vostès demanen, que Tortosa sigui una ciutat lliure de racisme, de 
xenofòbia i d’homofòbia. I encara més, lliure de discriminació per raons ideològiques.  
 
En el seu argumentat exposen detalladament els fets succeïts a Mauthausen, el fenomen històric 
conegut com a ‘Holocaust’ i les atrocitats que van dur a la mor a milions de persones jueves i també 
gitanes. Parlen de com a l’Estat espanyol, per raons ideològiques, hi va haver persones perseguides i 
assassinades, fent esment al nombre de persones ebrenques, i més concretament tortosines, que van 
haver de viure aquests fets en primera persona, anomenant alguns d’ells com Antoni García o Francesc 
Boix, als que podríem afegir una llarga llista de noms, com la del jesusenc Joan Cid i Mulet, exiliat a 
Mèxic l’any 42’, qui deia: “ens cal saber d’on venim per entendre on estem i decidir cap on volem anar”; 
o també el jesusenc Josep Brull Solares, mort a Gusen, un camp de concentració proper a Mauthausen, 
situat a pocs quilòmetres on les condicions de vida i les tortures eren encara més terribles. 
 
Els camps de refugiats i exiliats tant d’Alemanya com de la Catalunya del Nord i altres no són 
suficientment coneguts, i són la viva imatge de com no s’ha de tractar a algú que fuig de la guerra, algú 
que s’exilia. Es tractava només d’homes i dones que fugien per servir, defensar i lluitar pels valors de la 
justícia, la llibertat i la democràcia. 
 
I amb aquesta idea ens quedarem. Ho diuen vostès mateixos en el punt quart, tothom té dret a la vida, 
la llibertat i la seguretat de la seva persona, a la llibertat de pensament, consciència i religió. Com li 
deia, ens quedem amb l’idea de denunciar les persecucions, les privacions de llibertat, els 
empresonaments i les coaccions a qualsevol personal per motiu de defensar la seva ideologia. 
 
En l’articulat de la moció ens demanen que féssim un exercici de memòria històrica i ens traslladéssim 
al passat ‘atés que...’, ‘atès que...’. Però no cal atendre a res passat i llunyà. Malauradament, és molt 
més senzill, perquè en aquest moment present, actualment, ara mateix a l’Estat espanyol hi ha 
persones que han hagut d’exiliar-se, i altres persones tancades a la presó i privades, fins i tot, del dret a 
poder-se comunicar només pel fet de defensar de manera pacífica la seva ideologia, per defensar els 
drets col·lectius, la llibertat de pensament i d’expressió i exercir el dret a manifestar-se o a permetre el 
vot. 
 
És per això que no només estem d’acord amb la proposta, sinó que l’ampliaríem i posaríem també 
aquesta premissa: refermar Tortosa com a ciutat lliure de racisme, de xenofòbia, homofòbia, una ciutat 
tolerant i democràtica, lliure de discriminació i persecució per raons ideològiques. 
 
Intervenció de la Sra. Dolors Bel 
Seguidament pren la paraula la Sra. Dolors Bel: Sí, gràcies senyor alcalde. 
 
Bé, en primer lloc fer una petita matisació. Una cosa que ha dit el senyor Dalmau i és que –és un tema 
històric–, simplement, ni el senyor Antoni García ni el senyor Francesc Boix van morir als camps de 
concentració. Van morir després i degut a malalties que portaven del camp, però van poder fer una 
tasca molt important i molt bona, i va ser que les fotografies que van poder fer al camp van servir per 
poder jutjar a alguns dels caps del règim nazi als Judicis de Nuremberg, per tant, només és aquesta 
petita puntualització. 
 
Evidentment, agrair a tots els grups municipals la unanimitat en el vot a favor. Jo penso que després 
d’un Ple en el que hem tingut moments amb una mica de tibantor, és un bon acabament del Ple acabar 
amb una moció en la que tothom estem d’acord i que posa de manifest que des de la discrepància 
podem trobar punts d’encontre.  
 
Jo crec que no podem comparar ni èpoques ni situacions perquè no seria just. Cada cosa s’ha de 
contextualitzar en el seu moment polític i històric. No estem en cap moment contents de la situació que 
estem vivint en aquests moments, però la moció no fa referència al context actual, sinó a la situació 
històrica perquè, com bé hem dit i també alguns dels portaveus i també nosaltres en la moció, tenim a 
la vora d’una cinquantena de tortosins que van patir aquesta situació, més de 200 ebrencs que també 
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van estar als camps. Recordar també la figura de l’Antoni Garcia –aquí alguns ho han fet també i a la 
moció també ho diem–, que al 2007 se li va donar el nom a una de les sales del Museu de Tortosa. 
 
I penso que aquest és el camí en el que hem de continuar, en la reivindicació d’aquells fets, des de la 
vessant del record i de la denúncia permanent del feixisme perquè, com també s’ha dit aquí i també 
hem dit nosaltres, malauradament, el fenomen del feixisme no ha sortit de la nostra societat, no ha 
marxat, encara tenim manifestacions feixistes avui en dia a molts països europeus que els considerem 
democràtics i, per tant, l’única manera de poder frenar aquestes situacions i aquesta creixent pujada 
del feixisme és a través de la pedagogia que puguem fer a les noves generacions per a que fets com els 
que van passar no tornin a passar mai més. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Dolors Bel. S’aprova aquesta moció i 
no és que acabéssim de forma excepcional, acabem aprovant una moció. Perquè els hi vull recordar 
que avui, de les 8 mocions, s’han aprovat 5 i, concretament, les 2 que ha presentat el Partit Socialista 
s’han aprovat. 
 

*-*-* 
 
 
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. 
 
 
 
 
II. PART NO RESOLUTIVA 
 
 
14 – DACIÓ DE 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: 
- 65/2017, de 29/12/2017 (sessió extraordinària). 
- 01/2018, de 02/01/2018.  
- 02/2018, de 08/01/2018. 
- 03/2018, de 15/01/2018. 
- 04/2018, de 17/01/2018 (sessió extraordinària i urgent). 
- 05/2018, de 22/01/2018. 
 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
- De la 2459/2017 a la 2792/2017. 
 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
15 – INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: No n’hi ha d’altres que els que haguéssim pogut manifestar en 
Junta de Portaveus, en especial en quant a la possibilitat de fer un Ple el 19 o 20, no recordo ara quin 
dia els hi he dit, pel tema dels residus. 
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16 – CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
 
 
No se’n formula cap. 

 
*-*-* 

 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i 
quaranta-nou minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
 


